
 

 

Horten kommune 

 
                                                                   Vår ref. 15/779 

14/5610 - 2 / FA-N31 
   

 
Saksbehandler: 
Tore Rolf Lund     
 

 
Konseptvalgutredning KVU for kryssing av Oslofjorden - høring 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 09.02.2015 013/15 

Kommunestyret 23.02.2015 012/15 

 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
19.01.2015 524946 VS: Fjordkrysning 
18.02.2015 533343 VS: Oversendelse av kommentarer til sak 012/15 

Konseptvalgutredning KVU for kryssning av Oslofjorden  -  høring 
18.02.2015 533344 Hva er en god fjordkryssing_2015_02_07_rev2.docx 
 
 
Administrasjonens forslag 
 

 
1. Horten kommune støtter anbefalingen om en videre utreding og planlegging av en 

fast forbindelse i korridoren Horten - Moss. Dette gjelder både bru- og tunnel-
konseptet. Til forskjell fra de fleste store samferdselsprosjekter har kryssing av 
Oslofjorden en stor samfunnsøkonomisk nytteverdi. Det er derfor ønskelig å gå videre 
med utredning og videre bearbeiding av prosjektet.  Begge de to foreslåtte 
alternativene bør vurderes og bearbeides videre.  
 

2. I eventuell videre planlegging av bru, må det legges vekt på å begrense de negative 
virkningene på nærmiljø, naturmiljø og kulturmiljø ved Karljohansvern og i 
Hortenskogen. Ved et eventuelt bruprosjekt må det finnes løsninger for innlandføring 
som ikke påvirker dette området negativt. 
 

3. Natur- og kulturminnemyndighetene må tas med tidlig i den videre planleggingen, slik 
at hensynet til nasjonalt viktige landskap, kulturmiljøer og biologisk mangfold blir godt 
ivaretatt. 
 

4. Tunnelalternativet bør bearbeides videre med sikte på å etablere en sidearm av 
tunnelen med påkjøring fra Horten sentrum.  
 

5. Kommunen støtter anbefalingen om at ferje kapasiteten må økes på kort sikt.  
 

6. En fast forbindelse må utformes slik at den reduserer utslipp av klimagasser så langt 
det er mulig. Det må legges til rette for attraktive kollektivløsninger mellom Horten og 
Moss, også med tilknytning til de fremtidige jernbanestasjonene i begge kommunene. 
Det er også ønskelig å finne løsninger som sikrer muligheten for gang og sykkel.  
 



 

7. Det er viktig å få mer gods over fra veg til sjø og bane. En jernbaneforbindelse over 
fjorden bør derfor vurderes videre og sees i sammenheng med den nasjonale 
godsutredningen og KVU for terminalstruktur i Oslofjorden. 
 

8. Analysen av regionale virkninger må synliggjøre det fulle potensialet for 
regionforstørring. En fast forbindelse i ytre Oslofjord vil skape i et felles arbeids, bolig 
og service marked med 600 000 innbyggere i et flerkjernet byområde. Dette 
perspektivet bør vektlegges i den videre utredning. 
 
 

 
 
 
23.02.2015  Kommunestyret 
 
Vedtak: 
 
Horten kommune støtter ikke en videre utredning av K3 (Bru Moss – Horten) 
alternativet slikt det foreligger. Alternativet vil slik Horten kommune ser det gi varige 
og uopprettelige skader for verneverdige områder på Karljohansvern, med 
Hortenskogen og Horten sentrum. Horten kommune støtter heller ikke videre 
utredning av K4 (tunnel Moss-Horten) slik det er skissert. Fremtidige utredninger med 
tunnelalternativ forutsetter jernbaneløsning. 
 
Horten kommune støtter en videre utredning av K1 (ferge) som en langsiktig løsning 
for kryssing av Oslofjorden ved korridoren Horten-Moss. 
 
Horten kommune anser utredningene vedrørende en fremtidig kryssing av Oslofjorden 
som et generasjonsprosjekt (30-60 år). Horten kommune stiller som krav for videre 
utredning at klima og miljøhensyn er førende. Det er viktig å få mer gods over fra veg 
til sjø og bane. En jernbaneforbindelse over fjorden forutsettes som en del av en 
eventuell broforbindelse. Jernbaneforbindelse skal derfor vurderes videre og sees i 
sammenheng med den nasjonale godsutredningen og KVU for terminalstruktur i 
Oslofjorden.  
 
I all videre utredning må̊ de negative virkningene på nærmiljø, naturmiljø og 
kulturmiljø ved Karljohansvern og i Hortenskogen unngås. Ved et eventuelt 
broprosjekt må det finnes løsninger for innlandføring som ikke påvirker Horten 
kommune negativt. 

Natur- og kulturminnemyndighetene må̊ tas med tidlig i den videre planleggingen, slik 
at hensynet til nasjonalt viktige landskap, kulturmiljøer og biologisk mangfold blir 
godt ivaretatt. 
 
Trafikkanalysen som foreligger med det foreslåtte broalternativet viser at det ikke vil 
bli en nevneverdig trafikkøkning retning sørover til kontinentet, dermed er en av 
hovedmålsettingene med en tverrforbindelse ikke innfridd. En eventuell ny fremtidig 
kryssing av Oslofjorden må legge til rette for å knytte regionen, herunder 
arbeidsmarked, næring og transport mot Europa. Analysen av regionale virkninger må 
synliggjøre det fulle potensialet for regionforstørring. En fast forbindelse i ytre 
Oslofjord vil skape i et felles arbeids-, bolig- og servicemarked med 600 000 
innbyggere i et flerkjernet byområde. Dette perspektivet bør vektlegges i den videre 
utredning. 
 
En eventuell videre utredning skal gå som et ekstraordinært prosjekt, en slik utredning 
skal ikke gå på bekostning av andre viktige samferdselsprosjekter i Vestfold. 



 
Alternativ K2 Hurumforbindelsen med kombinasjon jernbane og veg bør utredes 
videre. 
 
 
Møtebehandling: 
 
Freddy Martinsen fremmet følgende forslag: 
 
Pkt. 2. Tilføyelse: Det vises til at det allerede finnes tekniske løsninger som gjør det mulig å 
bore tunell i forskjellige type masser slik at en løsning med cut and cover er unødvendig. 
 
Nytt punkt.  
9. Horten kommune ber om at tilknytningsveien til E18 vurderes løses med et nordalternativ. 
Dette muliggjør å legge veien i tunell i fjell på det meste av strekningen og derved spare 
byen for ulempene med tunell under bebyggelsen og viktige landbruksområder i Borreskåla. 
Kjøretiden for trafikken sydfra vil være nesten lik kjøreturen for et sydalternativ. 
 
Alf Henriksen fremmet følgende forslag: 

  
1. Horten kommune kan ikke støtte anbefalingen om en videre utredning og planlegging av 
en fast forbindelse i korridoren Horten-Moss. Dette gjelder både bru- og tunnelkonseptet.  
2. Konseptutvalgets foreslåtte bro mellom KJV og Jeløya vil kunne føre til en tidobling av 
biltrafikken mellom Moss og Horten fra ca. 4.800 til ca. 45.000 biler hver dag! En slik 
tidobling av biltrafikken vil føre til en kraftig økt mengde støy, svevestøv og klimagassutslipp 
og denne voldsomme trafikkøkningen vil påføre vårt lokalsamfunn store negative 
konsekvenser, hva gjelder by- og nærmiljø, natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskapsbilde 
generelt - og Karljohansvern, Horten sentrum og kulturlandskapet og jordbruksområdene sør 
og øst for Borrevannet spesielt. I tillegg vurderes denne løsningen som svært kostbar (35-60 
mrd.)og usikker når det gjelder gjennomføring («Cut and cover-løsningen i Horten er ansett 
som komplisert med konsekvenser for et kvartal av bebyggelsen.»)  

3. Konseptutvalgets foreslåtte tunnel mellom Jeløya og rv.19 ved Skoppum vil også medføre 
en kraftig økning av biltrafikk og klimautslipp mellom Horten og Moss (40.000 ådt). I tillegg vil 
avstanden mellom Horten og Moss øke fra ca. 15 til ca. 30 kilometer, da dybde-forholdene i 
Oslofjorden og krav til stigning gjør det umulig å etablere et kryss i Horten sentrum. Det vil 
heller ikke være mulig å gå eller sykle gjennom tunnelen - og gitt at ferge-tilbudet forutsettes 
avviklet vil det bli umulig å gå eller sykle til Moss. Også dette alternativet fremstår som klart 
dårligere for klima og lokalmiljø enn et fremtidig oppgradert og miljø-vennlig fergetilbud, som 
kan tilby gratis reiser for gående og syklister.  

4. Horten kommune vil anbefale at dagens fergetilbud oppgraderes og gjøres mer 
miljøvennlig og at denne billige løsningen(1-1.5 mrd.) opprettholdes og videreutvikles - til det 
er mulig å etablere en fjordkryssing som inkluderer en miljøvennlig jernbane.  
 
Slik kan det etableres en varig løsning som både er klima- og miljøvennlig - og som ikke 
fører til at en umistelig del av vårt nærmiljø og vår naturglede blir ødelagt - og som forhindrer 
at vi blir boende midt inne i en gigantisk, miljøfiendtlig trafikkmaskin. 
 
Zvonimir Vojtulek fremmet følgende endringsforslag: 
 
Nytt punkt 1 og 5:  
 

1. Horten kommune støtter anbefalingen om en videre utreding og planlegging av en 
fast forbindelse i korridoren Horten - Moss. Dette gjelder både bru- og tunnel 
konseptet samtidig utredning av en styrket ferje forbindle. Til forskjell fra de fleste 
store samferdselsprosjekter har kryssing av Oslofjorden en stor samfunnsøkonomisk 
nytteverdi. Det er derfor ønskelig å gå videre med utredning og videre bearbeiding av 
prosjektet. Alle de tre foreslåtte alternativene bør vurderes og bearbeides videre.  



 
 

5. Kommunen støtter anbefalingen om at ferje kapasiteten må økes på kort sikt, hvor fergene 
skal gå på gass, eller å ha enda mer miljøvennlig drift. 
 
Ivar Andreassen fremmet følgende forslag: 
 
Forslag til tillegg til forslag fra AP og V. 
 
Alternativ K2 Hurumforbindelsen med kombinasjon jernbane og veg bør utredes videre. 
 
Maria-Karine Aase-Svendsrud fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP og V: 
 
Horten kommune støtter ikke en videre utredning av K3 (Bru Moss – Horten) alternativet slikt 
det foreligger. Alternativet vil slik Horten kommune ser det gi varige og uopprettelige skader 
for verneverdige områder på Karljohansvern, med Hortenskogen og Horten sentrum. Horten 
kommune støtter heller ikke videre utredning av K4 (tunnel Moss-Horten) slik det er skissert. 
Fremtidige utredninger med tunnelalternativ forutsetter jernbaneløsning. 
Horten kommune støtter en videre utredning av K1 (ferge) som en langsiktig løsning for 
kryssing av Oslofjorden ved korridoren Horten-Moss. 
 
Horten kommune anser utredningene vedrørende en fremtidig kryssing av Oslofjorden som 
et generasjonsprosjekt (30-60 år). Horten kommune stiller som krav for videre utredning at 
klima og miljøhensyn er førende. Det er viktig å få mer gods over fra veg til sjø og bane. En 
jernbaneforbindelse over fjorden forutsettes som en del av en eventuell broforbindelse. 
Jernbaneforbindelse skal derfor vurderes videre og sees i sammenheng med den nasjonale 
godsutredningen og KVU for terminalstruktur i Oslofjorden.  
I all videre utredning må̊ de negative virkningene på nærmiljø, naturmiljø og kulturmiljø ved 
Karljohansvern og i Hortenskogen unngås. Ved et eventuelt broprosjekt må det finnes 
løsninger for innlandføring som ikke påvirker Horten kommune negativt. 
 
Natur- og kulturminnemyndighetene må̊ tas med tidlig i den videre planleggingen, slik at 
hensynet til nasjonalt viktige landskap, kulturmiljøer og biologisk mangfold blir godt ivaretatt. 
 
Trafikkanalysen som foreligger med det foreslåtte broalternativet viser at det ikke vil bli en 
nevneverdig trafikkøkning retning sørover til kontinentet, dermed er en av 
hovedmålsettingene med en tverrforbindelse ikke innfridd. En eventuell ny fremtidig kryssing 
av Oslofjorden må legge til rette for å knytte regionen, herunder arbeidsmarked, næring og 
transport mot Europa. Analysen av regionale virkninger må synliggjøre det fulle potensialet 
for regionforstørring. En fast forbindelse i ytre Oslofjord vil skape i et felles arbeids-, bolig- og 
servicemarked med 600 000 innbyggere i et flerkjernet byområde. Dette perspektivet bør 
vektlegges i den videre utredning. 
 
En eventuell videre utredning skal gå som et ekstraordinært prosjekt, en slik utredning skal 
ikke gå på bekostning av andre viktige samferdselsprosjekter i Vestfold. 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag fikk 0 stemmer 
Vojtuleks forslag falt 40 mot 1 stemme 
Henriksens forslag falt 39 mot 2 stemmer 
Martinsens tilleggsforslag falt 38 mot 3 stemmer 
Høyres forslag falt 26 mot 15 stemmer 
Aasen-Svensruds fellesforslag med Andreassens tilleggsforslag vedtatt med 23 mot 18 
stemmer 
 
 
 
09.02.2015  Formannskapet 



 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling. 
 
 
Møtebehandling: 
 
Eddy Robertsen fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling. 
 
Votering: 
Robertsens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 



 

 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Bakgrunn (hvorfor kommer saken opp) 
Statens vegvesen har i brev av 19.11.2014 sendt på høring konseptvalgutredning (KVU) for 
kryssing av Oslofjorden. 
 
Store statlige samferdselsprosjekter med antatt kostnad over 750 mill. kroner skal i en tidlig 
fase kvalitetssikres av eksterne konsulenter (KS1). Hensikten er å sikre et godt 
beslutningsgrunnlag for valg av løsning. Som grunnlag for KS1 utarbeides en KVU som 
redegjør for relevante behov, mål, krav og utreder virkninger av ulike konsepter og anbefaler 
rammer for videre planlegging. Regjeringen beslutter den videre behandling av saken. 
 
Høsten 2006 og våren 2007 ble det fattet vedtak i fylkestingene i Østfold og Vestfold med 
krav om utredning av en fast forbindelse mellom E6 i Østfold og E18 i Vestfold. På bestilling 
fra Samferdselsdepartementet har Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 
utarbeidet en KVU for kryssing av Oslofjorden som nå er sendt på høring med høringsfrist 1. 
mars 2015. 
 
Statens vegvesen Region øst har hatt prosjektlederansvaret for utredningen. En bredt 
sammensatt referansegruppe med de mest berørte interessentene har bidratt med innspill til 
arbeidet underveis. Ordføreren har deltatt fra Horten kommune.  
 
Faktiske forhold (hva har skjedd i saken) 
KVU for kryssing av Oslofjorden har utredet to hovedspørsmål: 

1. Konsepter som kan redusere Oslofjorden som barriere for transport 
2. Om bru kan være alternativ til å utvide rv. 23 Oslofjordtunnelen.  

 
I det følgende gjengis en sammenfatning av KVU-rapporten. Utover dette vil fokus i denne 
saken være på Horten – Moss alternativene.  
 
Konseptvalgutredningen og underlagsrapporter finnes på 
www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslofjordkryssing 
 
 
Gjennomgang av utredningen  
Hva er utredet? 
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, bolig og service marked 
over Oslofjorden. I tillegg vurderer utredningen bru over indre Oslofjord som alternativ til 
utvidelse av rv. 23. Oslofjordtunnelen.   
 
Behov, mål og krav 
Som utgangspunkt for konseptvalgutredningen ble det, etter dialog med ulike interessenter, 
formulert et prosjektutløsende behov: 
 «Å redusere ulempene knyttet til Oslofjorden som trafikal barriere, spesielt for gods- og 

næringstransport». 
 
Samferdselsdepartementet har fastsatt følgende samfunnsmål for utredningen: 

«Et miljøvennlig og effektivt transportsystem med forutsigbar reisetid, som ivaretar 
næringslivets behov, og som knytter bolig- og arbeidsmarkedet på hver side av 
Oslofjorden tettere sammen.» 

 
Ut fra samfunnsmålet er det konkretisert effektmål som er virkninger for trafikanter og naboer 
til transportsystemet. Effektmålene er redusert reisetid, mindre forsinkelser og redusert risiko 
for stenging, utvikling av en større og integrert region og begrensing av klimagassutslipp. 

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslofjordkryssing


 

 
Det er store konflikter mellom transportmålene og klimamålet i valg mellom konsepter for 
utvikling av transportsystemet over Oslofjorden. Utredningen peker på at det i den videre 
planlegging vil det være viktig å vurdere hvordan samordnet areal- og transportplanlegging 
kan begrense uønskede virkninger i form av økte utslipp av klimagasser og mer biltrafikk i 
byene.  
 
I tillegg til effektmålene er det satt følgende krav som konseptene skal oppfylle: 

• Alle konsepter med bru skal ha seilingshøyde i hovedleden på minimum 72 meter. 
• Konsepter skal ikke gi varige inngrep i landskapet i store, nasjonale verneområder. 

 
Konsepter 
Med utgangspunkt i transportbehov og andre samfunnsbehov vurderer utredningen ulike 
prinsipielle måter å løse behovene på (konsepter). Det er utredet muligheter for en 
Oslofjordkryssing i et område fra Drøbak–Sande i nord til Rygge–Tønsberg i sør. Etter siling 
ble antallet konsepter redusert til fire; K1 Forbedret ferjetilbud, K2 Hurumforbindelsen med 
veg og jernbane, K3 Bru Moss – Horten og K4 Tunnel Moss-Horten (se illustrasjon 1). 
 

 

 
        Illustrasjon 1: Grafisk senter/Statens vegvesen 

 
 

Trafikale virkninger 
I transportanalysen ser en fast forbindelse over Oslofjorden i hovedsak ut til å ha to 
virkninger for transportstrømmene. 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 andelen bilreiser på bekostning av 
kollektivtransport, sykkel og gåing. For det andre skjer det en endring i rutevalget for lengre 



 

reiser som flyttes fra E18 på vestsida til E6 på østsida av Oslofjorden og avlaster derfor E18 
gjennom Oslo.  
 
Utredningens anbefalinger 
En fast vegforbindelse Moss - Horten bør utredes videre 
Det anbefales videre utredning og planlegging av en fast vegforbindelse i korridoren Moss-
Horten. En fast forbindelse gir størst nytte for trafikantene og bidrar mest til regionforstørring.  
 
Horten og Jeløya peker seg ut som landingspunkter for bru eller tunnel ut fra trafikale 
virkninger og forhold knyttet til grunnforhold, teknologi, kostnader samt muligheter for å 
begrense arealkonflikter. Det forutsettes at en bru bygges uten varige inngrep i landskapet i 
de store verneområdene. 
 
K3 Bru Moss–Horten gir ifølge KVU’en bedre muligheter for kollektivtransport og sykling og 
for å knytte byområdene tettere sammen enn tunnel. Basert på de analyserte variantene 
framstår konsept K4 Tunnel Moss–Horten som best når det gjelder prissatte virkninger, fordi 
byggekostnadene antas å være vesentlig lavere enn for bru.  
 
Det er stor usikkerhet knyttet til kostnader, trafikantnytte, tekniske løsninger og risiko, og 
sårbarheten er fortsatt så stor at valg mellom bru og tunnel krever videre utredning. 
 
K1 forbedret fergetilbud bør utvikles på kort sikt 
På kort sikt anbefales det at rv. 19 utvikles med et høyfrekvent og mest mulig miljøvennlig 
fergetilbud som skissert i konsept K1 Forbedret ferjetilbud. Dette forutsetter at rv. 19 
gjennom Moss bygges ut som anbefalt i KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. 
 
Rv. 23 Oslofjordforbindelsen – bru vil gi størst nytte på lang sikt 
Anbefalingen om videre utredning av faste forbindelser mellom Moss og Horten betyr at rv. 
23 Oslofjordforbindelsen fortsatt skal gå i en korridor ved Drøbak. 
En utvidet tunnel med to løp vil gi en vegforbindelse som tilfredsstiller kravene i 
tunnelsikkerhetsforskriften og har samme kapasitet som en løsning med bru. 
Valg mellom bru eller tunnel må gjøres ut fra en helhetlig avveiing av netto nytte, 
måloppnåelse og mulighet for finansiering. På lang sikt vurderes alternativet med bru som 
vesentlig bedre i den samfunnsøkonomiske analysen. Brualternativet er også noe bedre når 
det gjelder måloppnåelse. For å kunne oppnå denne mernytten av ei bru kreves imidlertid en 
mye større statlig investering i løpet av de neste 10-15 årene enn hva en tunnel vil kreve. 
 
Per i dag er det ikke marked for jernbanekryssing over Oslofjorden 
Per i dag er det vanskelig å se at investering i en jernbaneforbindelse over fjorden, med det 
aktuelle kostnadsnivået (40 - 50 milliarder kroner), kan forsvares. I det videre arbeidet kan 
det likevel være aktuelt å vurdere en Oslofjordkryssing med jernbane over Hurum, for 
eksempel som et strategisk grep for langsiktig utvikling av areal- og transportsystemet i Oslo-
området. 
 
Videre utredning av forhold knyttet til en fast forbindelse Moss - Horten 
Utredningen konkluderer med at følgende forhold bør utredes før oppstart av planlegging 
etter plan- og bygningsloven: Risiko og sårbarhet ved en lang undersjøisk tunnel, 
grunnforhold i kritiske områder på land, andre løsninger for bru mellom Jeløya og Horten, 
mulighet for lokale kryss, kollektivløsninger med bru og tunnel, og drift og 
vedlikeholdskostnader for bru og tunnel. 
 
Lover og forskrifter 
Plan og bygningsloven 
Det norske rammeverket for kvalitetssikring av store statlige investeringer 
(Finansdepartementet) 
 
 



 

Vurderinger 
Ny fastforbindelse Horten – Moss er et stort regionalt prosjekt. Dette er også foreslått utredet 
i regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Vestfold fylkeskommune har derfor tatt 
initiativ til et samarbeid om en høringsuttalelse. En omforent / felles uttalelse fra kommuner 
og fylkeskommuner vil ha større tyngde i regjeringens beslutningsgrunnlag. 
Fylkeskommunen har derfor arrangert et eget høringsmøte i tilknytning til møte i Plattform 
Vestfold 21.januar i år. Det har også vært en skrivgruppe som har utarbeidet forslag til 
uttalelse. Horten kommune har deltatt i denne skrivegruppa. Denne uttalelsen bygger i stor 
grad på dette.  
 
Konseptet 
Fergesambandet Moss – Horten er i dag landets mest trafikkerte fergeforbindelse. Denne 
KVU-en gir en bred vurdering av mulighetsrommet for fremtidig kryssing av Oslofjorden i et 
nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv. Formålet med KVU-en er å utrede ulike konsepter 
med utgangspunkt i prosjektutløsende behov og samfunnsmål.  
 
Mulighetene for kryssing av Oslofjorden er vurdert i mange alternativer. Moss - Horten peker 
seg ut som det mest interessante alternativet for en fast forbindelse på lang sikt fordi en slik 
løsning gir størst reduksjon i reisetid og reisekostnader, binder byene tettere sammen og 
bidrar mest til regionforstørring. Det er imidlertid så stor usikkerhet knyttet til kostnader, 
tekniske løsninger og risiko og sårbarhet at valg mellom bru og tunnel krever videre 
utredning. En bruløsning synes imidlertid å være mer i konflikt med landskaps- og byområder 
i Horten enn en tunnelløsning.  
 

 
 
Jernbane bør utredes videre 
Det er bred enighet om at det er ønskelig med en jernbaneløsning knyttet til Oslofjordkrys-
singen. I følge utredningen er det ikke teknisk mulig med jernbane verken i tunnel eller på 
bro Horten – Moss. Det mest aktuelle jernbanealternativet er via Hurum.  Jernbane anbefales 
likevel ikke da en slik investering ikke kan forsvares i rent økonomisk.  Det er imidlertid pekt 
på at en mulig kryssing over Hurum kan være interessant på lengre sikt dersom dette sees i 
sammenheng med fremtidig utvikling av jernbane, terminal og havn i Osloregionen. 
Konseptet åpner for banetilknytning til Tofte og et mulig terminalområde/havn der. 
 



 

Etter kommunens mening er det for tidlig å avskrive en jernbaneforbindelse over fjorden. Det 
er nødvendig med en utredning som legger større vekt på godstransport og som er mer 
fremtidsrettet i forhold til potensialet med økte personreiser etter utbyggingen av IC står klar 
2030. Det er fortiden flere prosesser knyttet til NTP (godsutredning og KVU for 
terminalstruktur i Oslofjorden) som vil kunne få betydning for hvor myndighetene vil styre 
godsstrømmene.  
 
Politiske mål om gods over på sjø og bane, og en nullvekst i personreiser med bil i 
byområdene tilsier at det må gjøres en grundigere utredning av jernbane over fjorden.  
Kommunen mener at det for svakt vurderingsgrunnlag til å forkaste jernbane som et rent 
jernbanekonsept eller i kombinasjon med en vegforbindelse over Oslofjorden.  
 
Regionforstørring 
Oslofjorden utgjør i dag en barriere for antall korte reiser over fjorden. Analysene viser at en 
fast forbindelse mellom Moss og Horten vil gi en tidsbesparelse på 35-40 min og en betydelig 
økning i reiser pr. døgn. Samtidig viser beregningene for netto ringvirkninger at mernytten er 
beskjeden. Det er grunn til å tro at dette antagelig er undervurdert da ikke alle ringvirknings-
effekter er beregnet for næringsutvikling og bolig- og arbeidsmarkedet (regionforstørring). 
 
Beregningene viser at valg av konsept for kryssing av fjorden har liten betydning for de lange 
transportene. Det er viktig at den faste forbindelsen over Oslofjorden kobles effektivt til E6, 
Fv 120 og E18. Transportruten E 134 til Vestlandet er også viktig for næringslivets 
transporter og denne ruten må også sees i sammenheng med Oslofjordkryssingene.  
 
Analysene viser at potensialet for regionforstørring er størst ved en kryssing av Oslofjorden 
mellom Moss og Horten. Pendlingen kan mangedobles (fra et i dag lavt nivå) over 
Oslofjorden, men samtidig ser ikke den betydende pendlingen til Oslo ut til å bli redusert. 
Likevel mener kommunen at analysen av de regionale virkningene ikke gjenspeiler det fulle 
potensialet for regionforstørring. Metoden for å vurdere regionale virkninger har en for snever 
geografisk tilnærming og er lite dynamisk. 
 
En fast forbindelse i ytre Oslofjord vil gi Norges største flerkjernede byområde med 600 000 
innbyggere i et felles arbeids-, bolig- og servicemarked. I drøye 6 mils radius fra Horten 
ligger 5 byer i Grenland, 8 byer i Vestfold og 4 byer i Østfold, hvorav 9 av de 22 største 
byene i Norge: Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Moss, Fredrikstad, 
Sarpsborg og Halden.  
 
Vestfoldbyen kan bli et nytt tyngdepunkt og en drivkraft som bidrar til regional utvikling og 
vekst. Ved å fjerne den barrieren som Oslofjorden er, vil et sammenhengende 
arbeidsmarked i Ytre Oslofjord regionen kunne etableres. Det vises i utredningen til at 
likheten i næringsstruktur og lønnsnivåer i Vestfold og Østfold, samt at det her er lavere 
lønnsnivåer enn i Oslo og Akershus, er et hinder for regionforstørring. Ensartetheten kan 
også være en fordel. Det at barrieren fjernes vil gi et større regionalt arbeidsmarked, økt 
konkurranse og nye muligheter for både samarbeid og konkurranse i næringslivet og en mer 
effektiv offentlig sektor. I utredningen vises det til NOU 2012:16 (Hagen-utvalget) som 
konkluderer med at større samferdselsprosjekter, spesielt i byområder, kan gi betydelig 
samfunnsøkonomisk mernytte sammenlignet med den nytten som måles i tradisjonell nytte-
kostnadsanalyse. NOU 2011:3 (Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet) 
pekte på viktigheten av samferdselsinvesteringer som bidrar til regionforstørring for å utvikle 
robuste arbeidsmarkeder som har en større bredde og dybde i jobbtilbudet for høyt 
utdannede. Enkelt sagt betyr det flere karriereveier i regionen.   
 
For Horten kommune har Telemarksforskning beregnet at en ny fastforbindelse vil kunne 
bety 400 nye arbeidsplasser og 2000 ekstra innbyggere til 2040.  
 
Vestfold er i dag pendlingsomland til Oslo. For pendlere vil et felles arbeidsmarkedet i Ytre 
Oslofjord regionen være et alternativ til arbeidsmarkedet i Oslo området. Også på dette 



 

punktet mener kommunen at analysen på regionforstørring undervurderer pendlingen som vil 
følge av en slik samferdselsinvestering.  
 
Klima 
Utredningen omtaler målkonflikten mellom effektiv transport og regionforstørring på den ene 
siden og miljø/ klima på den andre siden. Det er klart at en vegforbindelse bidrar til økt trafikk 
som med dagens teknologi gir økte klimagassutslipp. Samtidig er det et poeng at en stor del 
av den økte trafikken (ca 11.500 ÅDT) er trafikk som ellers ville gått på E18 via Asker. Denne 
trafikken får kortere vei som medfører mindre klimagassutslipp.  
 
Utredningen viser til at utviklingen av kjøretøyteknologi med lavere klimagassutslipp per 
kjørte kilometer på lang sikt kan være med på å redusere denne målkonflikten. Men denne 
utviklingen forskutteres ikke i utredningen. Det klimamessige forholdet mellom bane og veg 
er under endring, særlig for personreiser.  
 
Under alle omstendigheter blir det viktig i en videre utredning og planlegging å vurdere 
hvordan en forbindelse Moss-Horten kan bli mer miljøvennlig.  
 
En fortsatt utredning av en vegforbindelse må vurdere avbøtende tiltak som kan bedre 
klimaregnskapet til prosjektet. Det mål legges til rette for attraktive kollektivløsninger mellom 
Horten og Moss, også tilknyttet de fremtidige IC-stasjonene i Horten og Moss. 
 
Utredningen peker på betydningen av samordnet transport og arealplanlegging. I Vestfold er 
den regionale Planen for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) et verktøy for å møte 
klimautfordringene gjennom samordnet areal- og transportplanlegging og vil kunne bidra 
positivt til en fastlandsforbindelse. 
 
Ikke prissatte virkninger 
Ikke-prissatte virkninger av de ulike konseptene er vurdert i en egen rapport som underlag 
for KVU-en. Dette omfatter landskapsbilde, nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og 
naturressurser. I det følgende er bare alternativene (K1, K3 og K4) Horten – Moss 
kommentert.  
 

           
          De mest aktuelle konseptene 
 
K1 Forbedret ferjetilbud gir minimalt med arealinngrep sammenlignet med dagens situasjon 
og har lite konfliktpotensial når det gjelder de ikke-prissatte virkningene. For Horten 
kommune er det likevel et poeng at fergetrafikken vil øke vesentlig. Beregningene viser at 
trafikken vil øke fra 4.800 ÅDT i dag til 8200 ÅDT i 2030. Det vil medføre betydelige trafikk og 
miljøproblemer. I tillegg vil betydelige arealer i Horten sentrum fortsatt være beslaglagt til tre 
fergeleier og biloppstilling og derved ikke kunne fristilles til byutvikling. 



 

 

 
 
K3 Bru Moss-Horten med hengebru som lander på kunstige øyer utenfor kysten på hver 
side av fjorden og føres videre i tunneler på landsiden er vurdert å ha middels 
konfliktpotensial. Til tross for at løsningen unngår varige inngrep i verneområdene på 
Karljohansvern og Jeløya vurderes nærføring til disse områdene likevel å medføre middels 
konfliktpotensial i forhold til landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø og 
kulturmiljø 
 
Det antas at det blir middels nærmiljøkonsekvenser der kryssområdet legges i 
Horten sentrum. Alternativet som er analysert har også middels konfliktpotensial når det 
gjelder naturressurser fordi det er lagt til grunn dagløsning gjennom jordbruksarealene sør 
for Borrevatnet. Her kan det alternativt bygges tunnel. 
 
Dersom fjordkryssingen bygges som rørbru, vil konflikten med nærføring til verneområdene 
unngås og totalt konfliktpotensial vil dermed kunne reduseres til lite. Ei flytebru vil ha samme 
konfliktpotensial som hengebru. 
 
K4 Tunnel Horten – Moss er vurdert å ha lite konfliktpotensial samlet sett.  
 
Karljohansvern er det område i Vestfold som er det største kulturmiljø/ bygningsmiljøet fredet 
etter kulturminneloven (både områder og bygninger). For en eventuell bruløsning må det 
velges løsninger for ilandføring på Karljohansvern og Hortenskogen som ikke påvirker 
området negativt i vesentlig grad.  
 
Kommunen mener at konsekvensene for naturmiljø og kulturmiljø i rapporten er vurdert for 
lavt.  
 
Borre er et stort område som er fredet etter kulturminneloven. Borre er et av stedene som er 
grunnlag for Norges søknad om Unesco status for vikingtid. En påkobling til E18 til 
Undrumsdalskrysset via rv. 19 vil berøre Borre området. Tilstrekkelig hensyn må tas til disse 
verdiene i en videre utredning og planlegging. 
 
Det er viktig at natur- og kulturminnemyndighetene tas med tidlig i den videre planleggingen, 
slik at hensynet til nasjonalt viktige landskap, kulturmiljøer og biologisk mangfold blir godt 
ivaretatt. 
 
Kortsiktig anbefaling 



 

På kort sikt anbefales at et forbedret fergetilbud utvikles med utgangspunkt i rammene for ny 
fergekonsesjon. Dette forutsetter at rv. 19 gjennom Moss bygges ut som anbefalt i KVU for 
hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Det er grunn til å merke seg at også et utvidet 
fergetilbu vil medføre trafikk og miljøproblemer i Horten. Dette gjør at en fast forbindelse må 
komme sa raskt som mulig. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for Horten kommune på kort sikt.  
 
Miljø- og folkehelsekonsekvenser 
Prosjektet kan bidra til økt trafikk og derved også økte klimagassutslipp.  
Det kan også være positivt at innbyggere i Horten får et større arbeidsmarket.  
 
Konklusjoner/anbefaling 
Administrasjonssjefen vil anbefale at kommunestyret støtter anbefalingen om fast forbindelse 
i korridoren Horten - Moss. Til forskjell fra de fleste store samferdselsprosjektene har 
konseptene med en kryssing i korridoren Horten - Moss stor samfunnsøkonomisk nytteverdi.  
 
Utredningen konkluderer at en fast forbindelse i denne korridoren vil gi størst 
regionforstørring og styrke forutsetningene for verdiskaping på begge sider av fjorden. 
Samtidig konstaterer administrasjonssjefen at metodeproblemer for å analysere regionale 
virkninger innebærer at regionforstørringen av en fast forbindelse undervurderes.  
 
Administrasjonssjefen deler utredningens vurdering om at det før valg av bru eller tunnel må 
ytterligere utredninger til. Det er stor usikkerhet knyttet til kostnader, tekniske løsninger og 
muligheter for å begrense arealkonflikter.  
 
I eventuell videre planlegging av en bru må det legges større vekt på å begrense negative 
virkninger på nærmiljø, naturmiljø og kulturmiljø ved Karljohansvern og Hortenskogen. For 
en eventuell bruløsning må det velges løsninger for innlandføring som ikke påvirker dette 
området negativt. 
 
Utredningen peker på at det lokale nedløpet for en tunnel i Horten må være sentrumsnært for 
at det skal gi økt trafikk. Horten kommune vurderer det derfor som viktig å få utredet 
mulighetene for et nedløp i Horten sentrum som knyttes til hovedtunnelen via en sidearm.  
 
Administrasjonssjefen støtter anbefalingen om en kortsiktig løsning med et forsterket og 
miljøvennlig fergesamband for kryssing av Oslofjorden. Denne har imidlertid også ulemper 
for miljø, trafikksituasjonen og byutvikling, som gjør at en fast forbindelse må komme raskt.  
 
En av de største ulempene med en vegforbindelse er at det bidrar til økt trafikk som gir økte 
klimagassutslipp. Administrasjonssjefen mener derfor at den videre utredningen av en 
vegforbindelse må vurdere avbøtende tiltak som kan bedre klimaregnskapet til prosjektet. 
Det må dessuten legges til rette for attraktive og miljøvennlige kollektivløsninger mellom 
Horten og Moss, også tilknyttet de fremtidige IC-stasjonene i Horten og Moss. 
 
Videre mener administrasjonssjefen at det er for tidlig å avskrive en jernbaneforbindelse over 
fjorden. Det er nødvendig med en utredning som legger større vekt på godstransport og som 
tar er mer fremtidsrettet i forhold til potensialet økte personreiser etter utbyggingen av IC står 
klar 2030. 
 
Dette fordi det er viktig å ta hensyn til klima og miljø og få mer av godset over fra veg til sjø 
og bane, og fordi dette også bør sees i sammenheng med godsutredningen og KVU-en for 
terminalstruktur i Oslofjorden og utbyggingen av jernbanen for øvrig. Særlig bør potensialet 
for godstogforbindelser vurderes. 
 
 



 

 


