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Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og
sykkelvei langs Larkollveien (fv. 119) ved Dilling – Vang i Rygge
kommune – Plan ID 0136 18 M293
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det oppstart av arbeid
med detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs deler av fv. 119
mellom Dilling og Vang i Rygge kommune i en lengde på ca. 1800 m.
Nødvendig areal til rigg- og anleggsområder vil også inngå i planen.
Forslagsstiller er Statens vegvesen, Region øst. Plankonsulent er COWI AS.
Varslet planområde har en størrelse på ca. 55 daa. Arealet vil kunne bli noe
redusert i endelig planforslag.

Figur 1 Planområdets beliggenhet.

NO 979 364 857 MVA

SIDE

Planarbeidet vil justere de to gjeldende reguleringsplaner; " Gang- og
sykkelvei Dilling stasjon - Vesteråsveien " (ID M219) og " Gang- og sykkelvei
langs Larkollveien" (ID M192). Disse eksisterende gang-/sykkelvegplanene tok
ikke med nok arealer til å få gjennomført anleggsarbeidene (midlertidig
anleggsområde), og nødvendig areal for bearbeiding av sideterrenget langs
gang-/sykkelveien ble ikke basert på eksakte oppmålinger. Dette vil inngå i ny
plan.
Krysset mellom Larkollveien (fv. 119) og Klosterveien (fv. 332) skal bygges om
til et nytt oversiktlig kryss. I dette området kan også deler av
reguleringsplanen "Smedhusåsen II" (ID M134) bli med i ny plan. Det vil
eventuelt gjelde fortausløsing langs Klosterveien.
I tillegg varsles det at det tas med et areal som ligger innenfor gjeldende
områdereguleringsplan for Østfoldbanen VL- Delstrekning Moss grense –
Såstad (ID M258). Grunnen til at dette arealet tas med er at ny plan skal
vurdere mulighetene for å etablere en forbedret gang-/sykkelvegløsning
knyttet til sporkryssingen ved Dilling. Dette vil medføre en mindre justering av
områdereguleringsplanen.
I tillegg til nevnte reguleringsplaner kan noen flere bli berørt i svært begrenset
grad, jf. varslingsgrensen på vedlagte kart.
Det er avholdt oppstartsmøte med planmyndighet. Planarbeidet er vurdert til
ikke å komme inn under krav til konsekvensutredning (KU) iht. forskrift om
konsekvensutredninger (2017).
Kontaktperson hos Statens vegvesen er Guro Hansen, tlf. 47677122, mail:
guro.hanssen@vegvesen.no
Spørsmål og innspill til oppstart av planarbeidet rettes til:
COWI AS
v/landskapsarkitekt Rune Skarstein
Pb. 123, 1601 Fredrikstad
tlf. 90 84 18 10
rusk@cowi.no
Frist for innspill er satt til: 11. februar 2018
Vennlig hilsen
COWI AS
Rune Skarstein
Vedlegg: Kart med varslingsgrense
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Detaljert kart med varslingsgrense (stiplet)
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