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Sammendrag 

I denne rapporten vurderes hvilken virkning 5 ulike konsepter for 

hovedvegsystemer i Moss og Rygge har på landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, 

naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser i området. Grunnet prosjektets omfang er 

utredningen holdt til et overordnet nivå, men materialet gir en pekepinn på hvor det 

vil være konflikter og hvor konseptene kan gi positive gevinster. Dette er synlig 

gjennom rapporten og gjennom kartseriene som er vedlagt. 

Landskapsbilde: 

Virkningene på landskapsbildet er forholdsvis store både når vi ser på negative og 

positive virkninger. De delene av tiltakene er lagt i tunnel vil fjerne mye av 

trafikken fra landskapsbildet og vil være en positiv virkning for landskapsbildet i 

de områdene hvor dette er foreslått. Samtidig vil områdene hvor 4-feltsveg og 

kollektivfelt er foreslått kunne skape større barrierer enn de som allerede eksisterer. 

Her blir det viktig med riktige avbøtende tiltak slik at barrierene og forstyrrelsene i 

landskapsbildet blir minst mulig. 

Nærmiljø og friluftsliv: 

Nesparken er et svært viktig nærmiljø og turområde for innbyggerne i Moss, og det 

blir svært viktig å utforme tiltakene slik at det i minst mulig grad vil føre til 

negative virkninger for Nesparken. Tiltakene vil fjerne endel barrierer gjennom 

tunnelføring i sentrale deler av Moss, noe som vil gi en positiv effekt for 

tilgjengeligheten og framkommeligheten i nærmiljøet innenfor de aktuelle 

områdene. I områdene hvor det vil bli utvidelse til 4-feltsveg og kollektivfelt vil det 

bli en negativ virkning i form av større areal til veg og dermed større barrierer for 

gående og syklende. Her er det derfor viktig at avbøtende tiltak i form av 

atkomstforhold fra veganlegg, ferdelsveger for gående og syklende og skjerming 

mot støy, støv og innsyn fra vegen, blir planlagt og gjennomført. 

Naturmiljø: 

I området rundt Moss er det registrert flere viktige naturtyper, men kun ett av disse 

områdene, Noretjern, ligger inntil noen av tiltakene som finnes i konseptene. I 

konsept 2,3 og 5 vil vil tiltakene komme i nærheten av Noretjern. Selv om ikke 

området blir direkte berørt av 4-feltsvegen, vil det være viktig å ta det med 

hensynet til området i planleggingen. Naturtypen som finnes i Noretjern er 
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klassifisert som svært viktig. Her er det viktig å ta hensyn, og det bør utredes 

hvordan i neste planfase. 

Kulturmiljø: 

Kulturminnene som vil bli berørt eller ligge i umiddelbar nærhet til tiltakene i 

konseptene er alle eldre bygninger som anses som viktig for stedets karakter. Flere 

av tiltakene vil kunne ha en positiv innvirkning på kulturmiljøet gjennom mindre 

trafikk i nærområdene, noe som vil øke verdiene av kulturminnene. Samtidig er 

særlig området ved Kanalen/Værlesanden, et område med stor kulturmiljøverdi, i 

ganske stor grad påvirket av noen av konseptene. 

I det store og hele vil konseptene føre til liten eller ingen negativ virkning på 

kulturmiljøet så fremt det tas hensyn til de ulike strekningenes særpreg ved 

detaljutformingen. 

Naturressurser: 

Få naturressurser blir berørt av tiltakene i konseptene. Pukkuttakene langs fv. 120 

blir ansett som meget viktige forekomster. Utvidelse til 4-felts veg vil kunne gi 

positiv virkning fordi det gir et mer effektivt vegsystem for transport av råstoff ut i 

regionen. Det kan også betraktes som samfunnsmessig positivt for vegtiltaket at det 

finnes byggematerialer like i nærheten og at en dermed unngår lang transport. 
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1 Innledning 

I denne utredningen er det gjort en vurdering av de ikke-prissatte konsekvensene av 

de ulike konseptene til hovedvegsystem i Moss og Rygge. Vurderingene omfatter 

tiltak som medfører fysiske inngrep og forandringer som vil gå utover dagens 

vegareal. 

Det er kun utvidelse eller omlegging av trasé for veg som vurderes. Eventuelle 

holdeplasser og parkeringsplasser er ikke tatt med i betraktningen. 

De ulike konseptene er vurdert i forhold til følgende fagtema: 

› Landskapsbilde 

› Nærmiljø og friluftsliv 

› Naturmiljø 

› Kulturmiljø 

› Naturressurser 

Konseptvalgutredningen skal utføres på et strategisk nivå og konseptene er grove 

skisser som viser muligheter. I neste planleggingsfase vil det gjennom tilpasninger 

og avbøtende tiltak kunne gjøres mye for å redusere negative konsekvenser på de 

aktuelle strekningene. 
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2 Konseptene 

Under beskrives konseptenes enkle hovedtrekk: 

Konsept 1 Miljøpakke 

I miljøkonseptet er gang- og sykkelbru over kanalen og over Vansjø fra Nesparken 

til Krapfoss de viktigste tiltakene med tanke på fysiske inngrep. 

Konsept 2 Fremkommelighet - Nordgående havneveg 

I konsept 2 er de viktigste tiltakene 4-feltsveg over kanalen, rv. 19 ut fra Moss blir 

4-feltsveg delvis i tunnel og delvis på bakkenivå. Det er også foreslått 4-feltsveg 

med krysstiltak på Ryggeveien sydgående fra Moss. 

Konsept 3 Fremkommelighet - Sydgående havneveg 

De viktigste tiltakene i konsept 3 er 4-feltsveg over kanalen og tunnel fra Moss 

sentrum og sydover til E6 Årvoll. Det er også foreslått 4-feltsveg med krysstiltak 

på Ryggeveien sydgående fra Moss. 

Konsept 4 Kollektiv konsept 

I Kollektivkonseptet er de viktigste tiltakene er kollektivfelt over kanalen, langs 

rv. 19 ut fra Moss sentrum og på Ryggevegen. Det er også planlagt kollektivtraseer 

som skal forkorte rutene. 

Konsept 5 Kombinert konsept 

I det kombinerte konseptet er de viktigste tiltakene 4-feltsveg fra sentrum og langs 

rv. 19, delvis i tunnel og delvis på bakkenivå. Det er også foreslått kollektivfelt 

langs Ryggeveien sørover fra Moss og over Kanalen. 
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3 Metodikk 

Metoden for ikke-prissatte konsekvenser i henhold til Statens vegvesens 

Håndbok 140 "Konsekvensanalyser"
1
 anbefalinger er omfattende og krever eksakt 

lokalisering av fysiske tiltak og veldig detaljert informasjon om stedet. Vi har i 

denne fasen av prosjektet valgt å se på de overordnede trekkene og ikke gått inn i 

detalj. Metodikken i håndbok 140 er brukt som utgangspunkt for behandlingen av 

de ikke-prissatte konsekvensene. I dette arbeidet er det forsøkt å gi en indikasjon på 

mulige konsekvenser av de ulike konseptene. Følgende forutsetninger er lagt til 

grunn: 

› Definisjoner på ikke-prissatte tema er i henhold til Håndbok 140. 

› Det er gjort skjønnsmessige vurderinger av konseptene på bakgrunn av 

eksisterende kunnskap knyttet til berørte og mulig berørte områder. 

Informasjon om de ulike fagtema er innhentet fra ulike og lett tilgjengelige 

nettbaserte oversikter og ortofoto. 

For å gjøre innholdet i rapporten best mulig tilgjengelig er det utarbeidet 

kartillustrasjoner som viser hvor det oppstår konflikt eller hvor det oppnås fordeler 

ved de ulike konseptene. Disse er vist i vedlegg. 

Rent praktisk er kartene ordnet i tre sett der første sett tar for seg temaene Natur- 

og kulturmiljø. Del to tar for seg temaene Nærmiljø og friluftsliv, mens den tredje 

delen tar for seg naturressurser. Kartserien omfatter: 

› Del 1: Natur- og kulturmiljø 

› Del 2: Nærmiljø og Friluftsliv 

› Del 3: Naturressurser 

Tema landskapsbilde er ikke illustrert i kartserien. 

                                                      

 

 
1
 Håndbok 140 
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4 Landskapsbilde 

Temaet landskapsbilde omhandler de fysiske kvalitetene i omgivelsene og hvordan 

disse endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er 

tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra 

vegen (reiseopplevelse). 
2
 

For landskapsbildet vil usikkerhet omkring konsekvensen av tiltaket ha spesielt stor 

betydning, fordi det er sterkt avhengig av den endelige utformingen av tiltaket. 

Eksempelvis kan ei bru slå både positivt og negativt ut, avhengig av utforming, 

linjeføring og plassering i terrenget. 

4.1 Beskrivelse og vurdering 

4.1.1 Beskrivelse 

Norge er inndelt i landskapsregioner. Området rundt Moss, vest for E6, ligger 

innenfor landskapsregionen Oslofjorden. Mens områdene øst for E6 hører til 

landskapsregionen Leirfjordsbygene på Østlandet.
3
 

Landskapsregionen Oslofjorden har innenfor bare en times reiseavstand fra fjorden 

nær 35 % av landets befolkning. Av den grunn kan regionen både ses som en 

bosteds- og en friluftsregion. Med åsene i ryggen og fjorden foran, tilbyr regionen 

et bredt spekter av nærrekreasjonsområder. Det gjør at både masse folk og ulike 

nærings- og fritidsaktiviteter i langt større grad enn andre steder også kan prege det 

enkeltes landskaps opplevelser. På fjorden er f.eks. alt fra små motorbåter til store 

laste- og passasjerskip en pulserende del av fjordlandskapet sommerstid. Både 

fjord, skog, bebyggelse, veger, biler, båter og folk utgjør viktige komponenter i 

landskapet. Sammensmeltningen varierer, og her finnes en stor mosaikk av storby-, 

småby-, tettsteds-, fjord-, skog- og jordbrukslandskap. 

                                                      

 

 
2
 Håndbok 140 

3
 NIJOS 
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Landskapsregionen Leirfjordbygdene på Østlandet ligger, med unntak av enkelte 

ås- og høydedrag, under marin grense, dvs. under 150-200 m.o.h. Dette har gitt 

store sammenhengende og mektige leiravsetninger i senkninger. Flere breframstøt 

under isens tilbaketrekning avsatte randmorener med en framtredende plass i 

dagens landskap. Mest kjent er Raet, men også mindre morenerygger ligger godt 

synlig i landskapet, og demmer stedvis også opp større innsjøer, bl.a. Farrisvannet 

og Gokstadvannet i Vestfold og Vannsjø i Østfold. Den lavt oppstikkende 

berggrunnen har betydelig topografi, og særlig i områder med lavabergarter er 

berget knattet med trange kløfter og sprekkedaler. I østre deler er terrenget mer 

rolig og avslepet
4
. 

Konseptene vil komme i berøring av begge landskapsregionene. Tiltakene som 

ligger innenfor Moss by, vil høre til Oslofjordregionen. Mens tiltakene lenger 

utenfor bybebyggelsen, øst for E6, vil komme under regionen leirfjordbygdene på 

Østlandet. 

4.1.2 Verdivurdering 

Områdene som tiltakene berører anser vi som av middels verdi. I områder i by og 

tettbygde strøk blir dette i håndbok 140 definert som områder med vanlig gode 

visuelle kvaliteter og områder som er tilpasset byformen og gir et vanlig godt 

førsteinntrykk. 

Likt for alle konseptene er å anlegge gang- og sykkelbru over Kanalen og over 

Vansjø. I hvilken grad landskapsbilde påvirkes vil være avhengig av utformingen 

av bruene og hvordan bruene tilpasses terreng og omgivelser.  

Konsept 1 I konsept 1 vil tiltakene i liten grad påvirke landskapsbildet/bybildet. Det eneste 

tiltaket som vil ha virkning for landskapsbildet er gang-/sykkelbrua over Vansjø og 

over Kanalen. Den vil være et nytt element i landskapsbildet som med riktig 

plassering, utforming og drift kan bli et vakkert element i landskapet. Den vil 

kunne føre til større bruk av området som følge av bedre tilgang til Nesparken, noe 

som vil gi et større innslag av mennesker i landskapet. Det vil da kreves riktig 

tilrettelegging for å tilpasse den økende slitasjen i landskapet. 

Konseptet innebærer imidlertid ikke noen vesentlig reduksjon av eksisterende og 

framtidig biltrafikk, noe som vil være en negativ konsekvens for bymiljøet da 

trafikken allerede er høy. 

Konsept 2 I Konsept 2 er det flere større tiltak som vil ha innvirkning på landskapsbildet. 

Rv. 19 skal få en avlastning ved at det bygges en 2 km lang tunnel/kulvert. På de 

resterende strekningene mellom Kanalen og E6 Patterød skal dagens 2-felt bygges 

om til 4 felt, til sammen en strekning på drøyt 1 km. Havneringen (0,6 km) skal 

betjene ferjetrafikken, havna og jernbanen, og kobles til rv. 19. Fra E6 Patterød 

skal vegen bygges ut fra 2 til 4 felt i retning Våler (2,1 km). Ryggevegen og 

                                                      

 

 
4
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koblingen opp mot E5 Årvoll skal også bygges om fra 2 til 4 felt (2 km). I tillegg er 

det flere krysstiltak som nok vil være plasskrevende og vil påvirke landskapsbildet 

i vesentlig grad.  

Konsept 2 preges av mange større tiltak, 4-feltsveg, tunellmunninger og krysstiltak. 

De vil være arealkrevende og bli ruvende i landskapet noe som vil gi en negativ 

virkning for landskapsbildet. Samtidig vil kulvert/tunnelstrekningen avlaste Moss 

sentrum for trafikk og redusere barrieren som dagen rv. 19 utgjør. 

Konsept 3 Konsept 3 inneholder også en del tiltak som vil kunne gi store virkninger for 

landskapsbildet. Store deler av sydgående havneveg er lagt i en tunnel (3 km). En 

liten strekning fra kanalen til tunnelåpningen er foreslått til 4-felts veg. Overgangen 

fra veg i dagen til tunnel vil preges av større spuntvegger med forblending. I tillegg 

er det foreslått 4-felts veg på deler av Ryggeveien sørover ut av byen (1,2 km). 

Området rundt Kanalen/Værlesanden vil bli berørt gjennom 4-feltsveg og 

krysstiltak, noe som vil ha stor negativ innvirkning på bybildet i området. 

Det at store deler av strekningen legges i tunnel, vil fjerne barrierer og være 

positivt for landskapsbildet på denne strekningen. Trafikken vil i mindre grad prege 

landskapsbildet og byen vil kunne henge mere sammen. Samtidig vil 

tunnelåpninger, krysstiltak og 4-felts veg kunne skape barrierer som vil ha negativ 

virkning for det aktuelle området. Det vil være både positive og negative 

virkninger av tiltakene i konseptet, men det viktigste er at trafikken blir lagt under 

bakken i tunnel og dermed fjerner mye av trafikken fra bybildet og fjerner deler av 

barrierene det fører med seg. Det skal likevel bemerkes at tunnelen i dette 

konseptet ikke fjerner like mye trafikk fra dagens rv. 19 som tunnelen i konsept 2. 

Konsept 4 Tiltakene i konsept 4 vil utgjøre en del fysiske inngrep i bybildet. Tiltakene er laget 

for å fremme kollektivtrafikken og består i kollektivfelt og kollektivtraséer hvor 

gjennomkjøring for bil er forbudt. Dette konseptet vil ha en del virkninger på 

bybildet/landskapsbildet. På den ene siden vil det gi en positiv virkning ved at det 

etableres en kollektivtrasé (Fjordvn.) hvor gjennomkjøring for bil er forbudt. Dette 

kan være med på å skape mindre trafikk i området noe som vil medføre at trafikken 

ikke vil bli så dominerende i bybildet. På den andre siden vil det være negativt for 

strekningen der det er foreslått kollektivfelt, her vil vegen bli betydelig bredere og 

enda mer ruvende enn den er i landskapsbildet i dag. Dette vil ha negativ 

innvirkning på bybildet/landskapsbildet. 

Konsept 5 Konsept 5 har tiltak som inneholder tunneler, 4-felts veg og kollektivtiltak. Den 

nordgående vegen ut av Moss er delvis lagt i tunell og delvis som 4-feltsveg i 

dagen som i konsept 2. Her vil det være både positive og negative virkninger. I de 

områdene hvor trafikken legges i tunnel vil det være positivt i form av fjerning av 

barrierer og at trafikken setter mindre preg på landskapsbildet. De områdene som 

får en utvidelse til 4-feltsveg vil derimot kunne få større barrierer i landskapet og 

tiltakene vil ha en negativ virkning for landskapet i de aktuelle områdene. 

Konseptet vil sannsynligvis medføre fortsatt stor trafikk på vegene, trafikkmengden 

vil derfor holde seg høy, noe som vil kunne anses som en negativ virkning. 

Samtidig vil dagens rv. 19 avlastes betraktelig i området mellom Kransen og 

Tykkemyr. 
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I alle konseptene blir det en utfordring å ta vare på Kanalområdet/Værlesanden og i 

størst mulig grad klare å ta vare på de verdiene som finnes i området. Dette 

området er vist som hensynssone bevaring kulturmiljø i kommuneplanens arealdel, 

så det blir derfor viktig å finne en måte å bevare disse områdene best mulig. 

4.2 Avbøtende tiltak 

En visuell forankring av tiltakene ved bruk av materialer og vegetasjon som 

eksisterer i strøket vil redusere de negative virkningene for landskapsbildet. Det vil 

si at den videre planleggingen må vektlegge riktig lokalisering, utforming og 

linjeføring av tiltak og traseer. I detaljfasen må en være omtenksom i forhold til 

brukonstruksjoner, underganger og kryss. Detaljplanleggingen rundt 

tilkoplingspunktene til de nye tunnelene blir også svært viktige ufordringer å ta 

hensyn til. 

4.3 Sammendrag landskap 

Virkningene på landskapsbildet er forholdsvis store både når vi ser på negative og 

positive virkninger. De delene av tiltakene som er lagt i tunnel vil fjerne mye av 

trafikken fra landskapsbildet og vil være en positiv virkning for landskapsbildet i 

de områdene hvor dette er foreslått. Samtidig vil områdene hvor 4-feltsveg i dagen 

er foreslått kunne skape større barrierer enn de som allerede eksisterer. Her blir det 

viktig med riktige avbøtende tiltak slik at barrierene og forstyrrelsene i 

landskapsbildet blir minst mulig. 

I alle konseptene blir det en utfordring å ta vare på Kanalområdet/Værlesanden og i 

størst mulig grad klare å ta vare på de verdiene som finnes i dette området. 
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5 Nærmiljø og friluftsliv 

Utredningen skal belyse hvordan de ulike konseptene virker inn på beboernes 

og andre brukeres mulighet til opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til 

bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder. 

I følge håndbok 140 er det et mål at alle skal ha mulighet til å utøve 

helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig friluftsliv og fysisk aktivitet 

i det daglige livsmiljøet og i omkringliggende naturområder. 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. 

Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med 

sikte på miljøforandringer og naturopplevelse. 

For å legge til rette for trivsel, samvær og fysisk aktivitet for de som bor, eller 

er brukere av et område, er det viktig å skape muligheter for trygg ferdsel 

mellom de målpunktene, for eksempel områder tilrettelagt for aktivitet og 

opphold ved boliger, skoler og barnehager.  

Spesielt skal det legges vekt på barn og unges muligheter til å utvikle 

ferdigheter innen friluftsliv.
5
 

5.1 Beskrivelse og vurdering 

Moss er omgitt av store områder grønnstruktur både innenfor og utenfor 

bybebyggelsen. Siden konseptene stor sett følger eksisterende veglinjer vil 

ikke mange av tiltakene komme i direkte berøring av parkområder eller 

friområder. Like øst for sentrum av Moss ligger det populære 

friluftlivsområdet Nesparken ved Vansjø. Nesparken er det viktigste nærmiljø- 

og friluftslivsområdet i Moss by, og vil berøres direkte av sykkelbrua som er 

med i alle konseptene. 
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Utvidelsen av fv. 120 til 4-feltsveg i konsept 2,3 og 5 vil gå igjennom LNF-

områder, noe som vil utvide den eksisterende barrieren. Her er det viktig med god 

tilrettelegging gjennom parkeringsplasser og trafikksikre gang- og turstier. På 

denne måten bør det være mulig å ta vare på nærmiljø og friluftslivsverdiene i 

området. Se vedlagt kartserie om nærmiljø og friluftsliv. 

5.1.1 Nesparken 

Nesparken er et populært friluftsområde rett utenfor Moss sentrum, like ved 

Mosseelva og Vansjø. Området ble gjort om fra beitemark til parkanlegg gjennom 

dugnadsarbeid på begynnelsen av 1950-tallet. 

Senere ble det i parken bygget blant annet restaurant, dansegulv, hoppbakke og 

friluftsteater, men flere av disse er borte i dag. Flerbrukshallen Mossehallen, som 

ble åpnet i 1970, ligger ved hovedinngangen til parken. 

Nesparken er totalt på 31 dekar, hvorav 28 dekar består av plener. Parken har 1,4 

km med opparbeidet turveg. 

Parken ble rustet opp på 1990-tallet og har i dag tre badestrender og gangbro over 

Mosseelva i retning Tjukkemyr. Det er senere blitt etablert baner for putball, 

sandhåndball og sandvolleyball. Nesparken brukes flere ganger årlig som utendørs 

konsertarena.
6
 

I alle konsept er det foreslått gang- og sykkelbru over Vansjø, mellom Nesparken 

og Krapfoss. Dette vil bedre tilgjengeligheten for Nesparken og tilhørende 

områder, og dette vil kunne være en positiv virkning for nærmiljøet og friluftslivet 

gjennom bedre tilgjengelighet for innbyggerne.  

5.1.2 Kanalen 

Kanalen med omliggende områder er et viktig areal midt i Moss sentrum med 

tanke på rekrasjon. Per i dag svekkes områdets kvaliteter som byrom og 

rekreasjonsareal som følge av stor trafikk til havn og ferge.
7
  

Det er også foreslått sykkelbru over Kanalen. Dette vil vil skape en ny snarveg og 

gi direkte forbindelse til bystranda. Sykkelbrua vil medføre at syklister og gående 

kan krysse Kanalen skjermet for biltrafikk. 
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5.1.3 Rådhusparken 

Rådhusparken er et annet sentralt rekreasjonsområde i Moss sentrum som er omgitt 

av svært mye trafikk. Området preges av rv. 19 med sine avkjøringer. Dagens 

situasjon har en stor negativ innvirkning på området gjennom den store 

trafikkmengden som omkranser parken. 

Kong Haakons plass bør også nevnes i denne sammenheng. Dette området berøres 

også av mye trafikk slik situasjonen er i dag. Den ligger også meget sentralt til i 

Moss sentrum og må sees som viktig å ta vare på. 

 

Figur 1: Nesparken i Moss (Foto: Moss kommune) 

5.2 Avbøtende tiltak 

› Tilrettelegging for gode atkomstforhold fra veganlegg og ut i grønnstrukturen. 

› Sikre at ferdselsmulighetene for gående og syklende blir mest mulig 

trafikksikre. 

› Skjerming mot støy, støv og innsyn på turveger, gang- og sykkelveger osv. 

Unngå at tiltakene blir en fysisk barriere for gående og syklende. 

5.3 Sammendrag nærmiljø og friluftsliv 

Det viktigste innenfor temaet nærmiljø og friluftsliv er å ta best mulig hensyn til 

grønnstrukturen som finnes innenfor området og gjennomføre de avbøtende 

tiltakene. 

Nesparken er et svært viktig nærmiljø og turområde for innbyggerne i Moss, og det 

blir svært viktig å utforme tiltakene slik at det i minst mulig grad vil føre til 

negative virkninger for Nesparken.  

Tiltakene i konsept 2 og 5 vil fjerne en del barrierer gjennom tunnelføring i sentrale 

deler av Moss, noe som vil gi en positiv effekt for tilgjengeligheten og 

framkommeligheten i nærmiljøet innenfor de aktuelle områdene. Rådhusparken og 

Kong Haakons Plass, som i dag preges av svært trafikkerte omgivelser, vil kunne 
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få mindre trafikk. Dette vil kunne øke verdiene som rekreasjonsområde. Gang- og 

sykkelbru over Kanalen vil ha positiv innvirkning på rekreasjonsområdene i 

sentrum. 

I områdene hvor det vil bli utvidelse til 4-feltsveg og kollektivfelt vil det bli en 

negativ virkning i form av større areal til veg og dermed større barrierer for gående 

og syklende. Her er det derfor viktig at avbøtende tiltak i form av atkomstforhold 

fra veganlegg, ferdselsveger for gående og syklende og skjerming mot støy, støv og 

innsyn fra vegen, blir planlagt og gjennomført.  

› Konsept 2 og 5 bidrar til å fjerne barrieren dagens rv. 19 utgjør. Dette åpner 

før økt bruk av dagens parker i Moss 

› Alle konsept vil kunne bidra positivt for nærmiljø og friluftsliv som følge av 

etablering av gang- og sykkelbruer over Kanalen og Vansjø 
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6 Naturmiljø 

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for 

dyrs og planters levegrunnlag. Geologiske elementer er ikke tatt med. Begrepet 

naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og 

marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold knyttet til 

disse. Naturmiljøet avgrenses i utgangspunktet til å omfatte naturens egenverdi, og 

ikke dens funksjon i forhold til mennesker.
8
 

Det ligger noen større verneområder innenfor området, men ingen av disse vil 

komme i konflikt med noen av konseptene. 

6.1 Beskrivelse og vurdering 

6.1.1 Viktige naturtyper 

Innenfor området er det flere steder registrert viktige naturtyper. De fleste av disse 

områdene ligger et godt stykke fra de ulike tiltakene i konseptene og vil derfor ikke 

ha noen negative virkninger som følge av de ulike tiltakene. Se vedlagt kartserie 

natur og kultur. 

Det eneste området som ligger inntil et tiltak er Noretjern som ligger tett inntil 

fv. 120 ca. en kilometer fra Mosseporten. Noretjern er betegnet som en rik 

kulturlandskapssjø som er kategorisert som en svært viktig naturtype. 

I konsept 2, 3 og 5 er det foreslått ny 4-feltsveg langs fv. 120, dette tiltaket vil gå 

helt inntil Noretjern og utvidelsen til 4-felts kan dermed berøre området som er 

kategorisert som svært viktig naturområde.  

Vansjø er et vernet vassdrag med de restriksjonene som følger med. Ingen av 

konseptene vil direkte berøre vassdraget. 
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Figur 2: Noretjernet (Foto: Moss Kommune 
9
) 

6.2 Avbøtende tiltak 

Alle tiltak som kan påvirke forholdene i Noretjernet, som er kategorisert som en 

svært viktig naturtype, bør avklares slik at mulige negative konsekvenser kan 

unngås.  

Det bør legges vekt på riktig plassering og utforming av tiltakene, samt vurdere 

bru/mur for å minimalisere inngrep. 

Avrenning i forbindelse med tiltak ved Noretjernet bør samles og renses. 

6.3 Sammendrag naturmiljø 

I området rundt Moss er det registrert flere viktige naturtyper, men kun ett av disse 

områdene, Noretjern, ligger inntil noen av tiltakene som finnes i konseptene. I 

konsept 2,3 og 5 vil Noretjern kunne få en negativ virkning som følge av 

utvidelsen til 4-feltsveg. Naturtypen som finnes i Noretjern er klassifisert som 

svært viktig. Dett er viktig å ta hensyn til og det bør utredes nærmere i neste 

planfase. Sannsynligvis vil ikke tiltakene berøre Noretjern i noen særlig grad, men 

det bør likevel tas hensyn. 

› Naturmiljøet berøres i liten grad, men man bør være varsom ved en utbygging 

av fv. 120 i området nær Noretjern (konsept 2, 3 og 5) 
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7 Kulturmiljø 

Kulturminner og kulturmiljø er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og 

levevilkår. Kulturminner, som ikke-fornybare ressurser, må forvaltes på en slik 

måte at vi tar vare på spor fra tidligere generasjoner, slik at disse kan overleveres til 

nye generasjoner. Da man ikke kan ta vare på alt mennesker har skapt gjennom 

tidene er det nødvendig å prioritere hva som er viktig å bevare
10

. 

Kulturminner og kulturmiljøer betyr mye for folks tilhørighet og identitet, og 

opplevelsesverdien er sterkt knyttet til spor i landskapet som forteller om hvordan 

mennesker har levd og lever i dag. 

Det er et strategisk mål at både mangfoldet og et representativt utvalg av 

kulturminner og kulturmiljø skal bevares for framtida og ivaretas og forvaltes med 

grunnlag i deres verdi som kunnskaps-, opplevelses- og bruksressurser
11

. 

7.1.1 Definisjoner 

Kulturminner: Alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 

herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 

Kulturmiljøer: Områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet 

eller sammenheng. 

Automatisk fredete kulturminner: Arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 

og alle erklærte stående byggverk med opprinnelse fra perioden 1537-1649, jf. lov 

om kulturminner § 4
12

. 

Kulturminner fredet gjennom vedtak:Kulturminner som fredes gjennom 

enkeltvedtak etter kulturminneloven eller Svalbardmiljøloven. Vedtaksfredninger 

kan omfatte alle faste kulturminner yngre enn 1537. Større løst inventar kan fredes 
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sammen med byggverk eller anlegg. Vedtaksfredninger etter Svalbardmiljøloven 

kan omfatte kulturminner yngre enn 1945. 

Kulturlandskap: Landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet. 

7.2 Beskrivelse og vurdering 

7.2.1 Overordnede karakteristiske trekk 

Østfold har mange spor etter menneskelig aktivitet fra steinalderen og fremover. 

Dette gjelder også i Moss, men Moss kommune er liten i utstrekning og har 

opplevd en intens utbygging de siste 100 år. Det betyr at mange fornminner har 

forsvunnet uten at de har blitt oppdaget eller registrert
13

. 

Moss sentrum utviklet seg rundt bedriftene knyttet til kysten og vassdraget Vansjø/ 

Mosseelva. Moss ble rammet av tre storbranner i 1807, 1808 og 1858 som slettet 

store deler av byen. Bygninger som fremdeles står etter disse brannene er i stor 

grad sikret gjennom freding eller reguleringsplaner
14

. 

På grunn av bybrannene er ingen bygninger så gamle at de er automatisk fredet. 

Derfor er bygningene som er kategorisert som kulturminner i Moss, fredet etter 

vedtak. 

7.2.2 Kulturminner som kan bli berørt 

Temaet kulturlandskap tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte 

områder. På bakgrunn av kjente registreringer kan vi se at det ligger enkelte 

kulturminner langs linjene i konseptene. Kartserien natur og kultur som er vedlagt 

viser konseptene og hvor mulige konfliktområder kan oppstå. Det er relativt få 

kulturminner som blir direkte berørt, vi har derfor kort presentert hvert enkelt 

kulturminne for bedre å kunne forstå hvor stor virkning konseptene vil ha. Alle 

kulturminnene som vil ligge inntil tiltakene i konseptene er eldre bygninger som 

ligger innenfor den bymessige bebyggelsen i Moss. 

Tabellen viser hvilke kulturminner i Moss sentrum som blir berørt i forbindelse 

med konseptene.  
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Tabell 1: Kulturminner som berøres av konseptene 

 Navn Type kulturminne Alder Adresse Berøres av 

konsept 

1 Maxegården Boligeiendom, 

vedtaksfredet 11.12.1986. 

1700-tallet Storgata 24, 

Moss 

2,5 

2 Hafnergården Boligeiendom, 

vedtaksfredet 11.12.1986 

1700-tallet Storgata 26, 

Moss 

2,5 

3 Bolig Boligeiendom, 

vedtaksfredet 11.12.1986 

Ukjent Storgata 22, 

Moss 

2,5 

4 Våningshus Våningshus, 

vedtaksfredet 1.2.1923 

Ukjent Storgata 20, 

Moss 

2,5 

5 Forsamlingslokale Forsamlingslokale, 

vedtaksfredet 1.2.1923 

Ukjent Heinrich 

Gerners-gate 

8, Moss 

2,5 

6 Konventionsgården Boligeiendom, 

vedtaksfredet 1.2.1923 

Fra 1778 Moss verk 22, 

Moss 

1,4,5 

7 Kanalen/Værlesanden Regulert til bevaring Ukjent  2,3,4,5 

8 Rådhusparken m/skulptur 

av Carl nesjar 

 Ukjent Rådhusgata, 

Moss 

2,4,5 

9 Pikeskolen og Moss 

brannstasjon 

Regulert til bevaring Ukjent Vogts gate 13, 

Moss 

2,4,5 

10 Tollboden Bevaring/fredning 

igangsatt 

Ukjent Jeløgata 2, 

Moss 

 

 

11 Administrasjonsbygg for 

Moss Glassverk 

Regulert til bevaring Ukjent Cort Adelers 

gate 8, Moss 

4 
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Figur 3: Oversikt over plassering av kulturminnene listet opp i Tabell 1. Kulturminnene har 

samme nummer som i tabellen. 

 

 

Figur 4: Kulturminne i Moss, Konventionsgården (Foto: Moss kommune
15

) 

7.2.3 Landbrukets og jordbrukets kulturlandskap 

Landbrukets kulturlandskap omfatter arealer, enkeltelementer, driftsformer og 

sammenhenger i jord- og skogbrukslandskapet og utmarksområder. Menneskers 

virke innen landbruk og tilgrensende næringer har formet dette landskapet i 

samspill med naturgrunnlaget gjennom århundrer. 
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Jordbrukets kulturlandskap omfatter arealer som er formet gjennom åkerdrift, slått 

og beite gjennom generasjoner, og elementer i landskapet knytta til tidligere tiders 

og dagens drift. I tillegg til fulldyrka mark inkluderes her all gammel kulturmark, 

kulturminner i form av små og store bygninger knyttet til gårdsdrift, alleer, tuntrær 

og hager, rydningsrøyser, steingjerder, samt udyrka mark som åkerholmer og 

kantvegetasjon. 

Moss er omgitt av større områder med kulturlandskap hvor landbruk og jordbruk er 

det dominerende i landskapsbildet. Men stort sett er tiltakene i konseptene innenfor 

Moss by, noe som gjør at landbrukets og jordbrukets kulturlandskap i svært liten 

grad vil bli berørt av konseptene. 

7.3 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak vil være å forsøke å gjøre de eventuelle endringene som vil finne 

sted i gatebildet og langs tiltakene, mest mulig i tråd med stedets karakteristiske 

særpreg. 

7.4 Sammendrag kulturminner 

Først må det nevnes at dagens situasjon allerede berører en del av kulturminnene 

gjennom stor trafikk og lite tilrettelegging med tanke på bevaring. Og en eventuell 

bevaring av dagens situasjon vil sees på som negativ for kulturmiljøet på grunn av 

den store trafikken.  

Tiltakene i Storgata/ Heinrich Gerners gate i konsept 2 og 5 er relative små og det 

vil ikke føre til fysiske inngrep på bygninger langs tiltaket. Dette betyr at 

kulturminnene som ligger inntil dette tiltaket ikke vil få noen betydelige negative 

virkninger som følge av konseptene. Det vil her være viktig å legge vekt på at 

tiltakene ikke må bryte med strekningenes særpreg. 

Tiltaket kollektivtrase i konsept 1 og 4 vil heller ikke ha vesentlig negativ 

innvirkning på kulturminnet (Konventionsgården) som ligger inntil traseen. 

Tiltaket vil ikke medføre noen betydelig utbygging og det vil da heller ikke fysisk 

berøre bygningen. 

Konsept 3 vil i stor grad berøre området Kanalen/Værlesanden gjennom 4-feltsveg, 

krysstiltak og tunellinnslag. Dette området vil få en negativ virkning som følge av 

tiltaket. 

› Konseptene har ikke innvirkning på landbrukets og jordbrukets 

kulturlandskap 

› Konseptene vil ha varierende virkning på kulturmiljøet. Konsept 3 vil ha den 

største negative virkningen gjennom inngrepene ved Kanalen/Værlesanden.  

› I alle konseptene er det viktig at det tas hensyn til de ulike strekningenes 

særpreg ved detaljutformingen. 

Landbrukets og 

jordbrukets 

kulturlandskap 

berøres ikke 
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8 Naturressurser 

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i 

sjø og ferskvann, vilt og vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet 

omhandler landbruk, fisk, havbruk, reindrift, vann, bergrunn og løsmasser som 

ressurser
16

. 

Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og 

sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. 

Storparten av tiltakene i konseptene er innenfor bybebyggelsen i Moss, noe som 

gjør at tiltakene i liten grad kommer i konflikt med arealressursene, med unntak av 

foreslått 4-feltsveg nordøst for Moss, som vil ligge tett inntil to eksisterende 

pukkuttak i drift. Se vedlagt kartserie om naturessurser. 

8.1 Beskrivelse og vurdering 

8.1.1 Pukkuttak 

Nordøst for Moss, langs fv. 120, ligger det to større pukkforekomster som er 

klassifisert som meget viktige pukkforekomster. Disse har en beliggenhet tett inntil 

tiltaket ny 4-feltsveg i konsept 2,3 og 4. 

Det ene uttaket ligger like ved Mosseporten, her er hovedbergartene i forekomsten 

gabbro og gneis. 

Det andre uttaket som driftes av Moss pukkverk AS, ligger ved fv. 120, 1,5 km øst 

for E6. Det drives på tre ulike bergarter. Hovedbergarten er en omvandlet gabbro 

(metagabbro) som gjennomsettes av opptil flere meter tykke pegmatittganger. 

Forekomstens kvalitet og beliggenhet gjør at den er en viktig byggeråstoffressurs 
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for Mosseregionen
17

. Begge disse uttakene er ansett som veldig viktige forekomster 

og viktig for hele regionen. 

Pukkverkene vil kunne få en positiv virkning av tiltakene gjennom at en økt 

vegstandard vil gjøre det enklere å transportere pukkressurser til markedet. 

 

Figur 5: Moss Pukkverk (Foto: Moss Pukkverk AS) 

8.2 Avbøtende tiltak 

Det bør tilrettelegges for at pukkforekomstene blir benyttet som en verdifull ressurs 

til nye veganlegg. På denne måten kan pukkforekomstene være positivt for 

tiltakene i konsept 2, 3 og 5. 

Det bør sikres en god og trafikksikker forbindelse mellom motorvegen og 

pukkforekomstene. 

8.3 Sammendrag naturressurser 

I det store og hele er det få naturressurser som blir berørt av tiltakene i konseptene. 

Pukkuttakene langs fv. 120 blir ansett som meget viktige forekomster. Utvidelse til 

4-felts veg vil kunne gi positiv virkning fordi det gir et mer effektivt vegsystem for 

transport av råstoff ut i regionen. Det kan også betraktes som samfunnsmessig 

positivt for vegtiltaket at det fines byggematerialer like i nærheten og at en dermed 

unngår langt transport. 

› Konseptene påvirker ikke naturressurser i området nevneverdig grad 
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9 Samla vurdering 

Vurderingene som er gjort i denne rapporten er kun basert på eksisterende 

registreringer med en overordna kunnskap om tiltakenes omfang. Først i neste 

planfase vil omfanget av tiltakene være godt nok kjent til av vi med store sikkerhet 

kan se virkningene av konseptene. 

De største positive virkningene av konseptene er områdene hvor vegene blir lagt i 

tunnel for å avlaste rv. 19. Her blir mye areal frigitt, både fysiske og visuelle 

barrierer blir redusert, samt at støv, støy og forurensing vil bli betydelig begrenset. 

Dette vil være positive virkninger for flere av fagfeltene. Samtidig vil arealbeslag i 

forbindelse med tunnelinnslag o.l. kunne være negativt for det aktuelle området. 

Gang- og sykkelbruer over Kanalen og Vansjø vil skape bedre tilgjengelighet for 

gående og syklende og de vil ha en positiv virkning på nærmiljøet og friluftslivet i 

Moss. Her blir det viktig med avbøtende tiltak slik at slitasjen ikke blir for stor og 

at området vil takle den økende mengden gående og syklende som tiltaket vil 

medføre. I tillegg vil god landskapstilpasning være viktig for å ikke forringe 

landskapsbildet vesentlig. 

4-feltsvegene vil skape de største negative virkningene gjennom barrierer, store 

areal og økende støy og støv mengder. Her vil de avbøtende tiltakene være svært 

viktig for å sikre at utforming, støy- og støvskjerming, adkomst til turområder, 

underganger og lignende blir tatt hensyn til. En positiv virkning av 4-feltsvegene 

vil være innen temaet naturressurser, hvor pukkverkene vil kunne få bedrede 

transportmuligheter. 

Vi må også ta med at en fortsettelse av dagens situasjon på flere områder være 

negativt for en rekke tema. Både bybildet, kulturmiljøet og nærmuljø og friluftsliv 

preges i dag av stor trafikk i sentrumsområdene. Biltrafikken begrenser 

mulighetene for rekreasjon og gir en negativ innvirkning på kulturminnene. 

Samtidig setter trafikken sine spor i bybildet gjennom barrierer og forstyrrende 

element som sees på som negativt.  

Totalt sett vil det være både positive og negative virkninger av konseptene. Gang- 

og sykkelbruene og tunnelene gir i størst grad positive virkninger, mens 4-feltsveg 

og kollektivfelt i utgangspunktet vil gi størst negative virkninger. 

Tunneler reduserer 

barrierer 

Gang- og 

sykkelbruer er 

positivt for nærmiljø 

og friluftsliv 

Vegutvidelser øker 

barrierer 

Fortsettelse av 

dagens situasjon vil 

være negativt 
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Tema K0 K1 K2 K3 K4 K5 

Landskapsbilde  Vær varsom med 

utforming av tiltak 

Vær varsom med 

utforming av tiltak 

Vær varsom med 

utforming av tiltak 

Vær varsom med 

utforming av tiltak 

Vær varsom med 

utforming av tiltak 

Nærmiljø og friluftsliv Rv. 19 en større 

barriere som 

følge av 

trafikkvekst 

Rv. 19 fortsatt en 

barriere 

 

Nordgående 

havneveg 

avlaster rv. 19 

betraktelig og 

reduserer 

barriere 

Sørgående 

havneveg 

avlaster rv. 19 

noe, men i 

mindre grad enn 

K2 

Rv. 19 er fortsatt 

en barriere, men 

noe mindre enn 

K0 og K1 

ettersom ett av 

feltene er 

kollektivfelt. 

Nordgående 

havneveg 

avlaster rv. 19 

betraktelig og 

reduserer 

barriere 

 Sykkelbruer gir 

forbedring 

Sykkelbruer gir 

forbedring 

Sykkelbruer gir 

forbedring 

Sykkelbruer gir 

forbedring 

Sykkelbruer gir 

forbedring 

Naturmiljø Ingen virkning Ingen virkning Ingen virkning, 

men vær varsom 

nær Noretjern og 

Vansjø 

Ingen virkning, 

men vær varsom 

nær Noretjern og 

Vansjø 

Ingen virkning, 

men vær varsom 

nær Vansjø 

Ingen virkning, 

men vær varsom 

nær Noretjern og 

Vansjø 

Kulturmiljø Dagens situasjon 

berører en del 

kulturminner og 

trafikkvekst er 

sett på som 

negativt for 

kulturminner 

Ingen endring i 

forhold til K0 

Bygninger 

berøres ikke 

kulturminner, 

men tiltakene bør 

ikke bryte med 

områdets 

særpreg. 

Inngrep ved 

Kanalen og 

Værlesanden  

Ingen endring i 

forhold til K0 

Bygninger 

berøres ikke 

kulturminner, 

men tiltakene bør 

ikke bryte med 

områdets 

særpreg. 

Naturressurser Ingen virkning Ingen virkning Ingen virkning Ingen virkning Ingen virkning Ingen virkning 
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10 Kilder og vedlegg 

10.1 Kilder 

› Statens vegvesen Håndbok 140 

› NIJOS - Skog og landskap 

› NGU - Geologi 

› www.moss.kommune.no - Moss kommune 

› Lov om kulturminner  

 

10.2 Vedlegg 

› Kartfremstilling av ikke-prissatte konsekvenser 

› Del 1: Natur- og kulturmiljø, 5 stk kartillustrasjoner 

› Del 2: Nærmiljø og friluftsliv, 5 stk kartillustrasjoner 

› Del 3: Naturressurser, 5 stk kartillustrasjoner 

http://www.moss.kommune.no/
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