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Rødts redigerte forslag til vedtak: 
 

Moss kommune avgir slik høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan 2018-2029: 
 

Jernbane 

• Det er positivt at utbyggingen av nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad og Haug-Onsøy-
Seut ligger inne som bundne prosjekter i alle rammene som del av fullføringen av Indre 
InterCity innen 2024. Det bes om at framdriften på jernbaneutbyggingen gjennom Moss, Rygge
og Råde fremskyndes så langt det er praktisk mulig og at utbyggingen søkes samordnet med 
omlegging av Rv 19 i Moss og Rv 110 i Råde.  

• Det bes om at Intercityutbyggingen til Halden fullføres innen 2030 som tidligere forutsatt av 
Stortinget. Strekningen mellom Halden og Øxnered må prioriteres for å sikre en rask 
jernbaneforbindelse til utlandet og muliggjøre overføring av gods fra vei til bane. 

• Moss kommune viser til at plasseringen av selve jernbanestasjonen, ble gjort i en periode da 
byens var preget av stor industri, og at særlig beliggenheten til cellulosefabrikken M. Peterson & 
sønn, gjorde at det eneste område for videre byutvikling var sørover. Ved utflytting av industien fra 
Moss og særlig ved M. Petersons konkurs i 2012, har disse forutsetninger endret seg. Et 
enstemmig bystyrer vedtok i desember 2015 å innlemme hele dette gamle industriområdet i byens 
sentrum. Videre sentrumsutvikling vil derfor i hovedsak skje nordover. 

• I tråd med nasjonale føringer for lokalisering av kollektivknutepunkt, ber vi om at det blir utarbeidet 
en alternativ stasjonsplassering, i den valgte trassen under bakken omtrent i området 
Basartaket/Myra.   
 



Veg 

• Utbyggingen av Rv 19 gjennom Moss ligger inne i NTP med statlig medfinansiering forutsatt høy 
ramme og med gjennomføring i siste del av planperioden. Rv 19 vil være en viktig del av en 
bypakke for Moss/Rygge. Med henvisning til statens planer for utvikling av ferjesambandet Moss-
Horten og behovet for samordning med jernbaneutbyggingen gjennom Moss forutsettes det at 
planleggingen og gjennomføringen av Rv 19 / for Moss/Rygge fremskyndes og sikres statlig 
finansiering også i de lavere rammene.

• Den foreslåtte omklassifiseringen av Fv 120 fra Mosseporten til Elvestad til riksveg støttes. Det må 
være en forutsetning at vegstrekningen sikres økonomisk prioritering minimum på linje med det 
som nå ligger inne i Østfold fylkeskommunes planer og vedtak. 

• Moss kommune, Rygge kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og 
Jernbaneverket inngikk i mars 2014 en 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling 
i Mosseregionen. Hensikten med avtalen er å beskrive, formalisere og forplikte samarbeidet 
mellom partene i avtalen.  

Hovedmålet for samarbeidet under denne avtalen er å bidra til å utvikle Mosseregionen som en
attraktiv og konkurransedyktig region på en bærekraftig måte basert på virkemidler innen areal-
og transportsektoren. 

KVU,en legger til grunn at fergesambandet mellom Moss Horten opprettholdes som i dag, men
at trafikken økes betraktelig, og at fergeleiet utbygges og beslaglegger et betydelig område av
havna som ellers kunne vært benyttet til næringsvirksomhet. Biltrafikken til/fra ferga knyttes
deretter sammen med annen trafikk (herunder interntrafikk i kommune), og legges i tunell fra
Værla, under sentrum og nordover. En slik løsning synes svært lite hensiktsmessig og vil
(sammen med en eventuelle jernbanestasjon i dette område) føre til at langt over 100 boliger
må rives og føre til at ytterligere noen 100 boliger blir liggende i støysone gul. 

Moss kommune ber derfor at det blir utredet en annen løsning, hvor dagens ferger erstattes
med el-ferger; selve fergeleiet flyttes lenger sør og føres i tunell fra fergeleiet og rett øst, mot
E6. 

En slik løsning vil samtidig frigjøre havnearealer som i dag benyttes av jernbanen og
vegvesenet og medføre at en ytterligere utfylling i havneområdet blir unødvendig.

Begrepet «bærekraftig» er i avtalen beskrevet som tiltak som bidrar til: 

• langsiktig, framtidsrettet og konkurransedyktig næringsutvikling og verdiskapning 

• styrking av regionens miljømessige kvaliteter 

• styrking av befolkningens levekår og livskvalitet 

• å redusere transportbehovet, transportsektorens klimagassutslipp samt å redusere avhengigheten 
av fossile drivstoff  

• å redusere bilbruk og øke andel reisende som går, sykler eller bruker kollektivt transportmiddel 
 
Vi vil presisere at vi anser ny Riksvei 19 som først og fremst et statlig anliggende og behov. 
Moss kommune finner det således svært urimelig at finansieringen fra Vegvesenets side legger
opp til en bompengefinansiering som i hovedsak skal belaste Moss bys innbyggere.   

Gods 
• Det må tilrettelegges for økt godstransport på Østfoldbanen for å ta andeler av den stadig økende 

vegtrafikken på E6. Det må utredes tiltak som bedrer kapasiteten og reduserer reisetiden for den 
grensekryssende godstransporten på jernbanen på både kort og lang sikt.  

 



Luftfart 
  Moss lufthavn Rygge må sikres nasjonale konkurransedyktige rammebetingelser slik at

flyplassen kan utvikles for å fremme regional utvikling og i nødvendig grad avlaste
Gardermoen. 

 

Bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler  
  Forslaget om at nullvekstmålet for personbiltrafikk utvides til å gjelde alle byområder der miljø- 

og kapasitetsutfordringer tilsier at persontransportveksten bør tas med kollektivtransport, 
sykling og gåing støttes. Det forutsettes at disse byområdene da blir aktuelle for bymiljøavtaler,
og at det kommer ekstra midler til disse slik at Mosseregionen omfattes av ordningen. 

 

Kyst 
  Det vurderes som positivt at det er avsatt midler til utbedring av innseilingen til Moss havn. 
 
 
 

  



 
Saksopplysninger: 
 
Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen la 29. februar 2016 fram sitt felles 
plangrunnlag til Nasjonal transportplan for årene 2018-2029. Fylkeskommunene og de fire største 
byene har fått plangrunnlaget på høring. Andre som ønsker å komme med uttalelser kan også 
gjøre dette på Samferdselsdepartementets nettsider. Fristen for dette er 1. juli 2016. 
 
Fylkeskommunen skal komme med uttalelse på vegne av Østfold, og har i brev av 04.03.2014 
invitert kommunene til å komme med innspill til høringsuttalelsen. 
  

Om NTP 2018-2029 
Nasjonal Transportplan 2018-2029 slik det ble lagt fram 29. februar 2016 er et faglig grunnlag fra 
transportetatene. Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen står samlet bak det 
faglige grunnlaget. Høringen og den politiske behandlingen er nå igangsatt med forventet 
sluttbehandling i Stortinget våren 2017.  
 
Plangrunnlaget fra transportetatene består av et sammenstilt hoveddokument på 332 sider. I tillegg
er det utarbeidet flere underlagsrapporter, herunder stamnetttutredninger/perspektivanalyser for 
langsiktig utvikling av jernbane og motorvegsystemet mot 2050, for framtidig kapasitet på Oslo 
Lufthavn Gardermoen, for utvikling av ferjefri og utbedret E39 samt framdriftsplan for 
InterCityutbyggingen. Plandokumentet og underlagsrapporter er tilgjengelig på www.ntp.dep.no   
 
Ved at Moss kommune bestrider noen av de løsningene som legges til grunn i dette 
hoveddokumentet med henvisning til de vesentlige endrede forutsetninger, og ber om at det 
utarbeides alternative forslag til løsningen, kan noen av de verste skrekkscenarier fjernes, samt at 
anleggsarbeidet med så vel ny jernbanestasjon og fergekai, berøre vesentlig færre av byens 
innbyggere, og sannsynlig bli billigere for utbygger. 

Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er et transportsystem som er sikkert, 
fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Ut fra det overordnede 
målet er det avledet tre hovedmål. Disse beskriver transportsystemets primære funksjon 
(framkommelighet) og hvilke hensyn som skal tas ved utviklingen av transportsystemet 
(transportsikkerhet og klima og miljø). 
 
I kapittel 21 i plandokumentet har transportetatene omtalt veg-, kyst og jernbaneinvesteringer i åtte 
nasjonale transportkorridorer. Mosseregionen omfattes av korridor 1: Oslo-Svinesund-Kornsjø og 
korridor 3: Oslo-Grenland-Kristiansand-Stavanger (med Rv 19-forbindelsen). Rangeringen av nye 
prosjekter er gjort på basis av samfunnsøkonomi. I tillegg er det foretatt en rangering der man i 
tillegg til samfunnsøkonomi også har vektlagt samfunnssikkerhet og sammenhengende 
standard/utbygging.  
 
Det er gjort rangeringer på grunnlag av fire økonomiske rammenivåer; lav, basis, middels og høy 
ramme. Rammene er fordelt på 4 år (2018-2021), 2 år (2022-2023) og 6 år (2024-2029). 
I de to laveste rammenivåene går store deler av investeringsrammen til prosjekter som er definert 
som bundne, og som derfor ikke har vært gjenstand for ny vurdering. Dette er alle store prosjekter 
som i NTP 2014–2023 er forutsatt startet i perioden 2014–2017. I tillegg har 
Samferdselsdepartementet definert utbygging av indre InterCity, Ringeriksbanen og E16 Skaret–
Hønefoss som bundne prosjekter, samt porteføljen av vegprosjekter som skal gjennomføres av
Nye Veier AS. 
 
I første del av planperioden benyttes investeringsrammene i stor grad til bundne prosjekter for å 
oppnå optimal framdrift. I tillegg må drift, vedlikehold og forvaltningsoppgaver gjennomføres 
uavhengig av økonomiske rammer. Det er også lagt til grunn at Nye Veier AS tilføres samme beløp
hvert år i planperioden. Til sammen innebærer dette at nye satsinger må vente til siste 
seksårsperiode. Det er ikke mulig å gjennomføre alle bindinger innen gitt frist i noen av 

http://www.ntp.dep.no/


rammenivåene, med den fordelingen per år som er fastsatt av Samferdselsdepartementet. Dette 
gjelder først og fremst indre InterCity og Ringeriksbanen. Særlig i de to laveste rammenivåene vil 
det være svært begrenset aktivitet innenfor programområdene de første seks årene. 
 

Vurderinger 
 
NTP 2018-2029 vil ha stor betydning for utviklingen av den framtidige infrastrukturen i 
Mosseregionen. De etterfølgende vurderingene omfatter forhold i NTP som vurderes som særskilt 
viktig for Mosseregionen. NTP-materialet er svært omfattende. For å forenkle lesbarheten er det 
derfor foretatt et utdrag av viktige omtaler, tabeller og kart som omfatter Mosseregionen. Dette 
følger som eget vedlegg til saken. Det presiseres at dette ikke et utfyllende materiale og det vises 
til NTP-dokumentene for full omtale. 
 
Utbyggingen av InterCity: 
Utbyggingen av parsellene Sandbukta-Moss-Såstad og Haug-Onsøy- Seut ligger inne i 
NTPforslaget som bundne prosjekter i alle rammene som en del av det indre InterCity-triangelet 
med fullføring innen 2024. Strekningen videre gjennom Sarpsborg og Fredrikstad er forutsatt 
fullført i 2026, men ligge ikke inne i den lave rammen. Strekningen fra Sarpsborg til Halden 
ligger ikke lenger inne med prioritet for fullføring innen 2030 slik det tidligere er fortsatt av 
Stortinget. Det er svært positivt at det nå er satt av midler til jernbaneutbyggingen gjennom 
Moss, Rygge og Råde. Det bør arbeides for å forsere utbyggingen så langt det er praktisk mulig 
samt sikre nødvendig samordning med omleggingen av Rv19 i Moss og Rv 110 i Råde. 
Østfoldbanen er viktig for person- og godstrafikken i Østfold og over landegrensene til Sverige. 
Utbygging av dobbeltsporet til Halden og videre mellom Halden og Øxnered vil gi grunnlag for å 
redusere reisetiden betraktelig, øke frekvensen og togtilbudet og mangedoble kapasiteten på 
godtransporten. Det er derfor viktig at full utbygging av InterCity-triangelet gis prioritet. 

En forutsetter og legger til grunn at en utreding av alternativ jernbanestasjon i ikke vesentlig grad 
vil forsinke utbygging av interCity, gjennom Østfold. Plassering av jernbanestasjonen i Moss er den
største enkeltstående beslutningen, når det gjelder byutvikling i dette decenniet, noen måneder  
mer planlegging må i denne sammenhengen anses som mindre vesentlig. 
 

Veg 
NTP-grunnlaget omtaler utbygging av Rv 19 som et mulig prosjekt i siste del av planperioden. Det 
er satt av 1,1 mrd kr i statlig finansiering og 1,6 mrd kr i «annen» finansiering. Dette gir en statlig 
andel på ca 40%. Utbyggingen av Rv 19 utgjør hovedtiltaket i en bypakke i tråd med godkjent KVU
for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Med bakgrunn i gitt konsesjon for fergesambandet 
MossHorten med forestående utvikling av ferjeleiet i Moss, Rv 19’s betydning som havnevei til 
Moss havn som stamnettthavn samt behovet for koordinering med jernbanen, er det av avgjørende
betydning at planleggingen og utbyggingen av Rv 19 / bypakke for Moss/Rygge forseres og sikres 
statlig medfinansiering også i basisrammen/middels ramme.  

Et nytt fergeleie er ført opp i siste del av planperioden, utredning av et alternativt fergeleie vil derfor
ikke har noen forsinkende virkning på framdriften. Samtidig vil en utredning av en alternativ 
plassering av jernbanestasjon, i vesentlig større grad enn til nå, kunne samkjøres av de to statlige 
etatene (Jernbaneverket og Statens vegvesen.)

Rv 110 i Råde har ligget i kommunens planer i en årrekke, men er ikke omtalt i NTP-grunnlaget. 
Med den forestående utbyggingen av nytt dobbeltspor gjennom Råde bør Rv 110 prioriteres i NTP 
2018-2029 for å ivareta mulighetene for en samordnet knutepunktutvikling i Karlshus. 
 
Fv 120 fra Mosseporten til Elvestad er foreslått omklassifisert til riksveg. Dette er i tråd med 
Mosseregionens tidligere ønsker. Fv 120 er i dag prioritert av Østfold fylkeskommune som en av 
de viktige tverrforbindelsene i Østfold. Det må forutsettes at det ved overføringen av ansvaret til 
staten sikres minimum tilsvarende ressurser til utviklingen av vegstrekningen. 



 
Planene for fast forbindelse over Oslofjorden er lite omtalt i NTP-grunnlaget. I underlagsrapporten 
«Faglig grunnlag for Motorvegplan» er forbindelsen Rv 19 Patterødkrysset til E18 Undrumsdalen 
både angitt som framtidig motorvei med en kostnad på 50 mrd kr (alt 1) og med riksvegstandard 
med en kostnad på 3,2 mrd kr (alt. 2). Vi viser i denne sammenhengen til at de fra Statens 
vegvesen side, fortrukne løsninger med bro/tunell over/under Moss/Jeløya må avvises, og at en 
eventuell fergefri forbindelse over Oslofjorden må legge en jernbaneløsning til grunn.
 

Gods 
Opprustingen av Alnabru ligger inne i NTP med en kostnad på 4.5 mrd kr i planperioden. Dette bør 
støttes. Samtidig understrekes behovet for utvikling av et nav-satellitt-konsept for godsterminaler 
med etablering i Follo og med kobling til Moss havn slik det er vedtatt i kommuneplanene for 
Mosseregionen og i Osloregionens areal- og transportstrategi. 
 
KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet forventes lagt fram i løpet av første halvår 
2016. NTP-grunnlaget foreslår uansett at det iverksettes en større utredning av fremtidig 
nettverksstruktur for godstransport på jernbane som en videreføring av KVU godsterminalstruktur i 
Oslofjordområdet og NTP Godsanalyse. I denne sammenheng må det forutsettes det at Vestre 
linje også i fremtiden sikres nødvendig kapasitet for godstrafikk slik det nå dimensjoneres for i 
planleggingen av jernbanen gjennom Mosseregionen. Behovet for nødvendige krysningsspor på 
strekningen må vurderes. 
Vi viser igjen til at ved våre endringsforslag om plassering av jernbanestasjon og riksvei 19 
gjennom Moss (fergeleiet),vil dette frigjøre areal i havneområdet og Moss havn kan fylle den 
tiltenkte rollen uten ytterligere utfylling av havneområdet
 

Luftfart 
Transportetatene er svært tydelig på at Gardermoen bør bygges ut med en tredje rullebane for å
sikre flyplassen som nasjonalt og internasjonalt luftfartsknutepunkt. Prognosene viser behov for en
tredje rullebane rundt 2030. Transportetatene anbefaler derfor at Stortinget ved sin behandling av
NTP 2018-2029 slutter seg til å igangsette utbygging av en tredje når behovet oppstår, og at østre
alternativ oppstår. 
 
Moss lufthavn Rygge må sikres nasjonale og konkurransedyktige rammebetingelser slik at 
flyplassen kan utvikles for å fremme regional utvikling og i nødvendig grad avlaste Gardermoen. 
 

Bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler  
Nullevekstmålet for personbiltrafikk gjelder i dag for de 9 største byområdene. Disse byområdene 
omfattes til gjengjeld av ordningen med bymiljøavtaler og belønningsmidler og byutviklingsavtaler 
som nå er under utvikling av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Transportetatene 
foreslår at nullvekstmålet for personbiltrafikk utvides til å gjelde alle byområder der miljø- og 
kapasitetsutfordringer tilsier at persontransportveksten bør tas med kollektivtransport, sykling og 
gåing støttes. Dette forslaget bør støttes under forutsetning om at disse byområdene da blir 
aktuelle for bymiljøavtaler, og at det kommer ekstra midler til disse. 
 

Kyst 
Transportetatene foreslår at det avsettes 151 mill kr til utbedringen av innseilingen til Moss. Dette 
begrunnes med at utdyping av ytre innseiling og grunner innover mot Moss havn vil tilrettelegge for
at fergesambandet Moss-Horten og annen sjøtrafikk til Moss havn får bedre trafikkavvikling, 
kortere seilingstid og enklere seilas. Det vurderes som positivt at det er avsatt midler til utbedring 
av innseilingen til Moss havn. Med henvisning til betydningen av ferjesambandet Moss-Horten og 
Moss havn som stamnetthavn, bør det bes om at prosjektet prioriteres på sikker plass i NTP. 
Konsekvensene av utbedringstiltaket utredes gjennom en egen reguleringsplanprosess. 
 



Økonomiske konsekvenser: 
Saken har ingen umiddelbare konsekvenser for kommunens økonomi. Videre oppfølging er knyttet 
til arbeidet med handlingsprogrammer på nasjonalt og regionalt nivå og her vil de økonomiske 
behovene knyttet til aktuelle tiltak i Moss kunne avklares. De økonomiske konsekvensene ved 
etablering av en ny bypakke for Moss avklares gjennom arbeidet med egen stortingsproposisjon. 
 

Miljøkonsekvenser: 
NTP-grunnlaget inneholder aktuelle mål og prioriteringer for å møte klimautfordringene og bidra til 
en miljøvennlig og samordnet areal- og transportutvikling, samt en oppfyllingen av målsettingen om
at knutepunkt for kollektivtransporten bør legges til byens sentrum.  
 
Folkehelsekonsekvenser: 
NTP-grunnlaget inneholder aktuelle mål og prioriteringer for en betydelig styrking av gang- og 
sykkel som transportform og ved en at en flytter R19 vekk fra byens sentrum vil en oppnå i 
vesentlig grad å bedre lokal luftkvalitet og støyforhold. 
 
Konklusjon: 
Transportetatenes faglige grunnlag for NTP 2018-2029 er et godt og grundig dokument som gir 
viktige føringer for utviklingen av infrastrukturen i Mosseregionen 
 
 
 
 
Eirik Tveiten –gruppeleder Rødt, 19.04.2016 
 


