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KVU OSLOFJORDFORBINDELSE



MOSS

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. 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. 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.



ØFK

Fylkesrådmannens forslag til innstilling :

1. Østfold fylkeskommune støtter anbefalingen om å utrede en fast forbindelse i korridoren
Moss – Horten videre. Valg av trasé og utforming av bruer/tunneler behandles i videre
utredning og planlegging etter KVU-fasen. Den faste forbindelsen må være effektivt koblet
til E6 og fv. 120 i Østfold, E18 i Vestfold og videre til Vestlandet (E 134).

2. 2. Det er viktig at natur- og kulturminnemyndighetene tas med tidlig i den videre
planleggingen, slik at hensynet til nasjonalt viktige landskap, kulturmiljøer og biologisk
mangfold blir godt ivaretatt.

3. 3. For bruene bør kravet til seilingshøyder på 72 m i Oslofjorden og forslaget om 32 m i
Mossesundet vurderes på nytt.

4. Østfold fylkeskommune forutsetter at utbygging av rv. 19 bygges ut som anbefalt i KVU for
hovedvegsystemet i Moss og Rygge og at planleggingen og utbyggingen kommer i gang raskt
og koordineres i forhold til jernbane- og sentrumsutbyggingen i Moss.

5. Østfold fylkeskommune støtter forslaget om at rv. 23 Oslofjordforbindelsen fortsatt skal gå i
en korridor ved Drøbak og at Oslofjordtunnelen erstattes av enten en utvidet tunnel med to
løp eller en ny bru litt lenger nord for Drøbaksundet.

6. Det er viktig å få mer av godset over fra veg til sjø og bane. En jernbaneforbindelse over
fjorden bør derfor vurderes videre i NTP-prosessen og sees i sammenheng med
godsutredningen og KVU-en for terminalstruktur i Oslofjorden.
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HIØ – STUDIESTED INDRE ØSTFOLD - EIDSBERG



STUDIESTED EIDSBERG - STATUS

 Oppstart høsten 2013. Tilbud om 3 studier (krav 20 i klassen):
 Akuttgeriatri (30 stp)
 Grunnleggende pedagogikk for assistenter i barnehage/skole
 Videreutdanning i lesing for lærere

 Akuttgeriatri ble startet med 27 studenter (meget gode tilbakemeldinger)

 Oppstart høsten 2014. Tilbud om 3 studier:
• Grunnleggende pedagogikk
• Jus i arbeidslivet (15 stp)
• Utviklingshemming og aldring (15 stp)

 Jus i arbeidslivet (25 studenter) og Utviklingshemming og aldring (16 studenter) 
ble satt i gang. Jus i arbeidslivet er avsluttet med eksamen til jul – alle bestått!! 
Utviklingshemming ferdig til våren.

 Oppstart høsten 2015. Planlegger tilbud om 3 eller 4 studier:
 Vann- og miljøteknikk (10 stp)
 Energi og miljø bygg (10 stp)
 Utviklingshemming og aldring (Fylkesmann svært positiv til helse/omsorg)
 Innovasjon/Produksjonsteknikk/Lean


