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Rådmannens forslag innstilling: 
 

1. Moss kommune støtter den kortsiktige løsningen med et forsterket og miljøvennlig 
ferjesamband for kryssing av Oslofjorden. Det forutsettes at rv 19 legges i tunnel og at 
ferjeleiet flyttes som anvist i utkast til sentrumsplan for Moss. Av hensyn til byutviklingen i 
Moss og en effektiv utbygging av transportsystemet med nytt dobbeltspor, jernbanestasjon 
og veg/havn, krever Moss kommune at planleggingen og utbyggingen av rv. 19 kommer i 
gang raskt og koordineres i forhold til jernbaneutbyggingen.  

 
2. Moss kommune støtter videre utredning av tunnel i korridoren Moss-Horten som langsiktig 

løsning for fastforbindelse over Oslofjorden. De skisserte broløsningene over Oslofjorden 
og Mossesundet er i sterk konflikt med natur- og kulturverdier, landskap, friluftsliv, 
folkehelse og byutvikling og kan derfor ikke aksepteres.  

 
3. Av klimahensyn må jernbane inngå i den langsiktige løsningen for kryssing av Oslofjorden. 

Det er viktig å få mer av godset over fra veg til sjø og bane. En jernbaneforbindelse over 
fjorden må derfor vurderes videre i prosessen og sees i sammenheng med den nasjonale 
godsutredningen og KVU for terminalstruktur i Oslofjorden.  

 



 
Bakgrunn for saken 
 
Statens vegvesen har i brev av 19.11.2014 sendt på høring konseptvalgutredning (KVU) for 
kryssing av Oslofjorden. 
 
Store statlige samferdselsprosjekter med antatt kostnad over 750 mill. kroner skal i en tidlig fase 
kvalitetssikres av eksterne konsulenter (KS1). Hensikten er å sikre et godt beslutningsgrunnlag for 
valg av løsning. Som grunnlag for KS1 utarbeides en KVU som redegjør for relevante behov, mål, 
krav og utreder virkninger av ulike konsepter og anbefaler rammer for videre planlegging. 
Regjeringen beslutter den videre behandling av saken. 
 
Høsten 2006 og våren 2007 ble det fattet vedtak i Østfold og Vestfold med krav om utredning av 
en fast forbindelse mellom E6 i Østfold og E18 i Vestfold. På bestilling fra 
Samferdselsdepartementet har Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen utarbeidet en 
KVU for kryssing av Oslofjorden som nå er sendt på høring med høringsfrist 1. mars 2015. 
 
Statens vegvesen Region øst har hatt prosjektlederansvaret for utredningen. En bredt sammensatt 
referansegruppe med de mest berørte interessentene har bidratt med innspill til arbeidet 
underveis. Moss kommune har her deltatt med ordfører og kommuneplanlegger. 
 
 
Utredningen 
 
KVU for kryssing av Oslofjorden har utredet to hovedspørsmål: 

1. Konsepter som kan redusere Oslofjorden som barriere for transport 
2. Om bru kan være alternativ til å utvide rv. 23 Oslofjordtunnelen 

 
Konseptvalgutredningen og underlagsrapporter er tilgjengelig på 
www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslofjordkryssing 
  
 
Sammendrag (fra rapporten):     
 
«Konseptvalgutredningen ser nærmere på hvordan Oslofjorden kan reduseres som barriere for 
transport, spesielt for nærings- og godstransport. Videre analyserer utredningen hvordan et bedre 
transportsystem kan bidra til utvikling av et felles arbeids- og boligmarked over Oslofjorden. I tillegg 
vurderer utredningen bru som alternativ til utvidelse av rv. 23 Oslofjordtunnelen. 
 
Det bor om lag 2 millioner mennesker i området rundt Oslofjorden, og ifølge SSB forventes det stor 
befolkningsvekst de nærmeste tiårene. Langs Oslofjorden er det store arealinteresser knyttet til 
kulturminner, landskap, friluftsliv, naturmiljø og jordbruk, og store områder er vernet mot inngrep. 
 
I dag er det mulig å krysse Oslofjorden med ferje mellom Moss og Horten eller gjennom 
Oslofjordtunnelen mellom Frogn og Hurum. Reisevaneundersøkelser og transportanalyse av 
dagens situasjon viser at rv. 23 Oslofjordforbindelsen og ferja Moss-Horten i hovedsak betjener 
ulike transportstrømmer i et nordlig og sørlig marked. På denne bakgrunn ble det utviklet konsepter 
i et nordlig, midtre og søndre delområde. 
 
Etter siling ble det utredet fire konsepter; K1 Forbedret ferjetilbud, K2 Hurumforbindelsen med veg 
og jernbane, K3 Bru Moss – Horten og K4 Tunnel Moss-Horten. 
 
I transportanalysen ser en fast forbindelse over Oslofjorden i hovedsak ut til å ha to virkninger for 
transportstrømmene. For det første skjer det en endring for en del relativt korte, lokale reiser som 
tidligere hadde start og mål på en og samme side av fjorden og som nå velger å krysse fjorden. 
For disse reisene øker andel bilreiser på bekostning av kollektivtransport, sykkel og gåing. For det 
andre skjer det en endring i rutevalget for lengre reiser som flyttes fra E18 på vestsida til E6 på 
østsida av Oslofjorden. 
 
 

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslofjordkryssing


En fast forbindelse Moss - Horten bør utredes videre 
Det anbefales videre utredning og planlegging av en fast vegforbindelse i korridoren Moss-Horten 
fordi en slik løsning gir størst reduksjon i reisetid og reisekostnader og bidrar mest til 
regionforstørring. Horten og Jeløya peker seg ut som landingspunkter for bru eller tunnel. Dette 
skyldes høy trafikantnytte som redusert reisetid og forhold knyttet til grunnforhold, teknologi, 
kostnader og muligheter for å begrense arealkonflikter. 
 
Det forutsettes at ei bru bygges uten varige inngrep i landskapet i de store verneområdene. 
K3 Bru Moss - Horten gir best muligheter for kollektivtransport og sykling og for å knytte 
byområdene tettere sammen. Basert på de analyserte alternativene for bru og tunnel framstår 
konsept K4 Tunnel Moss – Horten som best når det gjelder prissatte virkninger fordi 
byggekostnadene antas å være vesentlig lavere enn for bru. Det er så stor usikkerhet knyttet til 
kostnader, tekniske løsninger og risiko og sårbarhet at valg mellom bru og tunnel krever videre 
utredning. 
 
Det er store konflikter mellom transportmålene og klimamålet i valg mellom konsepter for utvikling 
av transportsystemet over Oslofjorden. I videre planlegging vil det være viktig å vurdere hvordan 
samordnet areal- og transportplanlegging kan begrense uønskede virkninger i form av økte utslipp 
av klimagasser og mer biltrafikk i byene. 
 
K1 forbedret ferjetilbud bør utvikles på kort sikt 
På kort sikt anbefales det at K1 Forbedret ferjetilbud utvikles med utgangspunkt i rammene for ny 
ferjekonsesjon. Dette forutsetter at rv. 19 gjennom Moss bygges ut som anbefalt i KVU for 
hovedvegsystemet i Moss og Rygge. 
 
Rv. 23 Oslofjordforbindelsen – bru vil gi størst nytte på lang sikt 
Anbefalingen om videre utredning av faste forbindelser mellom Moss og Horten betyr at rv. 23 
Oslofjordforbindelsen fortsatt skal gå i en korridor ved Drøbak. 
 
En utvidet tunnel med to løp vil gi en vegforbindelse som tilfredsstiller kravene i 
tunnelsikkerhetsforskriften og har samme kapasitet som en løsning med bru. 
 
Valg mellom bru eller tunnel må gjøres ut fra en helhetlig avveiing av netto nytte, måloppnåelse og 
mulighet for finansiering. På lang sikt vurderes alternativet med bru som vesentlig bedre i den 
samfunnsøkonomiske analysen. Brualternativet er også noe bedre når det gjelder måloppnåelse. 
For å kunne oppnå denne mernytten av ei bru kreves imidlertid en mye større statlig investering i 
løpet av de neste 10 – 15 årene enn det en tunnel vil kreve. 
 
Per i dag er det ikke marked for jernbanekryssing over Oslofjorden 
Per i dag er det vanskelig å se at en investering på det aktuelle nivået (40 - 50 milliarder kroner) 
kan forsvares. På lengre sikt kan det likevel være aktuelt å vurdere en Oslofjordkryssing over 
Hurum i det videre arbeidet med å utvikle jernbanen, for eksempel som et strategisk grep for 
langsiktig utvikling av areal- og transportsystemet i Oslo-området. 
 
 
 
Vurderinger: 
 
KVU-en gir en bred vurdering av mulighetsrommet for fremtidig kryssing av Oslofjorden i et 
nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv. Formålet med KVU-en er å utrede ulike konsepter med 
utgangspunkt i prosjektutløsende behov og samfunnsmål. På bakgrunn av høringsrunden og 
ekstern kvalitetssikring vil Regjeringen beslutte om planleggingen skal videreføres. I så fall vil 
videre utredninger og konkret planlegging etter plan- og bygningsloven iverksettes.  
 
Samferdselsdepartementet har fastsatt følgende samfunnsmål for KVU-arbeidet: 
Et miljøvennlig og effektivt transportsystem med forutsigbar reisetid, som ivaretar næringslivets 
behov, og som knytter bolig- og arbeidsmarkedene på hver side av Oslofjorden sammen». 
 
 



Fergeforbindelsen Moss – Horten er landets mest trafikkerte. Transittrafikken utgjør en stor 
belastning for bymiljø og byutvikling i Moss. Dette vil øke i tiden fremover blant annet som følge av 
et forbedret fergetilbud og økt trafikk. Det haster derfor med å løse utfordringene knyttet til 
ferjeforbindelsen Moss-Horten, både i forhold til dagens situasjon og i påvente av en framtidig 
fastforbindelse over fjorden. 
 
På kort sikt er KVU’ens forslag om forbedret og miljøvennlig ferjetilbud den eneste realistiske 
løsningen for å ivareta det definerte samfunnsmålet. Dette forutsetter at Rv 19 legges i tunnel 
under byen slik Regjeringen nå har gitt klarsignal for gjennom godkjenning av KVU for 
hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Planleggingen av rv 19 må ivareta en løsning med 
tunnelpåslag nærmest mulig havna og ferjeleiet slik at trafikken av hensyn til bymiljøet kan ledes 
under bakken raskest mulig. Det må videre forutsettes at ferjeleiet flyttes i tråd med forslag i utkast 
til sentrumsplan for Moss slik at dagens ferjeleie og oppstillingsplass kan omdisponeres til 
knutepunkts- og byutvikling. Av hensyn til byutviklingen i Moss og en effektiv utbygging av 
transportsystemet med nytt dobbeltspor, jernbanestasjon og veg/havn, er det påkrevet at 
planleggingen og utbyggingen av rv. 19 kommer i gang raskt og koordineres i forhold til 
jernbaneutbyggingen.  
 
På lang sikt må en fastforbindelse over Oslofjorden realiseres. I KVU’en peker korridoren Moss - 
Horten seg ut som det mest interessante alternativet fordi en krysning her gir størst reduksjon i 
reisetid og reisekostnader, binder byene tettere sammen og bidrar mest til regionforstørring.  
 
Det er rådmannens vurdering at de skisserte broløsningene via Mosseskogen og Jeløy kommer i 
sterk konflikt med nasjonale natur- og kulturverdier, friluftsliv, landskap, folkehelse og byutvikling 
og derfor ikke kan aksepteres. Konfliktene i forhold til nasjonale vernehensyn på Søndre Jeløy er 
åpenbare, men det må også påpekes at det er store konflikter i forhold til den skisserte 
brokryssingen over Mossesundet i forhold til natur, boområder og nærings- og byutvikling. Det må 
derfor være et klart krav fra Moss kommune at videre utredning av fastforbindelse i korridoren 
Moss-Horten må skje i form av alternative tunnelløsninger. 
 
I KVU’en påpekes det at det per i dag ikke er marked for jernbane, og at investeringer til jernbane 
derfor ikke kan forsvares. Vurderingene baserer seg kun på persontrafikken. Det er pekt på at det 
på lengre sikt kan være aktuelt å vurdere en Oslofjordkryssing over Hurum i det videre arbeidet 
med å utvikle jernbanen, for eksempel som et strategisk grep for langsiktig utvikling av areal- og 
transportsystemet i Oslo-området. 
 
KVU’en er tydelig på at det er store konflikter mellom de skisserte transportmålene og nasjonale 
klimamål.  Det synes klart at vurderingene av jernbanebehovet må vurderes i et langt bredere og 
mer langsiktig perspektiv enn det som er gjort i KVU’en. Av hensyn til miljø- og klimahensyn er det 
rådmannens vurdering at det videre arbeidet med langsiktige løsninger for fastforbindelse over 
Oslofjorden må inkludere jernbane. Hurumalternativet bør ikke skrinlegges på nåværende 
tidspunkt, men vurderes videre i prosessen. Dette fordi det er viktig å få mer av godset over fra veg 
til sjø og bane, og fordi dette også bør sees i sammenheng med den nasjonale godsutredningen, 
KVU for terminalstruktur i Oslofjorden og utbyggingen av jernbanen for øvrig. Særlig bør 
potensialet for godstogforbindelser vurderes. 
 
Miljø- og folkehelsekonsekvenser: 
 
Løsning med et forsterket og miljøvennlig ferjetilbud i kombinasjon med omlegging av rv 19 og nytt 
ferjeleie vurderes å ha positive miljøkonsekvenser for Moss. 
 
De skisserte bro- og tunnelforbindelsene over Oslofjorden i korridoren Moss – Horten som skissert 
i rapporten vurderes å ha negative miljø- og folkehelsekonsekvenser for Jeløy, Mosseskogen og 
Moss sentrum. Det forutsettes at det i denne korridoren vurderes tunnelløsninger uten 
broforbindelse til Jeløy. 
 
Det er store konflikter mellom transportmålene og klimamålet i valg mellom konsepter for utvikling 
av transportsystemet over Oslofjorden. I videre planlegging vil det være viktig å inkludere 
jernbaneløsninger og vurdere hvordan samordnet areal- og transportplanlegging kan begrense 
uønskede virkninger i form av økte utslipp av klimagasser og mer biltrafikk i byene. 



 
Det er behov for tiltak for å redusere lokal luftforurensing og støy fra vegtrafikk, noe som bør 
vektlegges i den videre planleggingen 
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at løsning for kryssing av Oslofjorden på kort sikt baseres på et forsterket 
og miljøvennlig ferjetilbud i kombinasjon med rv 19 i tunnel og omlegging av ferjeleiet. 
 
Som løsning for fastforbindelse på lang sikt anbefales det å gå videre med vurdering av mulige 
tunnelløsninger i korridoren Moss-Horten uten at Mosseskogen og Jeløy berøres. Det må stilles 
krav om at jernbane vurderes som del av den langsiktige løsningen og at mulige løsninger for 
godshåndtering via Hurum trekkes inn. 
 
 
Rådmannen i Moss, 23. januar 2015 
 
 
Bente Hedum 


	Saksutredning
	KVU - konseptvalgutredning - for kryssing av Oslofjorden

