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Høringsuttalelse	  KVU	  kryssing	  av	  Oslofjorden	  

Kryssing	  av	  Oslofjorden	  –	  et	  feil	  konsept	  for	  klima	  og	  miljø	  

Klimautfordringen	  

Norge og EU har vedtatt å kutte utslippene av klimagassen 
CO2 med 40% innen 2030, basert på 1990-nivået. Utslippet 
av CO2 i store EU-land som Tyskland og England har gått 
ned i perioden 1990-2013 mens utslippene i Norge har økt 
med ca. 4,6 % i samme periode. Det betyr at vi må redusere 
våre utslipp med 42,6 % for å oppnå målsetningen, altså 
nærmere en halvering av våre utslipp på 15 år. 
Dersom Norge skal kutte CO2 utslippet i tråd med det 
verdensgjennomsnittet FNs klimapanel har beregnet for å nå togradersmålet, så må vi kutte 
våre utslipp med 60 – 80 % (Miljødirektoratet rapport M299-2014). 

De tre desidert største kildene til utslipp av klimagasser er transport, oljesektoren og 
industrien, og størst av disse er transportsektoren. Til forskjell fra EU er norsk produksjon av 
elektrisk kraft så godt som helt fornybar. Det er svært positivt, men det betyr at vi har færre 
muligheter for utslippsreduksjon og våre landbaserte utslipp av CO2 må derfor i stor grad tas 
på transportsektoren. 
På tross av disse fakta igangsetter Samferdselsdepartementet en konseptvalgutredning som 
(sitat KVU hovedrapport): Konseptvalgutredningen ser nærmere på hvordan Oslofjorden kan 
reduseres som barriere for transport, spesielt for nærings- og godstransport. Videre 
analyserer utredningen hvordan et bedre transportsystem kan bidra til utvikling av et felles 
arbeids- og boligmarked over Oslofjorden. 

Vi setter spørsmålstegn ved et slikt samfunnsmål og etterspør det politiske grunnlaget for et 
slikt mål, spesielt med tanke på klimautfordringen samt de mange negative 
miljøkonsekvensene et slikt mål vil utløse.  
Også KVU-rapporten konkluderer som følger: ”For det første skjer det en endring for en del 
relativt korte, lokale reiser som tidligere hadde start og mål på en og samme side av fjorden 
og som nå velger å krysse fjorden. For disse reisene øker andel bilreiser på bekostning av 
kollektivtransport, sykkel og gåing.” 
Følgende utsnitt (øverst neste side) er klippet fra den foreliggende hovedrapporten, men til 
tross for regjeringens anbefaling om en mer klimavennlig transportsektor, så synes ikke dette 
å ha hatt noen innvirkning på konklusjonene i KVUen: 
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Vår konklusjon er at det må tilskrives manglende realitetsorientering når 
Samferdselsdepartementet finner det betimelig å igangsette en konseptvalgutredning av 
et prosjekt som vil bidra til en fortsatt økning i utslippene samtidig som Norge innen en 
15-års periode nærmest må halvere våre utslipp av CO2 fra transportsektoren.  

Samfunnsøkonomi	  

NHO har anbefalt at det investeres 1100 milliarder i vei og jernbane de neste 20 årene og den 
16. mars då. framla Rådgivende ingeniørers forening (RIF) en rapport som konkluderer med 
et investeringsbehov på 2600 milliarder i eksisterende infrastruktur for å oppnå god standard. 

Dette er investeringer for å få dagens standard på vei og jernbane opp til god standard. Skal vi 
nærmest halvere CO2 utslippet fra transportsektoren de neste 15 årene så mangler det ikke på 
oppgaver som burde ha langt høyere prioritet enn å ytterligere legge til rette for økt person- og 
godstrafikk på vei over Oslofjorden.  

Kommentar	  til	  konseptene	  

K1	  (fergeforbindelse	  Moss	  –	  Horten)	  

Utvidelse av fergetilbudet Moss – Horten med totalt 7 ferger, fortrinnsvis elektriske, vil være 
den minst negative løsningen med hensyn til natur, miljø og klima. Trafikken til og fra 
fergeleiet i Moss kan løses med en tunell fra havna med påkobling til E6. En slik løsning gir 
bedret trafikkavvikling i Moss og vil gi god regularitet på fergene. Sammen med et ekstra løp 
i Oslofjordtunellen vil dette i overskuelig framtid være et akseptabelt kompromiss mellom 
klima-natur-miljø. 

K2	  (Hurumforbindelsen)	  

På østsiden av fjorden, i Vestby kommune, vil dette konseptet berøre et stort og viktig 
rekreasjonsområde for et folkerikt omland. Skogområdet framstår i dag som et relativt 
ubebygd område som vil bli svært negativt påvirket både direkte ved nedbygging og indirekte 
ved økt støybelastning og visuell forstyrrelse.  
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Brua over fjorden vil ha stor negativ innvirkning på landskapet ved innseilingen til 
Oslofjorden og vil medføre alvorlig støyforurensing i et område som fra før ikke er belastet 
med støykilder som f.eks. veier eller jernbane.   

Vegtraséen videre vestover vil medføre inngrep og støy i det regionalt viktige landskapet på 
sørspissen av Hurumhalvøya. Strandsonen mellom Sagene og Ertsvika er en av de lengste 
ubebygde strandområdene i hele Oslofjorden (ca. 4 km), og er av meget stor betydning som 
natur og friluftsområde. Naturverdiene her er godt dokumentert og dette gjenspeiles i 
forekomsten av flere naturreservat, en rekke registrerte naturtyper samt ett inngrepsfritt 
område på Østnestangen, ett av svært få INON områder på fastland langs hele Oslofjordens 
kyststripe. Konseptet inneholder også en helt ny trasé for rv. 23 på ca. 10 kilometer mellom 
Filtvet og Sætre. 

Konseptet medfører nedleggelse av fergeforbindelsen Moss-Horten og vil dermed ytterligere 
bidra til CO2-utslipp ved at fotgjengere og syklister mister denne muligheten til å krysse 
fjorden. 

K3	  (Bru	  Moss–Horten)	  

Bruforbindelsen vil på Mossesiden ha betydelig negativ innvirkning på det unike natur- og 
kulturlandskapet på Jeløya, men også på sjeldne arter og naturtyper. Bruene, både hovedbrua 
over fjorden og brua over Mossesundet, vil bli meget dominerende i landskapet og bybildet. 
Bruene vil ikke bare være svært negative for landskapsbildet lokalt, men vil også redusere 
opplevelsen av innseilingen til landets hovedstad.  
Løsningen vil også berøre Mosseskogen som også har regionalt sett svært viktig natur, svært 
stor ansamling av kulturminner og er et svært viktig nærturområde for Kambo og bydelene i 
Moss nord. Nærmiljøet i byen Moss vil også bli kvalitativt dårligere av å få en stor bro rett 
over deler av byen med mer enn 40 000 ÅDT. Dette vil påvirke byen negativt både når det 
gjelder landskapsbilde, støy og luftkvalitet.  

På Hortensiden vil de negative effektene av en bruløsning være store uansett om veien legges 
gjennom byen, med de støy- og forurensningsplagene dette medfører, eller om veien legges i 
kystlinja mot Hortensvegen og RV19 med det resultat at byen stenges inne fra sjøen.  

K4	  (Tunnel	  Moss–Horten)	  

Tunnelen vil få den samme negative virkningen på landskapsbildet lokalt i Moss i og med at  
det med en tunnelløsning også vil bli nødvendig å krysse Mossesundet med ei bru. Dette for å 
unngå utfordringene med grunnforholdene og hovedforkastningen i Oslofjorden som går 
langs kysten av Moss og Rygge. 

Innvirkningen på Horten by vil bli mindre med en tunnelløsning men som på Mossesiden er 
det unike kulturlandskap som vil bli berørt uansett hvor tunnelen tas opp i dagen. Trassévalget 
her er imidlertid for ufullstendig til at det kan gjøres noen konkrete vurderinger av 
konsekvenser for natur, miljø og friluftsliv.  
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Oppsummering	  

KVUen konkluderer med at det på kort sikt utvikles et høyfrekvent og mest mulig 
miljøvennlig ferjetilbud mellom Moss og Horten, med en utbygging av rv. 19 gjennom Moss, 
slik det er anbefalt i KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. FNF Østfold gir vår 
tilslutning til denne konklusjonen - også i et langsiktig perspektiv. 
KVUen konkluderer også med en anbefaling om en videre utredning og planlegging av en fast 
vegforbindelse mellom Moss og Horten, hvor det argumenteres med hva som gir størst nytte 
for trafikantene og bidrar mest til den såkalte regionforstørrelsen. Klima og miljø er ikke en 
del av denne anbefalingen.  
FNF Østfold anbefaler at idéen om en veibru over Oslofjorden legges bort og at 
Samferdselsdepartementet om nødvendig må instrueres om å ta klimatrusselen og våre 
nasjonale og internasjonale forpliktelser og målsetninger på alvor, og ikke kaste bort tid og 
ressurser på prosjekter som tiden har løpt i fra. 
Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet. 

	  

27.	  mars	  2015	  

FNF	  Østfold	  

	  

	  

v/	  Ola	  Wergeland	  Krog	  
FNF	  koordinator	  


