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1 Innledning 

Dette notatet oppsummerer arbeidet med mulighetsanalysen gjort i forkant av 

konseptutviklingen for konseptvalgutredningen for hovedvegsystemet i Moss og 

Rygge. 

I Mulighetsanalysen er virkningene av enkelttiltak vurdert. Noen av tiltakene er 

skjønnsmessig vurdert, mens andre tiltak er vurdert ved hjelp av transportmodell 

(Delområdemodell for Østfold (DOM Østfold)). 

Transportmodellberegningene er kjørt på et tidlig tidspunkt i arbeidet, og har ikke 

vært gjennom en grundig kvalitetssikring. Det viktigste i dette arbeidet har vært å 

finne ut hvorvidt et enkelttiltak har effekt og en omtrentlig størrelse på effekten. 

I arbeidet med konseptutvikling og transportmodellberegninger av disse må det 

legges mer arbeid i kvalitetssikring av modellen. 
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2 Firetrinnsmetodikken 

Firetrinnsmetodikken er et nyttig hjelpemiddel for å kartlegge tiltak nødvendig for 

å nå fastsatte mål. Metodikken innebærer at man søker å tilfredsstille de definerte 

mål og krav på et lavest mulig nivå, eller tiltakstrinn. De ulike trinnene innebærer 

tiltak som: 

1 påvirker transportetterspørsel og valg av transportmiddel 

2 gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur 

3 forbedrer eksisterende infrastruktur 

4 omfatter nyinvesteringer og større ombygginger av infrastruktur 

Kostnadsnivået øker for hvert trinn.  

Trinn 1 handler for det meste om informasjons- og påvirkningstiltak som gjør at 

trafikantene velger mindre plasskrevende, sikrere og mer miljøvennlige 

transportformer. På dette trinnet kan det også være aktuelt å forbedre 

kollektivtilbudet. Påvirkningstiltak som f.eks. parkeringsrestriksjoner og vegprising 

e.l. kan også være aktuelle. 

Trinn 2 innebærer at det investeres mer i styring, regulering og drift slik at 

eksisterende transportsystem kan utnyttes mer effektivt.  

Trinn 3 omfatter mindre forbedringstiltak og ombygginger av eksisterende 

infrastruktur for å effektivisere denne. Dette kan være forbedringer av vegkryss, 

etablering av sykkelvegnett, trafikksikkerhetstiltak og fysiske tiltak for 

busstrafikken.  

Trinn 4 omfatter større investeringer i infrastrukturen. 
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3 Vegprising (Trinn 1) 

Lovhjemmelen til vegprising er gitt i § 7 a i Vegtrafikkloven: "Med vegprising 

menes et trafikkregulerende virkemiddel der trafikantene må betale et beløp for å 

benytte bestemte deler av vegnettet til bestemte tider". Forskrift til loven ble vedtatt 

av Samferdelsdepartementet den 25. oktober 2011: "Forskrift om køprising". 

Til forskjell fra bompengeinnkreving, som er finansieringsbegrunnet, er vegprising 

miljøbegrunnet, og har til formål å virke trafikkregulerende i et byområde. 

Bompengeinnkreving, (som er hjemlet i Veglovens § 27), skal i utgangspunktet 

begrenses til 15 år, mens vegprising ikke har noen slik tidsbegrensning. 

I loven heter det: "Nettoinntektene fra vegprising skal fordeles mellom staten og 

berørte kommuner og fylkeskommuner. Nettoinntektene skal nyttes til 

transportformål i det berørte området, herunder kollektivtransport, 

trafikksikkerhetstiltak og miljøtiltak".  

I en TØI-rapport avdekkes 

myter og fakta om køprising
1
. 

I rapporten går det frem at 

rushtidsavgift kan være et 

effektivt virkemiddel for å 

redusere biltrafikk i rushtiden. 

Det vises blant annet til 

erfaringer fra Stockholm, som 

fikk en trafikkreduksjon på 

22 % over bompengesnittet i 

rush, og forsinkelsene ble 

redusert med 30-50 %. 

Trafikken inn til sentrum av 

London er fortsatt 20 % 

lavere enn før man 

introduserte rushtidsavgift i 

2003.  

Myten om at køprising 

rammer sosialt skjevt 

avkreftes i rapporten. 

Undersøkelser viser at menn 

med høy inntekt gjerne er 

overrepresentert blant de som bruker bil i rushtiden. Totalt sett vurderes 

rushtidsavgift å gi positive nytteeffekter da reisetid og miljøutslipp reduseres som 

følge av mindre kø.  

Effekten av vegprising i Moss og Rygge er beregnet ved hjelp av trafikkmodellen. 

Aktuelle bomsnitt og prinsipper for innkreving er vist i Figur 1. I beregningene er 

det, som et eksempel, forutsatt en effektiv passeringstakst på kr 40,- og kr 20,- for 

lette biler for henholdsvis rushtidsperioden og døgnet for øvrig. 

                                                      

 

 
1
 Aas, Minken, & Samstad: "Myter og fakta om køprising", (TØI-rapport 1010/2009) 

 

Figur 1: Bomsnitt og prinsipper for innkreving 
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I beregningsopplegget er 

det forutsatt anvendt 

"timesregel", det vil si 

med betaling kun for én 

passering i løpet av en 

time. 

Tabell 1 viser noen av 

beregningsresultatene. 

Beregningene viser at 

samlet sett gir en slik 

vegprising god reduksjon 

av biltrafikken i Moss og 

Rygge, dog med en trafikkøkning på E6 mellom Årvoll- og Patterødkrysset. Dette 

fordi flere av de reisende mellom områdene utenfor ringen nå velger å bruke E6. 

Bortsett fra denne strekningen reduseres trafikken på E6 noe som følge av at færre 

velger bil til/fra Moss. 

Hovedvegnettet i Moss og fv. 118 i Rygge, samt vegene som leder inn mot 

bomsnittene, får vesentlige trafikkreduksjoner, og spesielt i rushtidene. 

Intern biltrafikk 

innenfor, henholdsvis 

utenfor, bomringen 

øker noe. Dette vil gi 

noe økt trafikk på 

enkelte sekundære 

veger og gater. (Slike 

omfordelingseffekter 

kan det i noen tilfelle 

være aktuelt å forhindre 

ved en konkret 

innføring av 

vegprising).  

Endringen i antall kollektivturer er beskjeden. Det blir en liten økning i antall 

bussturer mellom Jeløya og Moss sentrum. Derimot øker andelen sykkelturer 

internt på Jeløya og i sentrum og mellom disse områdene. Gangturer øker generelt i 

hele Moss, men ingen økning mellom Moss og Rygge.  

Reduksjonen i antall bilreiser ("bilførerturer") som oppnås innenfor Moss og 

Rygge er beregnet til nærmere 7.000 reiser i gjennomsnitt per døgn ved dette 

eksemplet på vegprising. 

  

                                                      

 

 
2
 Basert på referansevegnett 

Tabell 1: Endringer i døgntrafikk på hverdager i 2040 

på noen hovedveger ved vegprising 

 

Tabell 2: Endring av antall reiser til/fra og i Moss og 

Rygge som følge av vegprising
2
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Oppsummering fra beregningene: 

› Vegprising vil gi en vesentlig reduksjon i antall bilreiser i Moss og Rygge 

› Man vil kunne oppnå en betydelig avlastning av det sterkt belastede 

hovedvegnettet i planområdet. 

› En uheldig effekt av vegprisingen er overføring av lokaltrafikk til E6 på 

strekningen Patterød – Årvoll 

› Noen sekundære veger og gater innenfor bomringen vil kunne få økt trafikk 

› Innføring av vegprising er ikke beregnet å gi vesentlig overføring til kollektive 

reisemidler, men sykling og gange vil øke en god del i Moss. 

› Beregningene viser et klart behov for suppleringsbommene, både for å ivareta 

nytteprinsippene (den som nyter godt av tiltakene skal betale, og omvendt), og 

for å redusere omfanget av intern biltrafikk i Moss sentrum. 

Anmerkning: Erfaringer har vist at trafikkmodellen i noen tilfelle beregner en noe 

for stor trafikkavvisning. Virkningene beskrevet her kan derfor være noe 

overestimerte. 

  

Vegprising viser seg å være et effektivt virkemiddel for å redusere antall bilturer. 

Jo høyere avgifter, dess større avvisning. Tiltaket alene er ikke godt nok i forhold 

til å bedre bymiljøet i Moss og Rygge. 
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4 Parkeringsrestriksjoner (Trinn 1) 

Parkeringsrestriksjoner er et effektivt virkemiddel for å redusere bruken av 

personbil. Restriksjonene kan ta form på ulike måter: 

› Høye avgifter, eventuelt progressive avgifter 

› Begrenset antall parkeringsplasser (tilbud lavere enn etterspørsel) 

› Kombinasjon av ovennevnte 

Det er per i dag betalingsparkering i Moss sentrum, mens det er gratis å parkere på 

kjøpesenter- og storhandelsområdene utenfor sentrum (Patterød og Høyda). I 

transportmodellen er virkningen av økte parkeringsrestriksjoner i Moss sentrum 

beregnet.  

Tabell 3: Oversikt over parkeringsavgifter i Moss sentrum (2010) 

Sone P-avgift 

Grønn Kl 0800 - 1800 Kr 16 per time 

 

Månedskort Kr 1850 per mnd 

Blå Kl 0800 - 1800 Kr 7 per time 

Månedskort Kr 600 per måned 

Rød Kl 0800 - 2100 Kr 11 per time 

Transportmodellen opererer med "parkeringsindekser" 1 – 6, hvor indeks 1 er 

rikelig med gratis parkering, mens indeks 6 kan sammenlignes med forholdene i 

f.eks. Oslo sentrum, dvs. med begrenset antall plasser til høy avgift.  

Transportmodellen viser at parkeringsrestriksjoner er et godt virkemiddel for å 

redusere biltrafikken i Moss. Ved å øke parkeringsindeksen fra 5 til 6 i Moss 

sentrum og fra 4 til 5 rundt jernbanestasjonen og havna, reduseres antall reiser i 

Moss og Rygge totalt med 1 % som følge av parkeringsrestriksjonene. I 

planområdet reduseres antall bilførerreiser med 2,4 % og bilpassasjerreiser med 3,8 

%. Antall kollektivreiser øker med 1,2 %, sykkelreiser øker med 3,7 % og antall 

reiser til fots øker med 2,6 %.  

Biltrafikken i Moss sentrum reduseres, og utgjør ca. 3.000 færre kjt/døgn på rv. 19 

gjennom byen, mens det blir en økning av biltrafikk langs E6 mellom Årvoll og 

Patterød (ca. 1.000 flere kjt/døgn). Trafikken avtar også på fv. 118 Fjordveien/ 

Ryggeveien, men øker ellers i områdene ved Høyda ettersom det ikke er lagt inn 

parkeringsrestriksjoner her. 
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Figur 2: Endring i trafikk i Moss som følge av parkeringsrestriksjoner i Moss sentrum (Grønn 

strek illustrerer trafikkreduksjon, rødt illustrer trafikkøkning) 

 

Parkeringsrestriksjoner viser seg å være et effektivt virkemiddel for å redusere 

antall bilturer. Strenge parkeringsrestriksjoner kan synes å ha en positiv effekt for 

Moss sentrum, og kan bidra til et bedre bymiljø.  
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5 Tiltak for å bedre bymiljø (Trinn 2-4) 

Å utvikle et bedre bymiljø gjøres ved å benytte en sammensatt pakke av løsninger. 

Ikke alle løsninger vil være naturlig å ta med i denne KVU'en, som omhandler 

hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Her vil det være naturlig å fokusere på 

løsninger i hovedvegsystemet, med det vil selvfølgelig også være nødvendig å 

gjøre vurderinger i forhold til Moss sentrum i sammenheng med 

hovedvegsystemet. 

Situasjonsbeskrivelsen redegjør for veger og gater som utgjør barrierer for 

beboerne og bybrukerne i Moss. Det er nødvendig med tiltak som reduserer 

trafikkmengdene i gatene som utgjør de største barrierene. Samtidig er det ønskelig 

med en byfornyelse av Moss, ved en estetisk opprustning av gater og uterom. 

Tiltak som reduserer støy og luftforurensing vil være viktig for forbedring av 

bymiljøet. 

De beskrevne tiltakene, som etablering av hovednett for sykkel og forbedring av 

vegnett, vil være en del av og åpne opp muligheter i arbeidet for å bedre bymiljøet. 

Å legge deler av vegstrekninger i tunnel vil i tillegg til kapasitetsøkning bidra til å 

redusere barrierer. En tunnel gir mulighet til å nedgradere riksvegen til en lokalgate 

med nedsatt hastighet. 

I forbindelse med etablering av hovedvegnett for sykkel (og eventuelle 

kollektivfelt) med tilhørende etablering av sykkelfelt må det etableres nye 

gatetverrsnitt. I den forbindelse vil det være nødvendig å ta bort gateparkering, 

både for å gi plass til syklistene men også for å sørge for trafikksikre løsninger. 

Dersom fjerning av gateparkering fører til for dårlig parkeringstilbud vil det kunne 

være aktuelt å etablere parkeringsanlegg på noen sentrale punkt. Informasjonstavler 

på innfartsveger som forteller bilister hvor det er ledig parkering vil også kunne 

avhjelpe et redusert parkeringstilbud og det vil forhindre at bilistene kjører unødig i 

gatenettet for å lete etter ledig parkeringsplass. 

I transportmodellen beregnes ikke nytten i forbindelse med fjerning av barrierer, 

det er kun nytten for bilistene som får redusert reisetid. Det er mulig å beregne 

redusert støy- og luftforurensing for beboerne langs aktuelle vegstrekninger. Ved 

utbygging av tiltak er det et krav at støyforskrift følges. Det antas at flere av de 

foreslåtte tiltakene vil redusere trafikkstøy i Moss sentrum. 
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6 Hovedvegnett for sykkel (Trinn 3) 

Det er bosatt ca. 39 000 personer i Moss og nordre deler av Rygge. Basert på ATP-

analyser for ny jernbanestasjon i Moss (Asplan Viak AS, 2011) anslås det at ca. 

30 000 bor i en avstand kortere enn 3 km fra Moss sentrum og innenfor en 

sykkelavstand på 15 minutter.  

 

 

Figur 3: Bosatte i sykkelavstand på henholdsvis 5, 10 og 15 min fra ny stasjon 
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Hovedtyngden av arbeidsplassene i Moss er fordelt på to hovedområder, 

sentrumskjernen og næringsområdet på Høyda, 2 km sør for sentrum (Vernaveien, 

på kommunegrensen mellom Moss og Rygge).  

Sykkelandelen i Moss er lav tatt de korte avstandene i betraktning, og det er derfor 

et stort potensial for å overføre trafikk fra privatbil til sykkel. Imidlertid vil det da 

være nødvendig med bedre tilrettelegging for sykling. Dette innebærer et 

sammenhengende hovedvegnett for sykkel. Hovednettet skal ha god 

fremkommelighet og binde de ytre byområdene sammen med Moss sentrum. På 

hovedstrekningene skal det være mulig å sykle i høye hastigheter, og i kryss skal 

det ikke være tvil om vikepliktsforholdene. Antall systemskifter
3
 på hovednettet for 

sykkel skal minimeres, og det skal søkes å få til en enhetlig utforming av 

sykkelsystemet. Syklende skal ikke blandes med gangtrafikk på hovedvegnettet for 

sykkel. Hovednettet skal være skiltet. 

Med antakelse om at gjennomsnittshastigheten for syklister vil øke som følge av 

etablering av sykkelfelt langs hovedrutene er det gjort en vurdering ved hjelp av 

ATP-modellen
4 
for Moss og Rygge.  

Tabell 4: Antall personer bosatt i ulike sykkelavstander fra sentrum 

 

Tabell 4 viser at ved etablering av sykkelfelt på åtte hovedruter for sykkel, vil 

3 700 flere ha mindre enn 10 minutter å sykle til sentrum av Moss. 

I rapporten "Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Moss/Rygge (Statens vegvesen, 

2011) er det definert 8 hovedsykkelruter (Figur 4) som vil danne et utgangspunkt 

for hvordan det fremtidige hovedvegnettet for sykkel skal se ut i Moss og Rygge: 

1. Fra boligområdene på Jeløya til Moss sentrum og jernbanestasjonen 

2. Fra Moss sentrum til Ekholt 

3. Varnaveien - En tverrforbindelse mellom Ryggeveien og Dyreveien 

4. Larkollveien mellom Ryggeveien og jernbankryssing ved Dilling stasjon 

5. Ryggeruten. Starter ved Vogts gt/Klostergata og videre på Ryggeveien til 

Halmstad 

                                                      

 

 
3
 Systemskifte - der tilbudet for syklister varier. Det vil si at syklisten har tilbud om gang- 

og sykkelveg på en del av en strekning, og deretter blir henvist til fortau eller gata.  
4
 Notat Asplan Viak as, 2012-02-20  
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6. Vålerruten. Starter i Moss sentrum og går langs Vålerveien til Mosseporten 

og videre mot Våler kommune 

7. Fra Moss sentrum langs Osloveien til Kambo 

8. Krapfossveien langs Vansjø - Binder sammen rute 6 og 7 

I forbindelse med etablering av et hovedvegnett for sykkel vil det også være 

nødvendig å etablere gode parkeringsanlegg for sykkel. Ved sentrale punkt som 

jernbanestasjon, kollektivterminal i sentrum og ekspressbussterminalen, større 

arbeidsplasser og handelsområder bør det etableres sykkeloppstillingsplasser under 

  

Figur 4: Hovednett for sykkeltrafikk (Statens vegvesen, 2011) 
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tak der sykler kan låses fast i stativ. Dusjmuligheter på arbeidsplasser vil i tillegg 

øke potensialet for sykling. 

Effekter av tiltak for syklende kommer ikke frem av transportmodellen. Det er 

grunn til å anta at dersom en etablerer et sammenhengende, fremkommelig og 

sikkert hovednett for sykkel, så vil flere finne det attraktivt å sykle. 

Effekten av tiltaket vil ha større effekt om det kombineres med 

parkeringsrestriksjoner og lengre kjøretid for bil, som i dag er det foretrukne 

reisemidlet. Tiltak for å fremme sykkeltrafikk er et tiltak som tas med videre i 

konseptene. I overordna planer og utredninger er sykkel en prioritert satsing i 

forhold til å håndtere fremtidig befolkningsvekst i byområder med tilhørende 

transportbehov.  

 

  



  
14/21 KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge - Mulighetsanalyse 

7 Forbedringer i kollektivsystemet (Trinn 2-3) 

Ser en på alle reiser samlet, uavhengig av reisens formål, er kollektivandelen i 

Moss og Rygge på 8 %. I forbindelse med arbeidsreisene er kollektivandelen 

relativt høy (28 %) for lange reiser (> 5 km). Disse kollektivreisene foretas gjerne 

med tog. For korte arbeidsreiser (< 5 km) er kollektivandelen 6 %. Tidsforbruket 

og for utilstrekkelig antall avganger er årsaken til at bil velges fremfor kollektivt 

(Vågane, 2011). Til sammenligning er kollektivtandelen nasjonalt på 10 % 

(Vågane, Brechan, & Hjorthol, 2011). Ser en på reisemiddelvalget for 6 

mellomstore byområder
5
 i 2001 ligger kollektivandelen for alle reiser på 6,7 %. 

Moss har en noe høyere kollektivandel enn gjennomsnittet for de seks mellomstore 

byene. Som endestasjon for lokaltogpendelen Spikkestad - Oslo S - Moss vil 

tilgangen til tog for pendlerne i Moss har stor betydning på kollektivandelen i 

Moss. 

Utfordringene for dagens byruter i Moss er at det er lagt opp til at rutene skal 

betjene store områder. Dette gir lang reisetid. I tillegg er frekvensen for dårlig. 

Beste frekvens er 20 minutter mellom avgangene, og dette er for sjelden til at 

brukerne synes dette er attraktivt. Kø på innfartsvegene gir utforutsigbar reisetid, 

spesielt i ettermiddagsrushet. 

En forbedring av kollektivsystemet i Moss må derfor innebære økt frekvens, et mer 

effektivt rutesystem og tiltak for bedring av fremkommeligheten på 

hovedvegsystemet i Moss.  

For å teste ut effekter av tiltak er det i transportmodellen kjørt beregninger for ulike 

kollektivtiltak. Det er sett på effekten av: 

› endret frekvens 

› endret rutestruktur (pendelruter) 

› kollektivfelt 

› reduserte takster 

I transportmodellen kodes effekter av kollektivfelt som ett minutt spart reisetid per 

kilometer. Effekter av sanntidssystem, prioritering i signalanlegg og knutepunkt er 

ikke beregnet i transportmodellen. 

Kollektivsystemet er lagt inn med nye ruter som har omtrent like reisetider fra 

områdene i Moss til sentrum som i dag. Stoppene er lagt der det er størst 

befolkningstetthet og målpunkt som arbeidsplasser eller annen næring.  

  

                                                      

 

 
5
 Nedre Glomma, Drammen, Tønsberg, Grenland, Kristiansand og Tromsø 
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Litt om pendelruter 

Dagens ruter går fra tett 

befolkede områder og inn i 

Moss sentrum med 

overgangsmuligheter til 

andre ruter på 

busstasjonen i Moss 

sentrum. Ved å legge om 

til Pendelruter ønsker en å 

unngå omstigningstid ved 

at rutene går direkte fra ett 

ytterpunkt til et annet via 

et knutepunkt i sentrum 

f.eks. i Kransenområdet. 

Figur 5 illustrerer 3 tenkte 

pendelruter: 

› Jeløya – Moss sør/Rygge 

› Jeløya – Moss nord 

› Moss sør/Rygge – Moss nord 

7.1 Virkning av ulike kollektivtiltak 

Tabell 5 gir en oversikt over hvordan de ulike kollektivtiltakene påvirker bruken. 

Ytterligere detaljer er vist i trafikkrapporten (KVU-rapportens vedlegg 5 

Trafikkanalyse). Antall reiser med henholdsvis bil, kollektiv, gange og sykkel med 

dagens rutestruktur og befolkningsprognose for 2040 er vist i første linje i tabellen. 

De øvrige linjene representerer endringer i forhold til dette scenarioet. 

Dersom dagens busstilbud forbedres til 15 minutters frekvens på alle ruter, vil 

antall kollektivreiser øke med vel 1.100 reiser (11 %). Frekvens i dag varierer 

mellom 20 og 30 minutter. 

Tabell 5: Endring av antall reiser per døgn i Moss og Rygge som, følge av ulike kollektivtiltak 

 

Dagens ruter går fra befolkede områder og inn til Moss sentrum, med 

overgangsmuligheter til andre ruter på busstasjonen i sentrum. Innføring av 

pendelruter i Moss legger opp til at rutene går direkte fra de befolkede områdene 

 
Figur 5: Prinsippskisse for pendelruter 
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og til et nytt knutepunkt på Kransen, og på den måten reduseres reisetiden på 

kollektivtilbudet.  

Sammenlignes pendelruter med henholdsvis 15 minutters og 10 minutters frekvens 

med dagens rutetilbud, øker antall reiser med kollektiv med nesten 1.500 (14 %) og 

ca. 2.000 (19 %). Tabellen viser videre virkningen av ytterligere tiltak som kan 

være aktuelle, som kollektivfelt, takstreduksjon - samlet og enkeltvis. Den samlede 

effekten av en pendelstruktur med 10 minutters frekvens, kollektivfelt og en 

takstreduksjon på 20 % er en økning i kollektivreiser på nærmere 4.000 reiser pr. 

døgn, (en økning på 38 %).  

Som Tabell 5 illustrerer, er økningen av antall kollektivreiser en kombinasjon av 

nyskapte reiser og reiser som flyttes fra bil, gange og sykkel. Relativt sett er 

nedgangen mye større for gående og syklende enn for bil. Dette er en uheldig 

virkning da det er ønskelig at kollektivsatsingen reduserer biltrafikken, og ikke 

antall gående og syklende. 

En utbygging av et godt kollektivtilbud bør skje samtidig som det settes inn 

restriktive tiltak på bilbruk dersom vi skal få en større overføring fra bil til 

kollektiv. 

 

  

Tiltak som forbedrer kollektivtilbudet bør ikke brukes som et virkemiddel for å redusere biltrafikk 

alene. Tiltaket må benyttes sammen med tiltak som reduserer privatbilismens fremkommelighet og 

øker kostnader for privatbilister. Dette kan være tiltak som bompenger og økte parkeringsavgifter 

sammen med reduksjon i parkeringstilgjengelighet. 
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8 Utbygging av vegnettet (Trinn 4) 

Situasjonsbeskrivelsen og behovsanalysen peker på dagens og fremtidige 

utfordringene for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. rv. 19 og rv. 119 er trukket 

frem som strekninger med størst utfordringer. 

Ulike løsningsprinsipper er vist i påfølgende delkapitler. Løsningsprinsippene er 

skissert på overordnet nivå. Trasévalg og detaljering av tiltakene vil først starte opp 

dersom det blir aktuelt med planlegging etter plan- og bygningsloven.  

 

 

Figur 6: Utfordringer i hovedvegsystemet i Moss og Rygge 

8.1 Nordgående havneveg 

Nordgående havneveg er vurdert som et tiltak for å avlaste rv. 19 for 

gjennomgangstrafikk og gi mulighet for å redusere barrierevirkningene av denne 

vegen. Prinsippet for Nordgående havneveg vil være å tilby 4-felt fra Kanalbrua til 

E6 ved Patterød. Løsningen vil være en kombinasjon av å etablere ny 4-felts veg i 

tunnel og utvide eksisterende trasé fra 2-felt til 4-felts veg: 

1. Utvidelse fra 2-felt til 4-felt fra Kanalen til Kransen 

2. Ca 1,5 km lang 2-løps tunnel fra Kransen til rv. 19 Innfartsvegen (ved 

Tykkemyr). 

3. Utvidelse av rv. 19 fra Vansjø til E6 Patterød. 

Dagens rv. 19 mellom Kransen og Tykkemyr vil benyttes som lokalgate i 

ettersituasjon, rustet opp for å gi plass til sykkeltrafikk. Det vil bli etablert 

nordvendte ramper som tillater av- og påkobling mellom ny og gammel veg. 

Ferjetrafikken gir 

støtvis belastning 

på rv. 19 

Rv. 19 har købelastning, og vil få 

forverret situasjon i 2040 

Fv. 119/fv. 118 (Ryggevn) 

har købelastning, og vil få 

forverret situasjon i 2040 

Særlig etter at vegene 

løper sammen 

Uoversiktlig 

trafikkområde med lite 

bymessig preg 
Barriere for myke 

trafikanter 

Støy- og luftforurensing 
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Figur 7: Prinsippskisse Nordgående havneveg 

I følge differanseplottet vist i Figur 8 vil Nordgående havneveg avlaste dagens rv. 

19 for store trafikkmengder. Nordgående havneveg gir ikke endring i turer i 

nevneverdig grad, og det vil bli en ørliten endring i reisemiddelfordeling. 

 

Figur 8: Endring i biltrafikk (kjt/døgn) som følge av nordgående havneveg 

8.2 Sørgående havneveg 

Sørgående havneveg er i transportmodellen kodet som en 3 300 meter lang tunnel. 

Tunnelen kobles opp mot Årvollkrysset og havna. 

Kryss med kobling 
til dagens rv. 19 
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Figur 9: Prinsippskisse av Sørgående havneveg 

I følge differanseplottet vist i Figur 10 reduserer Sørgående havneveg ikke 

trafikken på dagens rv. 19 i nevneverdig grad. Imidlertid reduseres 

trafikkmengdene i Fjordveien. Sørgående havneveg gir ikke endring i turer i 

nevneverdig grad, og det vil bli en liten endring i reisemiddelfordeling. 

 

Figur 10: Endring i biltrafikk som følge av sørgående havneveg 
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8.3 Øvrig utbygging av hovedvegnettet 

Bjerget tunnel er en 750 meter lang tunnelforbindelse fra Moss sentrum til rv.19 og 

rundkjøringen ved Nesparken. Bjerget tunnel har portal i Gudes gate. Tunnelen går 

i fjell frem til Myra, deretter i kulvert ved kryssing av Myra og innfartsveg, og 

deretter videre i bergtunnel til Næsset. 

  

Figur 11: Øvrig utbygging av vegnettet 

I tilknytning til tiltaket Bjerget tunnel stenges gjennomkjøringsmuligheten for 

personbiler over Vincent Buddes plass. Hensikten med stengingen er å avlaste 

Kongensgate, og overføre trafikken i Bjerget tunnel. Transportmodellen viser at rv 

19 får en avlastning fordi flere velger å kjøre Ryggeveien over Høyda som følge av 

utbedret kapasitet. Trafikken på rv. 19 reduseres. 

Forventede effekter av øvrige vegtiltak 

Transportmodellen viser at en etablering av Bjerget tunnel, ombygging fra to- til fire felts veg over 

Kanalen og mellom Melløs - Årvoll verken gir endring i trafikkmengder eller reisemiddelfordeling. 

Trafikken vil omfordeles slik at rv. 19 får en avlastning mens det blir en trafikkøkning på Ryggeveien 

over Høyda. 
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9 Mulige konsepter 

Notatet skisserer grovt trafikale effekter av ulike tiltak for å forbedre 

hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Arbeidet skal være til hjelp i forbindelse med 

utarbeidelse av konsepter for utredningen.  

Det prosjektutløsende behovet for utredningen er formulert som følger: 

"Det er behov for å redusere ulempene knyttet til hovedvegsystemet gjennom 

sentrale deler av Moss og Rygge til fordel for bymiljø og trafikanter." 

Samfunnsmålet er formulert slik: 

"I år 2040 er det utviklet transportløsninger som påfører byområdet små 

miljøproblemer, samtidig som det er gode koblinger mellom transportnettverkene." 

For å nå målet bør konseptene inneholde virkemidler som 

1 reduserer trafikkmengdene på hovedvegsystemet for å bedre bymiljøet 

2 gir et effektivt transportsystem hvor det oppleves god fremkommelighet for 

ulike transportformer. 

Gjennomgangen av virkninger av de ulike tiltakene har vist at vegprising og 

parkeringsrestriksjoner er gode virkemidler for å dempe trafikkveksten. 

Kollektivtiltak er viktig for å få flere trafikanter over på kollektivtrafikk, men det er 

mest effektivt i kombinasjon med bilrestriktive tiltak.  

Tiltak for å fremme sykkeltrafikk har ikke vært mulig å modellere i 

transportmodellen, men det vil av miljøhensyn være viktig å ha med slike tiltak i 

alle konsepter for å legge til rette for mer miljøvennlige transportformer. 

For å redusere trafikken på dagens rv. 19 er det nødvendig med et 

avlastningsvegnett. En Nordgående havneveg ser ut til å være et adskillig bedre 

alternativ enn Sørgående havneveg for å redusere trafikken på dagens rv. 19. 

Ettersom transportmodellberegningene er gjort på et tidlig stadium kan det være 

lurt å sette sammen et konsept med Sørgående havneveg i tillegg til et konsept med 

Nordgående havneveg. 

I videreutvikling av konsepter bør en prøve å rendyrke noen alternative strategier, 

og gjerne ett som kombinerer flere strategier. F.eks: 

› Miljøkonsept 

Et konsept med restriktive tiltak for bil 

› Kollektivkonsept 

Et konsept med stor satsing på kollektiv. Pendelruter, kollektivfelt, økt 

frekvens og reduserte takster. Restriktive tiltak for bil anbefales. 

› Fremkommelighetskonsept 

Her bør både Nordgående og Sørgående havneveg beregnes i hvert sitt 

konsept 

› Kombinasjonskonsept 

Kombinere Nordgående havneveg med kollektivkonsept 
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