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Steinmolo

ut fra Strandgata,

Risør

Vi viser til oversendelse av 23.10.2014. hvor overnevnte planarbeid varsles ivangsatt.
Hensikten med planarbeidet er å kunne etablere steinmolo i sjøbassenget mellom
Dampskipsbrygga og dagens flytebrygger ut fra fv. 416 (Strandgata). Reguleringsformålet er i
tråd med kommuneplanens arealdel. Planområdet grenser opp til og tar med seg deler av fv.
416 samt Dampskipsbrygga i vest og ellers til sjø i nord, øst og sør.
Som følge av et stort masseoverskudd i forbindelse med bygging av ny gang- og sykkelveg på
strekningen Østebø —Frydendal ønskes massene benyttet til tiltaket. Steinmassen skal etter
planen fraktes på lastebil fra uttaksområde og ned til Strandgata. Masseoverskuddet er
beregnet til 50.000 IT13. Steinmoloen ønskes etablert som utfylling i sjøen ut fra fv. 416.
Endelig form på moloen er ennå ikke bestemt. Området nord for Akvariet vurderes også
utfylt.
Merknader:
Statens vegvesen er ikke kjent med grunnforholdene på stedet og er for så vidt usikre på
hvordan utfyllingen vil påvirke sjøbunnen med tanke på stabilitet for vegens underbygging.
Som ledd i utredningsarbeidet må det derfor gjennomføres grunnundersøkelser som kan si noe
om konsekvensene utfyllingen vil ha på fylkesvegen. Eventuelle avbøtende tiltak må
fastsettes som rekkefølgekrav i planbestemmelsene.
Når det gjelder gjennomføringen av massetransporten vil den være utfordrende i forhold til
både trafikksikkerheten og miljøgaten i sentrum. Statens vegvesen skal utarbeide en
risikoanalyse for massetransporten som vil avdekke om tiltaket kan gjennomføres som ønsket.
Vi ber kommunen innrette planarbeidet etter de anbefalinger og konklusjoner som
fremkommer i risikoanalysen.
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