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1 Forutsetninger  

1.1 Sykling i blandet trafikk. 
På den aktuelle strekningen er det lagt opp til sykling i blandet trafikk. Både på 

grunn av plassbegrensninger og kostnader er det ikke planlagt med separate løs-

ninger her. 

Sykling i blandet trafikk er en løsning som kan fungere der antall biler og farts-

grense er lav.  

Det er allerede skiltet 30-sone i de aktuelle gatene og trafikkmengden er lav 

1.2 Bevaring av eksisterende overvannsrenner  
Overvannsrenner av kulestein/rullestein er bredt utbredt i Moss og skal i 

størst mulig grad bevares på strekningen. Der det er mulig og hensiktsmessig 

skal rennene renses for ugress eventuelt utbedres i anleggelse av tiltakene. 
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2 Løsningsprinsipper 

2.1.1 Endring i gateparkering 

For å redusere konflikter og bedre trafikksikkerhet foreslås og endringer av parke-

ringsløsninger:  

› Fjerning av gateparkering frigjør gateplass og bedrer fremkommelighet både i 

forhold til sykkel (og andre kjøretøy som brøytebiler, brannbiler mm), samt re-

duserer konfliktpunkter mellom bil og sykkel. 

› Innføre parkering forbudt på deler av strekningen ved skole/barnehage for 

bedre fremkommelighet, spesielt om morgen og ettermiddag. 

2.1.2 Oppstramming av kryssområder  

En oppstramming av kryssområder ved å utvide fortau samt justere gatene slik at 

de får mer vinkelrett retning ved kryss, vil bedre trafikksikkerheten ved at hastig-

het senkes, siktforhold bedres samt konfliktstrekninger reduseres.   

2.1.3 Fartsreduserende tiltak som fartshumper 

Det gjøres fartsreduserende tiltak som fartshumper ved spesielle utsatte områder.  

2.1.4 Bedring av siktforhold 

Tilstrekkelig sikt er et svært viktig trafikksikkerhetstiltak. Det bør vurderes tiltak i 

forhold til fjerning av vegetasjon i konfliktpunkter og kryss. 

2.1.5 God belysning 

Det gjøres tiltak for å bedre belysningen. Foruten å skifte armatur på eksisterende 

mast ved undergang nord for Rv 19, foreslås det etablert nytt veilysanlegg med nye 

master og LED lysarmaturer langs hele Fridtjof Nansens gate. De nye mastene er 8 

meter høye, og er plassert med ca 30 meters avstand. Enkelte eksisterende master 

med armatur ivaretas. Belysningsplan er revidert etter tilbakemelding fra Nye Moss 

kommune i mars 2020. 

God belysning vil være med å øke trafikksikkerheten for syklende og kan øke trygg-

hetsfølelse, noe som gjør det mer attraktivt å sykle. 
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3 Tiltak Skarmyra 
I Fridtjof Nansens gate fra Rv 19 til Høienhaldgata er det få tiltak som er foreslått. I 

utarbeidelsen av skisseplanene med tiltak som skal fremme sykkel som transport-

middel, har det vært viktig å ivareta Skarmyras identitet og hyggelige atmosfære. I 

hvert avsnitt for delstrekningene vises bilder som viser eksisterende situasjon. 

3.1 Fridtjof Nansens gate 

3.1.1 Strekning Rv 19 - Løkkegata 

 

 



 

 

     
 10   

 http://projects.cowiportal.com/ps/A119075/Documents/03 Prosjektdokumenter/Tiltaksoversikt Skarmyra.docx 

 

Bildene over er fra Google Maps. 

De nye tiltakene vil i avsnittene under presenteres med utsnitt fra plantegninger og 

illustrasjoner som er utarbeidet. Tegnforklaringen til plantegningene presenteres 

her: 

 

Ny situasjon 

› Ny armatur på eksisterende stolpe ved undergangen nord for Rv 19 

› Parkering forbudt (skiltet stopp forbudt)/parkeringsbegrensninger 
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› Ny belysning på vestsiden av Fridtjof Nansens gate. Det er vanskelig å plas-

sere master og armatur av hensyn til trekroner og røtter i grunnen 

› Fartshumper i Løkkegata som fartsreduserende tiltak inn mot sykkelruta i Frid-

tjof Nansens gate 

 

Skilt med farge er nytt forslag, grå indikerer eksisterende skilt.  
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3.1.3 Strekning Løkkegata – Byfogd Sandbergs gate 

 

 

 

Bildene over er fra Google Maps. 

Ny situasjon 

› Ny belysning 

› Fartshumper ved Byfogd Sandbergs gate 

› Parkering forbudt østsiden av Fridtjof Nansens gate 
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3.1.4 Strekning Byfogd Sandbergs gate – Fjellveien – 
Markveien 

 

 

Bildene over er fra Google Maps. 

Ny situasjon 

› Ny belysning 

› Fartshumper ved Markveien og i Fjellveien 
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› Parkering forbudt østsiden av Fridtjof Nansens gate, korttidsparkering ved 

Bytårnet skole 

› Vurdere fjerning av en pullert eller to ved overgangen til Sandløkka, for å for-

enkle vintervedlikeholdet 

› Droppsone i Fjellveien i tillegg til eksisterende i Fridtjof Nansensgate (markert i 

lyst grønt) 

  

   

Skilt med farge er nytt forslag, grå indikerer eksisterende skilt. Fartshumper 

som er svarte er nytt forslag, grå indikerer eksisterende fartshumper. 
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Bildet som viser nåværende situasjon ved overgangen til Sandløkka: 

 

Foto: COWI 

 

3.1.5 Strekning Markveien – Scharres gate – Øvre Gate 
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Bildene over er fra Google Maps.  
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Ny situasjon 

› Ny belysning 

› Fartshumper ved Scharres gt 

› Parkering forbudt på østsiden av Fridtjof Nansens gate 
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Snitt A1-A2 i Fridtjof Nansens gate 

Bildet under viser eksisterende situasjon i Fridtjof Nansens gate øvre del mot Høi-

enhaldgate 

 

Foto: COWI 
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3.2 Høienhaldgata inkludert kryssområder 

 

 

 

Bildene over er fra Google Maps. 
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Ny situasjon 

› Eksisterende belysning ivaretas slik den er i Høienhaldgata. 

› Fortau utvides der det er mulig til 3 m bredde. For å opprettholde ca 5,5 me-

ters bred veg, vil fortausbredden variere fra 3 m til ca 2,3 m 

› Etablering av Gang-/sykkelveg fra Høienhaldgata ned Fridtjof Nansens gate. 

Noe innsnevring av grøntrabatt øverst i Fridtjof Nansens gate, det kan plantes 

blomstrende trær og plasseres en benk eller to i grøntrabatten. Eksisterende 

bommer fjernes 

› Innsnevring av kryssområdet Høienhaldgata x Herfordts gate 

› Innsnevring av kryssområdet Høienhaldgata x Repslagergata 

› Utvidelse av fortau (ensidig) langs Høienhaldgata (opprettholde i ca 5,5 m 

bredde) 

› Parkering forbudt i kvartalet før Malakoff videregående skole 

› Ny asfalt på gangvei mot Ryggeveien/Klostergata 

 

 



 

 

 
21

http://projects.cowiportal.com/ps/A119075/Documents/03 Prosjektdokumenter/Tiltaksoversikt Skarmyra.docx

 

Eksisterende skilt er grå, nye skilt er vist med farger 

 

Snittet under er fra Høienhaldgata, se snitthenvisning på forrige side i planutsnitt 

 

 

 

 

 


