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Forord
Konseptvalgutredningen (KVU) for kryssing av Oslofjorden vurderer strategier for å redusere fjorden 

som barriere for transport. Utredningen inneholder også vurdering av bru for rv. 23 Oslofjordforbindelsen 

som alternativ til utvidelse av Oslofjordtunnelen. 

Rapporten er utarbeidet av Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen på oppdrag fra 

Samferdselsdepartementet. Utredningen skal danne grunnlag for Regjeringens beslutning om 

valg av konsept og rammer for videre planlegging. Konseptvalgutredningen skal kvalitetssikres av 

eksterne konsulenter (KS1). Rapporten skal bygges opp i samsvar med krav fra Finansdepartementet 

(Rammeavtalen) i fire hoveddeler:

1. Behovsanalyse

2. Mål og strategidokument

3. Overordnet kravdokument

4. Alternativanalyse

Med utgangspunkt i disse hoveddelene er rapporten inndelt i følgende kapitler:

Behovsanalyse  1. Innledning

     2. Situasjonsbeskrivelse

     3. Behovsvurdering – prosjektutløsende behov

Mål og strategidokument  4. Mål – samfunnsmål, effektmål

Overordnet kravdokument  5. Krav – absolu�e krav, sammenlikningskriterier 

Alternativanalyse  6. Mulige løsninger 

     7. Framtidig løsning for rv. 23 over Oslofjorden 

     8. Beskrivelse av konsepter

     9. Trafikale virkninger

     10. Samfunnsøkonomisk analyse

     11. Regionale virkninger 

     12. Andre virkninger

     13. Måloppnåelse og kravoppnåelse

     14. Drø�ing og anbefaling

     15. Medvirkning og informasjon

     16. Vedlegg, kilder og referanser

Prosjektgruppa har ha� følgende deltakere: Kystverket: Cecilie Gunnufsen, Jernbaneverket: Tor 

Nicolaisen og Marit Synnes Lindseth (fram til sommeren 2013). Statens vegvesen: Ove Solheim, Tonje 

Holm, Eva Preede, Ingeborg Olsvik og Anders Jordbakke (prosjektleder).

I tillegg til prosjektgruppa har en rekke medarbeidere i de tre etatene bidra� til å skrive og å kvalitetssikre 

rapporten.

Styringsgruppa har ha� følgende deltakere: Kystverket: Harald Andreassen, Jernbaneverket: Sjur Helseth

Statens vegvesen: Jan A. Martinsen, Knut Sørgaard, Olav Uldal og Per Morten Lund som har ledet 

styringsgruppa. 

En samarbeidsgruppe med bred deltakelse fra de tre etatene har bidra� med innspill i de første  

fasene av prosessen. Det er dessuten jevnlig avholdt møter i en ekstern referansegruppe med de 

mest berørte interessentene.
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Sammendrag 

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. I tillegg vurderer utredningen 

bru som alternativ til utvidelse av rv. 23 Oslofjordtunnelen.

Det bor om lag 2 millioner mennesker i området rundt Oslofjorden, og ifølge SSB forventes det stor 

befolkningsvekst de nærmeste tiårene. Langs Oslofjorden er det store arealinteresser kny�et til 

kulturminner, landskap, frilu�sliv, naturmiljø og jordbruk, og store områder er vernet mot inngrep.

I dag er det mulig å krysse Oslofjorden med ferje mellom Moss og Horten eller gjennom Oslofjordtunnelen 

mellom Frogn og Hurum. Reisevaneundersøkelser og transportanalyse av dagens situasjon viser at rv. 

23 Oslofjordforbindelsen og ferja Moss-Horten i hovedsak betjener ulike transportstrømmer i et nordlig 

og sørlig marked. På denne bakgrunn ble det utviklet konsepter i et nordlig, midtre og søndre delområde. 

E�er siling ble det utredet fire konsepter; K1Forbedret ferjetilbud, K2 Hurumforbindelsen med veg og 

jernbane, K3 Bru Moss – Horten og K4 Tunnel Moss-Horten. 

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 andel bilreiser på bekostning av kollektivtransport, sykkel og gåing. For det andre skjer det en 

endring i rutevalget for lengre reiser som fly�es fra E18 på vestsida til E6 på østsida av Oslofjorden.

En fast forbindelse Moss - Horten bør utredes videre
Det anbefales videre utredning og planlegging av en fast vegforbindelse i korridoren Moss-Horten fordi 

en slik løsning gir størst reduksjon i reisetid og reisekostnader og bidrar mest til regionforstørring. Horten 

og Jeløya peker seg ut som landingspunkter for bru eller tunnel. De�e skyldes høy trafikantny�e som 

redusert reisetid og forhold kny�et til grunnforhold, teknologi, kostnader og muligheter for å begrense 

arealkonflikter. 

Det forutse�es at ei bru bygges uten varige inngrep i landskapet i de store verneområdene.

K3 Bru Moss - Horten gir best muligheter for kollektivtransport og sykling og for å kny�e byområdene 

te�ere sammen. Basert på de analyserte alternativene for bru og tunnel framstår konsept K4 Tunnel Moss 

– Horten som best når det gjelder prissa�e virkninger fordi byggekostnadene antas å være vesentlig 

lavere enn for bru. Det er så stor usikkerhet kny�et til kostnader, tekniske løsninger og risiko og sårbarhet 

at valg mellom bru og tunnel krever videre utredning. 

Det er store konflikter mellom transportmålene og klimamålet i valg mellom konsepter for utvikling av 

transportsystemet over Oslofjorden. I 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.
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K1 forbedret ferjetilbud bør utvikles på kort sikt 
På kort sikt anbefales det at K1 Forbedret ferjetilbud utvikles med utgangspunkt i rammene for ny  

ferjekonsesjon.  De�e forutse�er at rv. 19 gjennom Moss bygges ut som anbefalt i KVU for hovedveg-

systemet i Moss og Rygge. 

Rv. 23 Oslofjordforbindelsen – bru vil gi størst ny�e på lang sikt
Anbefalingen om videre utredning av faste forbindelser mellom Moss og Horten betyr at rv. 23 Oslo-

fjordforbindelsen fortsa� skal gå i en korridor ved Drøbak. 

En utvidet tunnel med to løp vil gi en vegforbindelse som tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskri�en 

og har samme kapasitet som en løsning med bru. 

Valg mellom bru eller tunnel må gjøres ut fra en helhetlig avveiing av ne�o ny�e, 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 merny�en av ei bru kreves imidlertid en mye større statlig investering i løpet av 

de neste 10 – 15 årene enn det en tunnel vil kreve

Per i dag er det ikke marked for jernbanekryssing over Oslofjorden
Per i dag er det vanskelig å se at en investering på det aktuelle nivået (40 - 50 milliarder kroner) kan 

forsvares. På lengre sikt kan det likevel være aktuelt å vurdere en Oslofjordkryssing over Hurum i det 

videre arbeidet med å utvikle jernbanen, for eksempel som et strategisk grep for langsiktig utvikling av 

areal- og transportsystemet i Oslo-området. 
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Fig 1 Oslofjordregionen med Oslofjordtunnelen og ferja Moss – Horten (Kart produsert til 
film om KVUen. Flere navn?)

Figur 1  Oslofjordregionen med Oslofjordtunnelen og ferja Moss – Horten
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1  Innledning

1.1 Bakgrunn
Oslofjorden med ferjeforbindelsen Moss – Horten er en betydelig barriere for effektiv godstransport 

og for samarbeid mellom bolig- og arbeidsmarkedsregionene i Østfold og Vestfold. Denne barrieren 

gir seg blant annet utslag i at pendlingen over fjorden er svært lav sammenlignet med pendling over 

tilsvarende avstander med fast vegforbindelse. Ferjestrekningen som er Norges mest trafikkerte med 

ca. 1,7 millioner kjøretøyer i året, har stor betydning for godstransport. Selv om ferjetrafikken utgjør en 

beskjeden del av den totale trafikken i de to byene, fører den til kø- og miljøproblemer, spesielt i Moss 

der trafikken går gjennom sentrum.

I 1990 ble det utredet bygging av en undersjøisk tunnel Moss – Horten. Høsten 2006 og våren 2007 ble 

det fa�et vedtak i Østfold og Vestfold med krav om utredning av en fast forbindelse mellom E6 i Østfold 

og E18 i Vestfold. De�e ble fulgt opp med to Dokument 8 forslag, forslag fra enkeltrepresentanter, i 

Stortinget. 

 

1.2 Mandat 
På bestilling fra Samferdselsdepartementet utarbeidet Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 

i juni 2011 forslag til en prosjektplan for konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden med 

følgende rammer:

 Drøbak – Sande i nord til Tønsberg – Rygge i sør

 kombinasjoner av disse.

Med utgangspunkt i de�e forslaget ga Samferdselsdepartementet i oktober 2011 mandat for arbeidet 

med følgende merknader:

Siden oppstart er oppdraget utvidet til også å omfa�e vurdering av:
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1.3 Geografisk avgrensing og forholdet til andre 
 utredninger og prosjekter

I konseptvalgutredningen vurderes muligheter for et bedre transpor�ilbud over Oslofjorden i et område 

mellom E6 i Akershus og Østfold og E18 gjennom Vestfold – fra Drøbak – Sande i nord til Rygge –Tønsberg 

i sør. Trafikkberegninger, samfunnsøkonomisk analyse og vurdering av regionale virkninger omfa�er et 

større område, et såkalt influensområde, som i sterk grad vil påvirkes av endringer i transpor�ilbudet over 

Oslofjorden. De�e influensområdet inkluderer fylkene Østfold, Akershus, Vestfold og Oslo og deler av 

Buskerud og Telemark. Transportanalyse med regional transportmodell omfa�er det nevnte området i 

tillegg til områder langs InterCity-strekningene mellom Lillehammer, Skien og Halden. 

Ferja Moss – Horten og Oslofjordtunnelen betjener blant annet lange personreiser og godstransporter 

mellom landsdeler og til/fra utlandet. Virkninger for nasjonale transportstrømmer er beregnet med 

nasjonale transportmodeller for personer og gods.

Det er gjennomført en KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Her kommer det fram at ferjetrafikken 

utgjør bare 20 prosent av samlet trafikk på rv. 19 ved Kanalbrua mellom Jeløya og Moss by. Selv 

uten ferjetrafikken vil det være behov for den foreslå�e utbyggingen av rv. 19 for effektiv avvikling av 

lokaltrafikken. Anbefalingene i KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge vurderes derfor å være 

uavhengige av framtidig transportløsning over Oslofjorden. Avhengig av lokalisering kan en fast 

forbindelse over Oslofjorden gi betydelig økt trafikk mellom Moss og Horten. En opprustet rv. 19 mellom 

Kanalbrua og E6 kan bli en viktig veglenke for å betjene denne trafikken.

Jernbaneverket har gjennomført konseptvalgutredninger for framtidig IC-strategi og for jernbaneterminal 

i Drammensregionen.  I tillegg er det utarbeidet alternative høyhastighetsstrategier. Igangsa� utbygging 

av dobbeltspor Farriseidet – Porsgrunn og utbygging av IC-ne�et med dobbeltspor som er prioritert i 

NTP 2014 – 2023 er viktige for vurdering av framtidige løsninger for jernbane i Oslofjord-området. 

Som oppfølging av NTP 2014 – 2023 er det sa� i gang en bred analyse av godstransport som blant 

annet skal se på terminalstrukturen på Østlandet. KVU for kryssing av Oslofjorden vurderer derfor ikke 

endringer i terminalstrukturen utover enkle vurderinger av hvilke muligheter ulike konsepter kan gi for 

utvikling av systemet for godstransport. 

Andre viktige planer og planprosesser vil være kommuneplaner, regionale planer (blant annet pågår det 

et arbeid med en regional plan, plansamarbeidet, for areal og transport i Oslo og Akershus) og forslag 

til nye verneområder. I arbeidet med arealinteresser har prosjektet ha� møter med berørte fylkesmenn, 

fylkeskommuner og kommuner. 
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2  Situasjon 

2.1 Geografi
Oslofjorden er 118 kilometer lang, og er et viktig rekreasjonsområde, med båtliv, hy�eliv og fiske. Det 

bor ca. 2 millioner mennesker rundt Oslofjorden. Fra Grenland i vest til svenskegrensen i øst er det til 

sammen 11 byer og mange te�steder. Oslofjorden har Norges største trafikk av ferjer og lastebåter. 

Skillet mellom indre og ytre Oslofjord går ved Drøbaksundet mellom Drøbak og Hurum der fjorden er 

ca. 1 600 meter bred. Til sammenligning er ytre Oslofjord ca. 5 100 meter bred på det smaleste mellom 

Moss og Horten.

I Oslofjorden er det et skille mellom det som i geologisk sammenheng omtales som Oslofeltet, med 

permiske bergarter, og grunnfjellet på østsiden. I Oslofeltet dominerer rombeporfyrer og underliggende 

basalter, mens grunnfjellet på østsiden består av gneis og grani�. I fjorden ligger det en forkastningssone, 

og det er ne�opp denne svakhetssonen som er opphavet til dannelsen av Oslofjorden. Geologisk se� 

tilhører Jeløya Oslofeltet, og det gjør også noen andre mindre øyer på østsiden av fjorden. Det er også 

en forkastningssone mellom Jeløya og fastlandssiden i Moss. 

Områder med fjell i dagen på begge sider av fjorden er omkranset av relativt mektige løsmasseavsetninger. 

Løsmasseavsetningene i prosjektområdet består i stor grad av israndavsetninger og andre løsmasser 

avsa� under marin grense1), blant annet silt og leire. Den største israndavsetningen – Raet – går tvers 

over Oslofjorden mellom Horten og Moss. Ute i fjorden er disse avsetningene opp mot 200 meter 

tjukke, og er igjen dekket av et 20–30 meter tjukt lag leire. Bergoverflaten ved den dypeste delen av 

fjorden mellom Horten og Moss ligger på ca. 300 meters dyp, og enkelte steder ned mot 400 meter. 

I denne og andre deler av fjorden finnes det også grunnfjellsrygger mot de permiske bergartene med 

tilhørende forkastningssoner.

Grunnfjellsbergarter, med unntak av i forkastningssoner, er vanligvis av god kvalitet når det gjelder 

stabilitet i tunneler. Permiske bergarter som rombeporfyrer og basalter derimot vil o�e være porøse 

og oppsprukne og kan ha vannførende sprekker og lag. Disse bergartene har derfor dårlig stabilitet. 

Løsmasseavsetninger og leirlag vil dessuten kunne begrense mulighetene for å bygge fjelltunneler og 

gi problemer med forankring og fundamentering av større konstruksjoner. De�e kan gi store utfordringer 

ved bygging av bruer og tunneler. 

Om lag halvparten av arealet i Oslofjordområdet ligger under 150 meter over havet, og y�erligere 40 

prosent mellom 150–300 meter. Spesielt langs kysten sør i Oslofjorden er landskapet uten markante 

høydedrag. Nordover i fjorden, særlig langs Hurumlandet og Nesodden, er det mer variasjon i topografien.

En vurdering av strøm og vindforholdene i fjorden viser ingen ekstreme verdier som kan skape problemer 

for bygging eller dri� av en framtidig kryssing.

 
 

1) Alt land som e�er siste istid var dekket av hav som ligger under det som kalles marin grense som ligger fra 150 meter over havet sør i 

 regionen, stigende til 220 meter omkring Oslo. 
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2.2 Næringsliv og befolkning

Oslo er tyngdepunktet i en stor bo- og arbeidsmarkedsregion i sterk vekst

Oslofjordområdet består av en rekke mindre delregioner som hver for seg kan omtales som bo- og 

arbeidsmarkedsregioner. Bo- og arbeidsmarkedsregioner vil dessuten overlappe hverandre, blant annet 

fordi personer med høyere utdanning normalt se� er mer innstilt på å pendle langt for å finne a�raktive 

jobber enn personer med lavere utdanning og deltidsjobber. Byer og te�steder med spesialiserte 

jobber som krever høyere utdanning, for eksempel innen forskning og utvikling, vil derfor ha et større 

pendlingsomland enn byer og te�steder uten. Oslo, som er 8–10 ganger større enn de nest største 

byene i regionen, har en dominerende rolle i det regionale arbeidsmarkedet.

Nedenfor er det gi� en oversikt over befolkningen i det området som i denne konseptvalgutredningen 

omtales som Oslofjordområdet. Noen steder brukes også begrepet Osloregionen om det geografiske 

området for samarbeidsalliansen Osloregionen2).

Norges befolkning har økt om lag 10 prosent fra 2003 til 2013. Oslo og Akershus har de siste 50 årene 

ha� sterkere befolkningsvekst enn resten av landet, og en vekst på godt over 15 prosent de siste 10 

årene. I Østfold og Vestfold har befolkningsveksten i samme periode vært omtrent den samme som for 

resten av landet. I Grenland derimot har veksten vært noe lavere enn landsgjennomsni�et de siste 10 

årene. Sterk vekst i arbeidsplasser i Oslo og sentrale deler av Akershus, kombinert med høye boligpriser, 

har ført til at befolkningsveksten spres til store deler av pendlingsområdet rundt hovedstaden.

 

Fylke og kommune Folkemengde 1.1.2013 Folketilvekst 2003-2013 (%)
Framskrevet folkemengde i 

2030 (alternativ MMMM)

Østfold 282 000 10,5 323 777

Akershus 566 399 17,2 692 326

Oslo 623 966 20,6 783 284

Buskerud:

Drammen 65 639 16,3 81 501

Øvre Eiker 17 729 15,6 20 115

Nedre Eiker 23 648 12,4 27 856

Lier 24 937 15,2 27 773

Røyken 20 226 19,4 25 029

Hurum 9 301 6,7 9 679

Vestfold 238 748 9,4 274 449

Telemark (Grenland):

Porsgrunn 35 409 6,6 39 835

Skien 53 052 5,5 57 767

Sum 1 961 054 15,5 2 363 391

Figur 2.1  Befolkningen i “Oslofjordområdet”. (Kilde: Statistisk sentralbyrå)

2) Samarbeidsalliansen Osloregionen består av Oslo kommune, kommunene i Akershus og Østfold, kommunene i Hadelandsregionen i 

 Oppland, kommunene i Ringeriksregionen i Buskerud, og kommunene i Drammens-regionen i Buskerud samt kommunene nord i Vestfold
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Ifølge befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå vil befolkningen i “Oslofjordområdet” øke fra ca. 2 

millioner i 2013 til ca. 2,4 millioner innbyggere i 20303). De�e er en betydelig sterkere forventet vekst enn 

i resten av landet, og i 2030 vil ca. 40 prosent av Norges befolkning være bosa� omkring Oslofjorden. 

Oslo sin dominerende rolle i Oslofjordområdet gjenspeiles i arbeidsmarkedet og i pendlingsstrømmene. 

Stor-Oslo, Oslo te�sted4), med over 900 000 innbyggere, har grovt regnet 7 av 10 arbeidsplasser innenfor 

Oslofjordområdet. Pendling mot Oslo er den dominerende pendlingsstrømmen på begge sider av 

fjorden. Ca. 200 000 arbeidsreiser går til/ fra eller gjennom Oslo hver dag. Størst er pendlingen mellom 

Oslo og regioner i Akershus, men det er også en betydelig pendling mellom Oslo/ Akershus og områdene 

utenfor. Pendlingsstrømmene er sterkest fra Drammen i vest til Øvre Romerike i nordøst og Follo i sør. 

Mjøsbyen

Oslo/
Akershus

Vestfold/
Grenland

Drammen Østfold

11.200

3.900

900

5.500

10.600

2.600

800

2.000

9.000

2.100

Figur 3.1  Pendlingsstrømmer (alle transportmidler) i Intercity-korridorene. Antall arbeidstagere bosa� i én region 
med arbeidsplass i en annen region. (Kilde: KVU for IC-strekningen Oslo-skien, Jernbaneverket, 2012)

3)  Statistisk sentralbyrå, middels alternativ

4) Området strekker seg fra Nærsnes i Røyken i sør-vest til Sørum i nord-øst til Langhus i sør-øst, SSB
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Trenden er nå at ytre deler av pendlingsområdet rundt hovedstaden, blant annet kommunene i Nedre 

Glomma og Nordre Vestfold, i økende grad inngår i hovedstadsområdets arbeidsmarked.

Pendlingen i Mosseregionen (Moss, Rygge, Råde og Våler)5)  kan brukes for å illustrere hvordan 

arbeidsmarkedet i Oslo påvirker arbeidspendlingen i Oslofjordområdet, og hvilken “barriere” Oslofjorden 

utgjør:

- Ca. 3200 personer pendler ut fra Mosseregionen til Oslo, og kun 400 personer pendler motsa� vei.

- Ca. 2300 personer pendler ut fra Mosseregionen til Nedre Glomma (Fredrikstad og Sarpsborg), 

 og 2900 personer pendler motsa� vei.

- Ca. 200 personer pendler ut fra Mosseregionen til Vestfold fylke, og 150 personer pendler 

 motsa� vei.

Konsentrert utbygging i byer og te�steder
Te�stedsbefolkningen i Oslofjordområdet har økt med drøyt 12 prosent de siste 10–15 årene, mens 

te�stedsarealet har økt med 10 prosent6). For området se� under e� går altså utviklingen i retning av et 

mer konsentrert utbyggingsmønster. De�e gjelder mest for boliger, men også for næringsbygg.

Mellom 80 og 90 prosent av befolkningen i Oslofjordområdet bor i byer og te�steder. Te�stedsarealet 

per innbygger er størst i de minste te�stedene og lavest i de største byene. Hovedtrekkene i det regionale 

utbyggingsmønsteret gjenspeiles i det regionale reisemønsteret; et konsentrert reisemønster til og fra 

Oslo og Akershus og et mer spredt reisemønster utenfor.

Næringsliv med stor verdiskaping, men lite tradisjonell industri og eksport
Næringslivet rundt Oslofjorden er preget av styrings-, finans- og kunnskapssentre. Det er lite 

tradisjonell vareproduksjon, og industri finnes først og fremst i utkanten av regionen. Det er relativt 

store industriklynger i Østfold, Vestfold, Drammensregionen og i Grenland. 

Over halvparten av landets FoU-virksomhet foregår i Osloregionen. Eksporten av varer og tjenester 

til utlandet er relativt begrenset sammenlignet med flere andre regioner i Norge7). Oslofjordområdets 

fremste marked er næringsliv og innbyggere i egen region og resten av landet. 

Ifølge fylkesfordelt nasjonalbudsje� står Osloregionen for ca. 30 prosent av verdiskapingen (BNP) i 

landet. Den største verdiskapingen i Osloregionen kommer fra finans, forretningsmessig tjenesteyting 

og eiendom, som sysselse�er nærmere 20 prosent av arbeidstakerne. 

Den interne fordelingen av næringslivet rundt Oslofjorden har følgende hovedtrekk:

- Forretningsmessig tjenesteyting og finanssektoren er sterkest i Oslo og Bærum.

- Engros, transport og kommunikasjon er viktigst i Follo (Akershus syd).

- Industri, bergverk, kra�produksjon og bygg og anlegg er viktigst for de “ytre” områdene; 

 det vil si Østfold, Drammensregionen, Vestfold og Grenland. 

Næringslivets sammensetning gjenspeiles også i forskjellene innad i regionen når det gjelder 

befolkningens utdanningsnivå. Østfold har størst andel av befolkning med videregående skole som 

høyeste utdanningsnivå, mens Oslo har størst andel med universitetsutdanning.

5)  Kilde: Statistisk sentralbyrå

6)  Statistisk sentralbyrås te�stedsdefinisjon: En hussamling skal registreres som et te�sted dersom det bor minst 200 personer der og avstanden  

 mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter.

7) Samlet eksport av tradisjonelle varer fra Oslo og Akershus er f. eks. halvparten av tilsvarende fra landets største eksportfylke Hordaland. 

 Samlet eksport av tradisjonelle varer fra Telemark og Vestfold er derimot er på nivå med Hordaland. Østfold er også en relativt stor eksportør 

 av tradisjonelle varer, større enn både Oslo og Akershus. (Kilde: Innovasjon Norge, 2010)
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Arealverdier av nasjonal betydning 

Oslofjorden har svært mange områder og store arealer innenfor kulturminner, landskap, frilu�sliv/

nærmiljø, naturmiljø og jordbruk som har nasjonalt vern.  Svært mange arealinngrep vil derfor påvirke 

nasjonale interesser. 

Oslofjorden er et betydningsfullt rekreasjonsområde, med båtliv, hy�eliv og fiske som utgjør en viktig 

ressurs for en stor befolkning. Samtidig utøver disse aktivitetene et press på natur- og kulturmiljøet og 

allmennhetens adgang til frilu�sområder. Det er derfor innført restriksjoner på bruk i form av vern og 

bevaring av mange større og mindre områder. 

-

2.3 Samferdsel
Oslo-området er “navet” i det nasjonale transportne�et av riksveger, jernbaner, flyruter, havner og 

godsterminaler og er også hovedport for all transport til/fra utlandet. 

Dagens vegne� og vegtrafikk
De største riksvegene i Oslofjordområdet er E6 nord mot Hamar, E6 syd mot Göteborg, E18 sørvest 

mot Kristiansand og E18 øst mot Stockholm. I tillegg er rv. 19 mellom E6 i Østfold og E18 i Vestfold, 

inkludert ferjeforbindelsen Moss-Horten, og rv. 23 Oslofjordforbindelsen viktige vegforbindelser. Oslo 

er “navet” i de�e vegne�et slik figuren under illustrerer. Sammenlignet med trafikken til og fra Oslo på 

begge sider av Oslofjorden, er trafikken som krysser fjorden på ferjeforbindelsen Moss-Horten og rv. 

23 Oslofjordforbindelsen, relativt lav.

 

Emmerstadbukta, Vestby, foto:Kjell Wold, Statens vegvesen
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I tillegg til de to nevnte forbindelsene over Oslofjorden, er det ferjeforbindelse mellom Sandefjord og 

Strömstad. Fra 2014 betjenes denne av to konkurrerende rederier med henholdsvis to og fire avganger 

hver veg per dag. Overfarten tar 2, 5 timer. Det totale antall kjøretøy på forbindelsen mellom Sandefjord 

og Strömstad er i dag ca. 1000 per dag med en tungbilandel på 10 prosent.

Historisk se� har ferjeforbindelsen Moss-Horten vært den viktigste forbindelsen for kryssing av 

Oslofjorden for tunge kjøretøy. Som det fremgår av figur 2.4, har imidlertid rv. 23 Oslofjordforbindelsen 

gradvis økt sin betydning for tungtrafikken. I 2010 passerte det flere tunge kjøretøy på rv. 23 

Oslofjordforbindelsen enn med ferjeforbindelsen Moss-Horten. Også for vogntog/semitrailere (tunge 

biler over 12 meter) var trafikken størst på Oslofjordforbindelsen.

 Rv. 23 Oslofjordforbindelsen ble stengt for tunge kjøretøy som følge av flere hendelser i 2011, blant 

annet på grunn av en bilbrann i juni. I februar 2012 ble tunnelen igjen åpnet for tunge kjøretøy med 

lengde under 12 meter. Trafikktallene viser at relativt få tunge biler valgte ferje Moss-Horten i perioden 

da tunnelen var stengt, jf. figur 2.4. De�e indikerer at de to forbindelsene i liten grad konkurrerer med 

hverandre, men betjener ulike transportstrømmer.

Transportøkonomisk institu� gjorde i 2001 en reisevaneundersøkelse av personbiler og tunge kjøretøy 

som også viste at rv. 23 Oslofjordforbindelsen og rv. 19 Moss-Horten i stor grad betjener to adskilte 

transportmarkeder. Transportberegninger med regional transportmodell (RTM) i 2013 viser det samme, 

se figur 2.5. Her vises det også hvor reisene starter og hvilke reisemål de ulike reisene har.

SINTEF gjennomførte en undersøkelse av tungtrafikken på ferjeforbindelsen Moss-Horten i 2002. 

Denne undersøkelsen viste at om lag en tredjedel av tungtrafikken skal til eller kommer fra utlandet. 

Oslofjordtunnelen, den undersjøiske vegtunnelen mellom Frogn og Hurum, er 7300 meter lang. Det 

dypeste punktet er 134 meter under havoverflaten, og stigningen er 7 prosent. Tunnelen, som ble åpnet i 

år 2000, er bygget med e� løp. Det er e� kjørefelt i hver retning pluss forbikjøringsfelt. Årsdøgnstrafikken 

er om lag 7000 kjøretøy med en tungtrafikkandel på 15 prosent. Tunnelen har om lag 300 kortere og 

lengre stenginger hvert år der 30 av disse er planlagte stenginger i forbindelse med dri� og vedlikehold.  
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Sum biler i 2005 (x1/10)
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Rv 19 Moss-Horten Rv 23 Oslofjordtunnelen

Figur 2.4 Tunge biler (> 12 m) 
og sum biler over Oslofjorden 
per år
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Ferjesambandet Moss-Horten har størst trafikk av alle riksvegferjene og trafikkeres i dag med fem ferjer 

og uten tilskudd fra staten. Det er avganger hvert kvarter på dagtid og noen avganger hver halv time 

morgen og kveld. På ne�ene (24:00-05:00) er ferjesambandet stengt. Overfarten tar ca. 30 minu�er. 

Figur 2.5  Fordeling av årsdøgntrafikk i Oslofjordtunnelen og med ferja. (Beregninger i Regional transportmodell, 
Statens vegvesen 2013)
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Trafikken på ferjesambandet har økt kra�ig de siste 15 årene; fra ca. 2000 kjøretøy per døgn i 1995 til 

om lag 4800 i 2013. Andelen godsbiler regnet som biler over 6 meter er ca. 15 prosent. 

Oversi�ingsprosenten, andelen kjøretøy som må stå over én ferjeavgang, har de siste årene vært 

10-15 prosent for biler inntil 12 meters lengde og om lag 30 prosent for de lengste kjøretøyene8). 

Høy frekvens på ferjeavgangene innebærer at det normalt ikke innebærer lang ventetid å stå over én 

ferjeavgang. Gjennomsni�lig ventetid for alle reisende er ca. 11 minu�er9) . Ved store utfartsdager (påske, 

pinse, fellesferie o. l.) er det imidlertid vanlig med økte ventetider. Sambandet har høy regularitet, og 

ferjeselskapets statistikk for 2011-2012 viser at bare 1 – 3 prosent av avgangene ble innstilt. 

Biltrafikken til/ fra ferjene fører tidvis til køer og miljøbelastninger i sentrum av de to byene, spesielt i 

Moss. Selv om ferjetrafikken utgjør en relativt liten andel av den totale trafikken på vegne�et i Moss, 

påvirkes trafikkavviklingen og det totale trafikkbildet av denne trafikken. Trafikken fra ferjene fører til 

en ujevn belastning på vegne�et, og i minu�ene e�er ferjeankomst påvirkes trafikkavviklingen langs 

rv. 19 i vesentlig grad. En relativt høy andel tunge kjøretøy med ferjene forsterker denne situasjonen. 

Kjøretiden mellom Moss havn og Pa�erød (”E6 nord”) varierer mye. Ferjeankomster skaper situasjoner 

med dårligere trafikkavvikling også i perioder med relativt lite lokal trafikk. Figur 2.6 viser variasjon 

i kjøretid med bil fra Moss havn til Pa�erød (”E6 nord”) på rv. 19 registrert over to dager (17. og 18. 

november 2010).

 

8) Årsaken til ulik oversi�ingsprosent for korte og lange kjøretøy er en kapasitetsmessig skjevfordeling på ferjene, med flere plasser tilpasset

  personbiler enn for tunge kjøretøy.

9) TØI 2013.
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Figur 2.6  Kjøretidsregistreringer på rv. 19 mellom Moss havn og Pa�erød. 
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Trafikksikkerhet 

Moss og Horten skiller seg i liten grad fra andre byer og te�steder med samme størrelse når det gjelder 

trafikkulykker. Ulykker med alvorlig utgang (drept/ hardt skadd) for fører og eller passasjer i bil skjer i 

stor grad utenfor de te�bygde områdene på grunn av høyere fart. Mye lokaltrafikk i Moss og Horten 

sammen med gjennomgangstrafikk fra ferjene, skaper imidlertid vanskelige forhold for gående og 

syklende med økt risiko for alvorlige ulykker. 

Trafikkskapte miljøproblemer

Målinger av forurensing fra trafikk i november/desember 2013 viser at det er fare for overskridelser av 

nasjonale mål for NO
2
 langs rv. 19 gjennom Moss. Relativt høy tungtrafikkandel og perioder med kø 

bidrar til de�e. På lengre sikt kan teknologiutviklingen på kjøretøyparken gi lavere NO
2
-nivåer. 

Fram til 2012 ble det målt svevestøv ved en målestasjon ved rv. 19 (Kransen) i Moss. Det ble registrert 

overskridelser av nasjonalt mål, men ikke av grenseverdiene i forurensningsforskri�en. Ut fra 

trafikkmengden er det forventet at det langs rv. 19 i Horten er områder med overskridelser av nasjonalt 

mål for svevestøv. Imidlertid bidrar beliggenheten ved sjøen og det lave landskapet rundt både Moss 

og Horten til spredning av utslippene,

Kystverket har med data fra AIS10) estimert at ferjene i 2013 slapp ut om lag 20.000 tonn CO2. På grunn av 

manglende data for enkelte dager antas det at utslippene er underestimert med anslagsvis 10 prosent. 

I tillegg bidrar ferjene med utslipp av NO
X
 og svevestøv som også vil påvirke lu�kvaliteten i Moss og 

Horten.

Mange pendler med tog - ellers lav kollektivandel utenfor Oslo-området
Oslo med si� pendlingsomland på det sentrale Østlandet skiller seg fra andre byregioner i Norge 

med høy befolkningste�het, flerkjernet regionstruktur og et relativt stort innslag av dagpendling over 

lange avstander, 80-160 kilometer. Drøyt halvparten av denne langpendlingen foregår med InterCity-

tog11), mens bare 6 prosent av langpendlerne bruker ekspressbuss. Langpendlingen ble nesten 

tredoblet i løpet av 90-tallet, og i flere av byene innenfor InterCity-området langpendler 7-9 prosent av 

arbeidstakerne til Oslo. Langpendlerne innenfor InterCity-området rundt Oslo er en viktig ressurs for 

kompetansenæringene i regionen.

Når det gjelder kollektivtilbud og kollektivandel for øvrig, er det svært store lokale variasjoner i 

Oslofjordområdet. Folk bosa� i indre Oslo har best tilgang på kollektivtransport, og bilholdet er lavere 

enn i øvrige områder. De reiser kortest, og de går, sykler og reiser mer kollektivt enn alle andre. I Oslo 

er hver fjerde reise en kollektivreise, kollektivandelen i omegnskommunene til Oslo er 11 prosent. I de 

øvrige kommunene i Oslofjordområdet er kollektivandelen under 10 prosent12) .

Tog
InterCity-området brukes som begrep for banestrekningene Oslo-Skien, Oslo-Halden og 

Oslo-Lillehammer. Transporte�erspørselen i InterCity-området er særlig preget av pendling til 

hovedstadsområdet, men også av reiser mellom de andre byene i området. Infrastrukturen på InterCity-

strekningene er i hovedsak enkeltsporet. Den høye andelen enkeltspor betyr at det ikke er kapasitet til 

frekvensøkninger, og at banen er sårbar for forsinkelser. Stasjonene er hovedsakelig lokalisert i sentrum 

av by- og te�stedsområdene. I tillegg til InterCity-strekningene på Østfold-, Vestfold- og Dovrebanen, 

er det en rekke andre jernbanestrekninger på Østlandet. Østfoldbanen har både en vestre og en østre 

linje, der vestre linje går til Halden og videre mot Gøteborg over Kornsjø. Østfoldbanens østre linje har 

togtrafikk mellom Ski og Mysen, med enkelte avganger videre til Rakkestad. Kongsvingerbanen går 

videre mot Stockholm over Charlo�enberg.

10)  Automatic Identification System er et system for overvåking av skipstrafikken.

11)  TØI 1201/2012b

12) TØI 2011
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InterCity-strekningene trafikkeres av regiontog på strekningene Skien-Oslo-Lillehammer og Halden-

Oslo. På indre deler, det vil si nær Oslo, trafikkeres jernbanene�et av lokaltog i tillegg til regiontogene. 

Vestfoldbanen har kun persontrafikk, mens Østfoldbanen og Dovrebanen har både person- og 

godstrafikk. Vest for Oslofjorden går godstrafikken på Sørlandsbanen over Kongsberg. Figur 2.7 illustrerer 

tydelig at Oslo er “navet”.

Buss
Ekspressbusser har relativt høy reisehastighet sammenlignet med øvrige busser fordi rutene har få 

stopp og i stor grad følger større riksveger med høy standard. I 2014 er det ingen ekspressbussruter 

som krysser Oslofjorden verken på rv. 23 Oslofjordforbindelsen eller ferjeforbindelsen Moss-Horten.

Busstilbudet i analyseområdet består av lokale og regionale linjer, flybusser og andre ekspressbusser 

som betjener ulike markeder. Lokale linjer dekker i hovedsak byområder og te�steder og har 

en lengde på 5-20 kilometer. Regionale linjer kny�er byer og te�steder i fylkene sammen. 

Timeekspressen har stort se� etablert seg på strekninger med manglende eller dårlig togtilbud 

innenfor daglig pendleravstand fra Oslo. Eksempler på slike ruter der pendling er en viktig del av 

markedsgrunnlaget, er Sarpsborg – Moss – Oslo og Tjøme – Tønsberg – Oslo. Øvrige ekspressbusser 

er gjerne etablert for å kny�e landsdeler sammen og er mer re�et mot ferie og fritidsreiser.  

Figur 2.7  Til venstre søndre del av InterCity-strekningene og til høyre illustrasjon av jernbanene�et på 
Østlandet med sum antall persontog per døgn i begge retninger (antall tog i figuren avviker noe fra faktisk 
antall i dag). (Kilde: Jernbaneverket)
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Fly
Innenlandstrafikken har i løpet av de siste årene få� et større innslag av fritidsreiser. Fritidstrafikken 

innenlands har økt jevnt de siste 20 årene, mens forretningstrafikken er mer konjunkturavhengig med 

nedgang i perioder med lavkonjunkturer. Fritidsreiser utgjør også en større andel enn tidligere av 

flytrafikken mellom Norge og utlandet.

Oslo lu�havn Gardermoen (OSL) er hovedflyplass for all rute- og chartertrafikk på Østlandet, og er den 

dominerende lu�havnen for utenlandstrafikk i Norge med 67 prosent. OSL møter imidlertid konkurranse 

fra Sandefjord lu�havn Torp og Moss lu�havn Rygge som har utvidet si� tilbud med flere ruter direkte til 

utlandet. I 2013 hadde OSL 23 millioner passasjerer, Moss lu�havn Rygge 1,9 millioner og Sandefjord 

lu�havn Torp 1,8 millioner passasjerer.

Moss lu�havn Rygge ligger ca. 10 kilometer sørøst for Moss sentrum, med direkte tilknytning fra E6. 

Rutetilbudet omfa�er i 2014 et betydelig antall utenlandsruter i tillegg til charter til en rekke reisemål. 

Tilbringertrafikken med personbil er betydelig. I tillegg konkurrerer ekspressbusser og NSB om 

passasjertrafikken til lu�havnen. Sistnevnte tilbyr busstransport mellom Rygge stasjon og terminalen 

inkludert i togbille�en.

Sandefjord lu�havn Torp ligger ca. 10 kilometer nordøst for Sandefjord sentrum og tre kilometer fra 

Fokserødkrysset på E18. Rutetilbudet omfa�er innenriksruter, et betydelig antall utenriksruter og charter 

til en rekke reisemål. Tilbringertrafikken med personbil er betydelig. I tillegg konkurrerer ekspressbusser 

og NSB om passasjertrafikken. Også her tilbyr NSB busstransport mellom Torp stasjon og terminalen 

inkludert i togbille�en. 

Gåing og sykling
Gåing og sykling kan spille en viktig rolle for korte reiser i byer og te�steder. Økt gåing og sykling vil 

dessuten bidra til bedre helse og et bedre miljø. Endringer i arealbruk, infrastruktur og transpor�ilbud kan 

påvirke andelen gåing og sykling både i positiv og negativ retning .Sykkelturisme og annen tursykling 

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
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er av betydning både for folkehelse og næringsliv. Ferja Moss - Horten betjener i dag syklistene på 

Oslofjordruta mellom Halden og Larvik som er en del av nasjonal sykkelrute nr. 1.

Oslo er navet for de nasjonale og internasjonale godsstrømmene 
I 2009 ble det transportert ca. 38 millioner tonn stykkgods, dvs. gods som fraktes i mindre enheter, 

til/ fra Osloregionen. Ca. 70 prosent av de�e godsvolumet ble transportert med lastebil. I tillegg til 

stykkgods transporteres bulkvarer (som kjemikalier, olje, mineraler) og massevarer (som sement, 

stein og jord).

En vesentlig del av godset til Osloregionen skal videre til andre destinasjoner i Norge og i utlandet. 

Når det gjelder import og eksport, kommer det 40 prosent mer gods inn fra utlandet til regionen enn 

hva som sendes ut. Det er en tilsvarende skeiv retningsbalanse for stykkgods til andre landsdeler fra 

Osloregionen. Den største varestrømmen er import av stykkgods (primært gods i containere) på lastebil 

fra Sverige. Figur 2.9 viser importen av stykkgods i 2009 per transportmiddel, målt ved grensepassering 

eller mo�ak i havn (eks. private havner).

Det er sju stamne�havner i Oslofjordområdet: Oslo havn, Borg havn i Fredrikstad/ Sarpsborg, Moss 

havn, Drammen havn, Slagen ved Tønsberg, Larvik havn og Grenland havn. Status som stamne�havn 

innebærer at staten har ansvaret for både sjø- og landverts infrastruktur til disse havnene. Oslo havn 

er landets største knutepunkt for internasjonal containertrafikk med skip. Sjøtransporten i Oslofjorden 

preges av stor og sammensa� trafikk med olje-, gass-, bulk- og bilskip, containertafikk, kombinerte 

passasjer- og godsferjer og en betydelig cruisetrafikk. 

 

Figur 2.8  Stykkgods til/ fra Osloregionen i 200913)

Fra regionen 
til Norge

Lastebil
Skip
Jernbane

Fra utlandet
til regionen

Fra regionen
til utlandet

Fra Norge 
til regionen

11,2 mill tonn

9,9 mill tonn

9,8 mill tonn

6,8 mill tonn

Internt i Oslo-
regionen 

15. mill tonn

 13)  Osloregionen 2011
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Alnabru i Oslo er det nasjonale knutepunktet for nasjonal og internasjonal godstransport på jernbane, og 

det viktigste terminalområdet for de store samlasterne, godstransportens kollektivtransportør. Mellom 

10 og 15 prosent av godset på Alnabru lastes direkte fra tog til tog. Resten går via samlasterne og videre 

enten med tog eller bil.

Hovedmengden av importert gods til andre landsdeler lastes om i Osloregionen. Sverige, e�erfulgt av 

Danmark, er det viktigste omlastingslandet for gods til Norge. En stor del av veksten i importert gods 

siste tiår har gå� med lastebil, blant annet fordi europeiske sentrallagre er fly�et østover e�er utvidelsen 

av EU. Mo�akerne av varene er hovedsakelig i Oslo, Akershus og Østfold der de største logistikksentrene 

er lokalisert. Også eksporten fra andre landsdeler til europeiske land går i stor grad på veg gjennom 

Osloregionen. Osloregionen må betraktes som en eksport- og importregion, der godstrafikken til og fra 

utlandet er viktigere enn godstrafikken til og fra andre landsdeler. Likevel er det gods lokalt i regionen 

som utgjør hovedtyngden av godstrafikken på veg når også massevarer (f. eks. sement, stein og jord) 

inkluderes.

 

Transportstrømmene over Oslofjorden, både gjennom rv. 23 Oslofjordforbindelsen og på 

ferjeforbindelsen Moss-Horten, er vist i figur 2.5. På ferja Moss-Horten fraktes mellom 500 og 600 

vogntog/ semitrailere per døgn. Ferjeforbindelsen har stor betydning for import og eksport; i overkant 

av 30 prosent av de tunge kjøretøyene på ferjesambandet passerer også grenseovergangene til Sverige. 

To tredjedeler av utenlandstrafikken med tunge kjøretøy passerer riksgrensen på E6 ved Svinesund, 

mens en tredjedel passerer riksgrensen på E18 ved Ørje. 

 



26

K V U  F O R  K R Y S S I N G  A V  O S L O F J O R D E N

3  Behovsvurdering

Kapitlet presenterer behov som bør tillegges vekt ved utvikling av transportsystemet med utgangspunkt 

i situasjonsbeskrivelsen og innspill fra forskjellige interessenter, blant annet fra et to dagers 

arbeidsverksted i Horten i april 2012. Behovsvurderingen oppsummerer de viktigste behovene for 

transpor�iltak ut fra dagens situasjon og forventet utvikling. Disse behovene må veies mot behov for 

vern av arealverdier og behov kny�et til trafikkens virkninger på omgivelsene (klimaendring, støy, lokal 

lu�forurensing, vannforurensing, og nærmiljø). Til slu� i kapitlet identifiseres prosjektutløsende behov 

for konseptvalgutredningen. 

3.1  Innledning 

Kartlegging og vurdering av behov skal vurdere hvilke behov som ligger til grunn for prosjektidéen. 

Behovsanalysen se�er søkelys på interessentene i analyseområdet og deres behov for utvikling av 

transportsystemet, men også behov som kan tale mot nye samferdselsprosjekter.

Behovsanalysen identifiserer relevante behov med fire ulike innfallsvinkler:

Utgangspunktet for denne konseptvalgutredningen er at kryssing av Oslofjorden er en barriere som 

påvirker reisetid, og dermed også reisekostnader, for person- og godstransport. I dag er det en relativt 

stor andel mellomlange (regionale) og lange (nasjonale og internasjonale) reiser som krysser Oslofjorden.

Konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden ser på utvikling av et framtidsre�et regionalt, 

Foto: Håkon Aurlien

nasjonalt og internasjonalt transportsystem. Samtidig 

er det viktig at det overordnede transportsystemet 

virker sammen med det lokale transportne�et i 

byer og te�steder på en god måte. En betydelig 

gjennomgangstrafikk fører til store utfordringer i byer 

og te�steder. Lokale utfordringer må vektlegges ved 

utforming og vurdering av konsepter. 

3.2 Nasjonale behov 

Nasjonal transportplan 
I Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 er målene 

for transportpolitikken formulert. Det overordnede 

mål for transportpolitikken er:
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Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov 

for transport og fremmer regional utvikling.

Hovedmålene for transportpolitikken peker framover mot en ønsket tilstand for transportsektoren, uten 

å være tid- eller tallfestet:

 i næringslivet, og for å bidra til å oppre�holde hovedtrekkene i bose�ingsmønsteret

 transportsektoren

 oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet

 

Til hvert av hovedmålene i NTP 2014-2023 er det sa� etappemål, se figur 3.1 Etappemålene viser 

hvilke mål som transportetatene særlig skal legge vekt på i denne planperioden. 

 

Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap er e� av flere tema som er omtalt i NTP 2014-2023. 

Transportetatene skal bidra til å redusere inngrep i og nær ved kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 

og ta hensyn til disse verdiene ved planlegging, bygging og dri�.

Nasjonale føringer i andre dokumenter

Målene og strategiene i NTP 2014-2023 sammenfaller i stor grad med nasjonale føringer for trans-

portsektoren i andre dokumenter. Under vises det til de viktigste av disse dokumentene, og hvilke 

mål og strategier i disse som er mest relevante for prioritering av transportinvesteringer.

 

Framkommelighet Trafikksikkerhet Miljø Universell utforming

Redusere reisetider imellom 

landsdeler

Redusere avstandskostna-

der mellom regioner

Bedre pålitelighet i trans-

portsystemet

Bedre transpor�ilbud

Redusere rushtidsforsinkel-

ser for kollektivtransport i de 

fire største byområdene.

Bedre framkommeligheten 

for gående og syklende

Halvere antall drepte og 

hardt skadde i vegtrafikken 

innen 2024

Oppre�hodle og styrke det 

høye sikkerhetsnivået i jern-

bane, lu� og sjøtransport

Bidra til å redusere klima-

gassutslippene i tråd med 

Norges klimamål

Bidra til å oppfylle nasjonale 

mål for ren lu� og støy

Bidra til åredusere tapet av 

naturmangfold

Begrense inngrep i dyrket 

jord.

Bidra til at hele reisekjeder 

blir universelt utformet

Figur 3.1  Målstruktur i Nasjonal transportplan 2014-2023
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St. meld. nr. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk

Regjeringen foreslår å forsterke virkemiddelbruken i den nasjonale klimapolitikken. Transportsektoren 

skal bli mer klimavennlig, blant annet ved å satse mer på kollektivtransport. En lang rekke tiltak er nevnt. 

Av det som er mest aktuelt for denne utredningen er:

 

I Østfold og Vestfold er det bare Nedre Glomma (Sarpsborg og Fredrikstad), som regnes som 

storbyområde, og som dermed omfa�es av målet om nullvekst i biltrafikken. Men ut fra klimamålet er 

det generelt ikke ønskelig med nye investeringer som bidrar til mer biltrafikk i og mellom byområder.

 
Klimaforliket 2012
 
Viktige momenter i Stortingets klimaforlik fra 2012 er:

 store byene

 sentrale Østlandsområdet 

St.meld. nr.25 (2008-2009) Lokal vekstkra� og framtidstru. 
Om distrikts- og regionalpolitikken
Robuste arbeidsmarkedsregioner og regionforstørring er en viktig 

del av regionalpolitikken. Distrikts- og regionalpolitikken fokuserer 

på å fremme balansert utvikling mellom by og land og oppre�hol-

de hovedtrekkene i bose�ingsmønsteret. Den lokale og regionale 

vekstkra�en skal styrkes i områder med lav økonomisk vekst, ned-

gang i folketall og ensidig næringsstruktur. Samtidig skal potensial 

for verdiskaping også utny�es i områder med vekst i økonomi og 

befolkning. Regjeringen legger vekt på at byene er viktige arenaer 

og en drivkra� for nasjonal og regional utvikling.

Satsing på kollektivtransport og samordnet areal og transportplanlegging kan bidra til å styrke regionale 

sentra og utvikle større og mer robuste bolig- og arbeidsmarkedsregioner. God framkommelighet og 

styrket kollektivtransport kan bedre forholdene for arbeidsreisende. 

Jordvern
Det er gi� nasjonale og regionale føringer for vern av dyrket mark, blant annet i St.meld. nr. 9 (2011-

2012) Landbruks- og matpolitikken. Norge har bare 3 prosent jordbruksareal, mens gjennomsni�et 

for OECD-land er nær 40 prosent. Omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til andre formål reduserer 

produksjonspotensialet y�erligere. Det er derfor viktig å verne om de beste jordressursene.

Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven av 3. april 2009 omfa�er all natur, og gjelder for alle sektorer som forvalter 

naturmangfold eller tar beslutninger som har konsekvenser for de�e mangfoldet. Loven virker sammen 

med andre lover som påvirker eller regulerer bruk av norsk natur. I lovens regler om bærekra�ig bruk 

blir det gi� forvaltningsmål for naturtyper og arter, og det blir stilt krav til at kunnskapsgrunnlaget blir 

lagt til grunn for beslutninger. Miljøre�slige prinsipper som føre var, økosystemtilnærming og samlet 

belastning, er gjennom naturmangfoldloven formalisert for alle tiltak og bruk som påvirker naturmangfold. 
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3.3 Regionale og lokale myndigheters behov
Regionale og lokale myndigheter har en sentral rolle i å tilre�elegge for regional og lokal utvikling.  

Fylkeskommunale og kommunale planer, strategier og politiske vedtak skal blant annet tilpasse nasjonale 

mål og retningslinjer til lokale forhold.

Regionale og lokale vedtak og planer
I årene 2006 – 2007 ble det fa�et flere lokale og regionale vedtak med ønsker om utredning av en fast 

forbindelse over ytre Oslofjord.  Disse vedtakene gjenspeiler lokale og regionale myndigheters behov 

for bedre og mer robuste forbindelser mot kontinentet og regional utvikling over fjorden, samt behov 

for å løse lokale miljøutfordringer i Horten og Moss.

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen
Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen14)  (vedta� av Osloregionen i 2008) innehol-

der overordnede mål for areal- og transportutviklingen i Osloregionen. Målene gjenspeiler regionale 

og lokale myndigheters behov og interesser:

 bevaring av overordnet grønnstruktur

 av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet 

 for alle og med lavest mulig behov for biltransport

Osloregionen sin arealpolicy er også lagt til grunn i planstrategien og planarbeidet for en felles regional 

plan for areal og transport i Akershus og Oslo.

Som et supplement til areal- og transportstrategien har Osloregionen utarbeidet forslag til en felles 

gods- og logistikkstrategi med følgende overordnede mål: 

 industri og legge til re�e for nye vekstnæringer basert på regionens ressurser

 til Norge for øvrig på en effektiv og miljøvennlig måte

 skal ta hensyn til behovet for byutvikling i regionen.

 og trafikksikker måte og med minst mulige negative virkninger for naturmiljø og lokalsamfunn

Andre regionale planer
Fylkes- og fylkesdelplaner for fylkene omkring Oslofjorden u�rykker også tilsvarende behov kny�et til 

utvikling av transportsystemet. Mål som går igjen er:

 a�raktivt å reise miljøvennlig

Regionale og lokale planer og vedtak ivaretar også andre relevante behov:

 Karljohansvern i Horten og Søndre Jeløy landskapsvernområde i Moss)

14) Samarbeidsalliansen Osloregionen består av Oslo kommune, kommunene i Akershus og Østfold, kommunene i Hadelandsregionen i 

 Oppland, kommunene i Ringeriksregionen i Buskerud, kommunene i Drammensregionen i Buskerud samt kommunene nord i Vestfold
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3.4 Behov for et transportsystem med god kvalitet 

Personreiser og godstransport over Oslofjorden skjer i dag i fire korridorer med ulike egenskaper og 

utfordringer:

 store forsinkelser i rushtiden.

 hastighet og problemer med trafikksikkerhet og nærmiljø. Oslofjordtunnelen er o�e stengt på 

 grunn av planlagte arbeider eller hendelser.

 E6 og E18 og tidvis har kapasitetsproblemer. 

Behov for framkommelighet 
Begrepet «framkommelighet» omfa�er behov for tilgjengelighet og forutsigbarhet for alle trafikantgrupper. 

Sentrale faktorer er tilbud, trafikkbelastning, kapasitet og vedlikeholdsstandard i transportsystemet. Som 

beskrevet i situasjonsbeskrivelsen har det vært stor trafikkvekst både på rv. 23 Oslofjord-forbindelsen 

og rv. 19 med ferjesambandet Moss–Horten. 

Effektive knutepunkter er en forutsetning for å nå nasjonale mål om økt kollektivandel og om mer 

godstransport på sjø og bane. I tillegg til framkommelighet på vegne�et, inkludert ferjesamband, er 

det behov for økt kapasitet i intermodale knutepunkter for effektiv omlasting av gods mellom veg, sjø 

og bane.

God tilgjengelighet betyr at alle trafikantgrupper, uavhengig av fysisk funksjonsnivå, kan bruke 

transportsystemet for å komme til ulike reisemål. Tilgjengeligheten over Oslofjorden for personbiler, 

godstransport, kollektivtransport, syklister og fotgjengere påvirkes av valg av teknologi for eksisterende 

og eventuelle nye forbindelser, og av rutetider for kollektivtilbud og ferjer. I dag er det ingen bussruter 

over Oslofjorden, og na�estengt ferjesamband Moss–Horten gir dårligere tilgjengelighet.

Ved vurdering av konsepter for framtidig transportsystem over Oslofjorden er det viktig å ta hensyn til 

gående og syklende. I denne forbindelse er kopling mellom overordnet transportne� og den lokale 

infrastrukturen i byer og te�steder viktig, blant annet for å legge til re�e for kollektivtransport, gåing 

og sykling. 

Rv. 23
Trafikken på rv. 23 Oslofjordforbindelsen nærmer seg et nivå som ifølge EU-krav krever bygging av 

egen rømningstunnel innen 2019. Eventuell avvikling av bompengeinnkrevingen forventes å forsterke 

trafikkveksten. I Statens vegvesens handlingsprogram for 2014 - 2017 er det forutsa� oppstart av 

utbygging av rv. 23 i Akershus fra E6 ved Vassum til firefelts veg med ny� løp i Oslofjordtunnelen. I 

tillegg starter utbyggingen av rv. 23 til firefelts veg på strekningen Dagsle�–Linnes i Buskerud. For begge 

prosjektene er det en forutsetning at det blir tilslutning til delvis bompengefinansiering.

Med prosjektene som er prioritert i NTP 2014 - 2023 vil rv. 23 ved normal trafikkavvikling ha god 

framkommelighet, men Oslofjordtunnelen er relativt o�e stengt. De�e betyr lite forutsigbar reisetid 

for både personer og gods. Planlagt utbygging av et tunnelløp til, eller eventuelt bygging av bru over 

fjorden, gir nødvendig fleksibilitet ved uforutse�e hendelser og vedlikehold. 

Dagens rv. 23 med Oslofjordtunnelen gir ikke noe tilbud for kryssing av fjorden for gående og syklende.

Ferje Moss-Horten 
Ferjeturen Moss – Horten inkludert normal ventetid og tid for ombord- og ilandkjøring gir lang reise-
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tid mellom E6 i Østfold og E18 i Vestfold. Ulempen forsterkes av uforutsigbarhet kny�et til risiko for 

å må�e stå over en ferjeavgang (oversi�ing). Næringslivet har med høye tidskostnader og strenge 

krav til punktlighet («just in time» levering) et spesielt behov for en effektiv og forutsigbar forbindelse 

på tvers av fjorden. Dagens reisetid betyr også at det er lite arbeidspendling over fjorden. En medvir-

kende årsak til det er at det er sammenfallende arbeidsmarkeder på begge sider av fjorden. 

Biltrafikken til og fra ferjeleiet utgjør en relativt beskjeden del av samlet trafikk på de aktuelle strekningene, 

men bidrar i perioder til overbelastning av kapasiteten på rv.19 gjennom Moss med tilhørende forsinkelser. 

I Horten ledes mesteparten av ferjetrafikken utenom de sentrale deler av byen. Kø ved bille�lukene og 

manglende kapasitet for oppstilling av biler på ferjeleiet skaper enkelte dager køer ut på vegne�et. I dag 

gjelder de�e særlig i Moss, men med økt trafikk kan det også gi utfordringer i Horten.  

Kapasiteten for syklende og gående vurderes som god med dagens ferjeløsning. Disse trafikantene 

kommer alltid med på første ferjeavgang. Det går ingen rutebusser over fjorden med ferja.

E18 i Asker og Bærum
På E18 i Vestkorridoren er det i lange perioder store forsinkelser, og køene sprer seg over en stadig 

større del av dagen. De�e betyr at næringslivet i mindre grad kan utny�e perioder med ledig kapasitet 

på vegne�et. Kommunestyret i Bærum vedtok i juni 2014 trasé for ny E18 gjennom Bærum. Målet er å 

redusere forsinkelsene gjennom korridoren. Nærings- og kollektivtransport skal prioriteres.

Behov for bedre trafikksikkerhet
Moss og Horten skiller seg ikke vesentlig fra andre byer på samme størrelse når det gjelder trafikksikkerhet. 

Det er heller ikke spesielle trafikksikkerhetsproblemer kny�et til ferjedri�en. Sammenlignet med andre 

vegstrekninger med tilsvarende trafikkmengder er ulykkesrisikoen på rv. 23 Oslofjordforbindelsen relativt 

lav, men alvorlighetsgraden er høy. 

Det er utfordringer på rv. 23 Oslofjordforbindelsen når det gjelder sikkerhet ved branner i den undersjøiske 

tunnelen. Det planlagte nye tunnelløpet vil ha samme stigning som eksisterende tunnel fordi de�e er 

en forutsetning for forbedrede rømningsmuligheter. En rapport fra Transportøkonomisk institu� viser 

at undersjøiske tunneler er betydelig overrepresentert i statistikken over branner og tilløp til branner i 

kjøretøy i norske vegtunneler15).

I rapporten er høy stigningsgrad definert som stigning på over fem prosent. Oslofjordtunnelen har en 

stigning på syv prosent. Til sammen 41 tunneler har høy stigningsgrad i Norge. Disse utgjør kun fire 

prosent av tunnelmassen, men sto for til sammen 44 prosent av brannene og branntilløpene i perioden 

2008-2011. Tunge kjøretøy er overrepresentert i disse brannene, og tekniske årsaker er den hyppigste 

årsaken. Et ny� løp i Oslofjordtunnelen vil gi økt sikkerhet ved brann, men vil ikke redusere risikoen for 

at det oppstår brann.

 
3.5 Behov for å redusere trafikkens virkninger på 
 omgivelsene og for vern av arealer

 
Behov for å redusere lu�forurensing og støy  
Det er behov for tiltak for å redusere lokal lu�forurensing og støy fra vegtrafikk, spesielt i Moss. Den 

lokale trafikken er den viktigste årsaken til miljøproblemene langs rv. 19. Se kapi�el 2.3 om trafikk-

skapte miljøproblemer.

 

  15)  TØI rapport 1205/2012a
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Behov for å redusere utslipp av klimagasser 
Transportsektoren må redusere sine utslipp av klimagasser hvis Norge skal nå klimamålet, jf. kapit-

tel 3.2. Dagens ferje Moss - Horten har vesentlig høyere utslipp på strekningen over fjorden enn 

utslippene fra samme antall kjøretøy på en fast forbindelse. En fast forbindelse kan også bety kortere 

kjørelengde og lavere utslipp for mange reiser i Oslofjordområdet. På den annen side vil en ny fast 

forbindelse med vesentlig kortere reisetid bety flere reiser over Oslofjorden. Med dagens kjøre-

tøyteknologi vil flere og til dels lengre reiser virke negativt på klimaregnskapet. Det er behov for 

en bærekra�ig arealutvikling for å nå klimamålene. Knutepunktutvikling med forte�ing og effektiv 

arealutny�else er viktig.

Behov for arealer til landbruk, frilu�sliv og verneformål

Behov for bærekra�ig forvaltning av knappe arealressurser er ivareta� i nasjonale, regionale og lokale 

planer og vedtak, jf. kapi�el 3.2 og 3.3. Områdene rundt Oslofjorden er rike på verneverdier kny�et til 

natur- og kulturmiljø og har store jordbruksarealer med høyt produksjonspotensial. Inngrep kny�et til 

ny infrastruktur kan komme i konflikt med sterke arealinteresser i en region med stor befolkningste�het 

og forventet sterk vekst. 

 

3.6 Interessegruppers behov
Kartlegging av behov kan gjøres med utgangspunkt i ulike interessegrupper - både i nåtid og framtid. Det 

er viktig å få fram særlige behov for de forskjellige interessentene i analyseområdet. Aktuelle interessenter 

kan deles i o grupper:

 berørt av aktuelle tiltak 

 som utredes

Som primære interessenter regnes alle grupper som e�erspør tjenester fra transportsystemet. Beboere 

og næringsdrivende som utse�es for usikkerhet eller utrygghet, samt lu�forurensing og støy i områder 

nær transportsystemet, tilhører også de primære interessentene.

Interessentene i tabellen over er de som er regnet som mest aktuelle på konseptnivå. Ved eventuell videre 

planlegging e�er plan- og bygningsloven må også andre relevante myndigheter, etater og interessenter 

involveres.
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Interessentgruppe Behov

P1 Transportører/ transportnæringen

      * Mot Sverige/Europa

      * Mellom landsdeler

      * I området rundt Oslofjorden 

      regler om kjøre- og hviletid

P2 Arbeidsreisende, studenter

     * I området rundt Oslofjorden 

P3 Fritid-, handel- og service-reisende

     * I området rundt Oslofjorden

P4 Næringslivet

      * Mot Sverige/Europa

      * Mellom landsdeler

      * I området rundt Oslofjorden 

       (persontransport)

P5 Reiselivsnæringen

     * Mot Sverige/Europa

     * Mellom landsdeler

     * I området rundt Oslofjorden

P6 Kollektivtrafikk

      busstrafikk

     * Mellom landsdeler

     * I området rundt Oslofjorden

Nærmiljøinteresser

     som er direkte/ indirekte berørt
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3.7 Prosjektutløsende behov og andre behov

Økt forutsigbarhet og redusert reisetid for transport over Oslofjorden er behov som går igjen for de 

fleste interessentene i behovsvurderingen. Behovsanalysen har også avdekket viktige behov som kan 

tale mot å legge til re�e for økt transport over Oslofjorden: behov for å redusere utslipp av klimagasser, 

for et godt nærmiljø, og for å bevare verdifulle arealer. Det er potensielt stor konflikt mellom ulike behov. 

Prosjektutløsende behov 

Med utgangspunkt i behovsanalysen har vi formulert følgende prosjektutløsende behov:

 

«Å redusere ulempene kny�et til Oslofjorden som trafikal barriere, spesielt for gods- og næringstransport.»

Næringstransport omfa�er i denne sammenheng ikke bare godstransport og varedistribusjon, men 

også arbeids- og tjenestereiser i et utvidet marked for arbeid, boliger og service på tvers av Oslofjorden.

Viktige behov

I tillegg til det prosjektutløsende behovet peker følgende seg ut som viktige behov for utforming og 

vurdering av konsepter:

 og støy

Interessentgruppe Behov

S1 Rygge og Torp flyplasser

S2 Havnevesen

S5 Beredskapsetatene

S4 Miljø-, natur-, kultur- og landsbruks-

organisasjoner o. l.
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Andre behov

I tillegg til det prosjektutløsende behovet og viktige behov er det i verkstedet og i medvirkningsprosessen 

pekt på andre behov: 

I vurdering av ulike konsepter er det i noen sammenhenger naturlig å ta med virkninger for andre behov - 

selv om disse behovene ikke henger direkte sammen med det prosjektutløsende behovet. Ved utforming 

av konseptene er det imidlertid i liten grad lagt vekt på å ivareta andre behov.
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4 Mål

Samfunnsmålet definerer hva prosjektet skal oppnå for samfunnet. Samfunnsmålet formuleres med 

utgangspunkt i behovsanalysen og prosjektutløsende behov. Effektmålene konkretiserer hvilke effekter 

brukerne av transportsystemet skal oppleve.

4.1 Samfunnsmål
Det prosjektutløsende behovet for konseptvalgutredningen er å redusere Oslofjorden som barriere for 

transport. Det er primært transportstrømmene i Oslofjordtunnelen og med ferja Moss – Horten som i 

dag kan oppleve Oslofjorden som en barriere. I tillegg er det både gods- og persontransport som kjører 

om Oslo sentrum og E18 Vestkorridoren. 

Følgende samfunnsmål er fastsa� av Samferdselsdepartementet:
«Et miljøvennlig og effektivt transportsystem med forutsigbar reisetid, som ivaretar næringslivets behov, 

og som kny�er bolig- og arbeidsmarkedene på hver side av Oslofjorden te�ere sammen.»

Med miljøvennlig menes i denne sammenheng først og fremst løsninger som legger til re�e for å redusere 

utslipp av klimagasser. Dessuten er det viktige behov kny�et til nærmiljø (rekreasjonsområder, reduksjon 

av lu�forurensing og støy) og bevaring av verdifulle arealer (natur- og kulturminnevern, jordvern).

Med effektivt menes et robust og trafikksikkert transpor�ilbud som reduserer Oslofjorden som barriere 

for gods- og persontrafikk.

4.2  Effektmål
Samfunnsmålet er konkretisert gjennom formulering av fem effektmål med utgangspunkt i de fire 

dimensjonene i samfunnsmålet: miljøvennlighet, effektivitet, forutsigbarhet og regionforstørring. 

For hvert av effektmålene er det valgt indikatorer for å måle forskjellen i måloppnåelse mellom konseptene. 

For noen av indikatorene kan virkninger av konseptene beregnes og tallfestes, mens andre må 

vurderes mer kvalitativt ut fra erfaringer. Virkninger for effektmålet om redusert reisetid måles med to 

indikatorer: redusert reisetid for næringslivets transporter og for personreiser. De�e skyldes at gods- 

og persontransporter antas å ha noe forskjellig transportmønster og dermed kan ha ulik ny�e av en 

gi� kryssing over Oslofjorden.

Det prosjektutløsende behovet og samfunnsmålet omfa�er ikke avlasting av transportsystemet i Oslo-

navet. Tiltak for å redusere Oslofjorden som barriere kan likevel endre rutevalget for regionale reiser 

og transporter som i dag går gjennom det sentrale Oslo. Avlasting av Oslo-navet for transport og 

utbyggingspress kan derfor være en effekt av konsepter i utredningen. Slike effekter vil bli omtalt der 

det er relevant.
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4.3 Målkonflikter
Den sentrale målkonflikten i KVU for kryssing av Oslofjorden er mellom klimamålet og målene om et 

mer effektivt og robust transpor�ilbud over fjorden. Generelt vil god oppnåelse av transportmålene 

bety negativ virkning for målet om reduserte utslipp av klimagasser.  Effektmålene om redusert 

reisetid (lavere transportkostnader) og et mer integrert bolig- og arbeidsmarked betyr at utvikling av 

transportsystemet skal legge til re�e for flere reiser over Oslofjorden. Det er derfor betydelig konflikt 

mellom disse transportmålene og effektmålet om reduserte utslipp av klimagasser. 

Utvikling av kjøretøyteknologi med lavere klimagassutslipp per kjørte kilometer kan på lang sikt redusere 

denne konflikten, men det er et spørsmål om i hvilken grad vi bør forsku�ere en slik utvikling. 

Nye faste forbindelser som gir vesentlig kortere reisetid mellom byområder på hver side av Oslofjorden, 

gir størst trafikkvekst (målt som kjøretøykilometer). Konsepter tilpasset målene om et mer robust og 

forutsigbart transportsystem vil også gjøre det mer a�raktivt å reise over fjorden.

Samfunnsmål 
Delmål

Effektmål Indikator

Effektivt transportsystem Redusere reisetida over 

Oslofjorden 

Gjennomsni�lig transpor�id for 

gods over Oslofjorden

Gjennomsni�lig reisetid for 

personer over Oslofjorden

Forutsigbar reisetid for gods- og 

persontransport

Redusere forsinkelser i 

perioder med mye trafikk

Oversi�ing på ferja 

Kapasitetsbelastning fast 

forbindelse  

Redusere risiko for stenging 

av fjordforbindelsen

Frekvens stenging/innstilte 

avganger

Kny�e bolig- og 

arbeidsmarkedene på hver side 

av Oslofjorden te�ere sammen 

Utvikle større og mer 

integrerte regioner på tvers av 

fjorden

Antall reiser over Oslofjorden 

mellom byområdene langs 

fjorden 

Miljøvennlig transportsystem Begrense utslipp av 

klimagasser fra transport

Utslipp av klimagasser målt i 

CO
2
-ekvivalenter 
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5. Krav

I kapi�el 4 er det formulert effektmål med tilhørende indikatorer som kan tallfestes og brukes for vurdering 

av måloppnåelse. I tillegg kan det, for å ivareta andre viktige behov, være aktuelt å fastse�e krav som 

konseptene i størst mulig grad bør oppfylle. 

Det bør skilles mellom krav som er relevante for utforming og vurdering av konsepter og krav som gjelder 

videre planlegging av et prosjekt innenfor et valgt konsept. Prosjekter må normalt oppfylle en rekke 

(tilnærmet) absolu�e krav i lovverk og normaler kny�et til for eksempel teknisk utforming, trafikksikkerhet, 

miljø og universell utforming. Slike krav er i utgangspunktet mindre sentrale for valg mellom konsepter, 

men er likevel relevante for vurdering av teknisk gjennomføring og kostnader for ulike konsepter. 

Det kan være aktuelt å stille absolu�e krav som må oppfylles av alle konsepter. Konsepter som ikke 

oppfyller absolu�e krav skal forkastes før alternativanalysen. Absolu�e krav begrenser mulighetsrommet 

for utvikling av konsepter, noe som i utgangspunktet er lite ønskelig. 

Øvrige krav kan brukes sammen med effektmålene for å sammenligne virkninger av konsepter. Ifølge 

metodikken for konseptvalgutredning er det aktuelt med krav for å ivareta viktige behov og andre behov, 

jf. kapi�el 3.7 foran. 

Videre kan det være aktuelt å formulere krav for å ivareta viktige nasjonale mål som ikke dekkes av 

effektmålene. Slike krav kan gjelde trafikksikkerhet, (også for skipsfart,) og tilre�elegging for økt gåing 

og sykling.

Det er formulert to absolu�e krav til konseptene:

 seilingsløp med bredde på 750 meter eller to løp med bredde 350 meter. De�e er nødvendig for 

 at de største cruiseskipene skal kunne seile inn til Oslo.

 

I tillegg skal konseptene vurderes ut fra følgende krav:

 over Oslofjorden.
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6  Løsningsmuligheter

De�e kapitlet beskriver mulighetene for utvikling av konsepter som kan bidra til at samfunnsmålet nås og 

gir en oversikt over aktuelle virkemidler og investeringstiltak. Som hjelpemiddel for å utvikle nye løsninger 

og kombinasjoner av løsninger brukes i alle konseptvalgutredninger den såkalte firetrinnsmetodikken.

 
 
6.1 Konseptvalgutredning i fire trinn

Konseptutvikling skal i fire trinn vurdere aktuelle tiltak og virkemidler som kan bidra til at 
samfunnsmålet og effektmålene nås:

Trinn 1: Tiltak som påvirker transporte�erspørsel og valg av transportmiddel
For å følge opp effektmålet om et mer integrert bolig- og arbeidsmarked over Oslofjorden bør det legges 

til re�e for flere reiser over fjorden.  Reduserte transportkostnader vil gi økt e�erspørsel e�er transport, 

og kan bety økt reiselengde for reiseformål som i dag stort se� er reiser med start og mål på samme side 

av Oslofjorden. Resultatet kan bli at reiser som tidligere ble gjort med miljøvennlige transportmidler som 

buss og sykkel ersta�es med vesentlig lengre bilreiser. Det antas i utgangspunktet at denne effekten 

særlig vil gjelde nye faste forbindelser mellom byområder på hver side av Oslofjorden.

Disse virkningene er i utgangspunktet i konflikt med målene om å redusere utslipp av klimagasser og om 

effektiv og miljøvennlig transport. Etablering av et konkurransedyktig kollektivtilbud kan sammen med 

restriksjoner på biltrafikken, vri transportmiddelfordelingen i ønsket retning. Konseptvalgutredningen 

har fokus på mer effektiv transport over Oslofjorden og vurderer ikke muligheter for samordnet areal- 

og transportplanlegging ut over rent kvalitativ vurdering av konseptenes muligheter for å legge til re�e 

for kollektivtransport, gåing og sykling.

  

Trinn 2: Tiltak som gir mer effektiv utny�else av eksisterende infrastruktur 
Det kan iverkse�es tiltak for mer effektiv utny�else av kapasiteten på eksisterende ferjesamband. 

Aktuelle tiltak kan være flere og større ferjer med hyppigere avganger, kortere overfartstid, raskere 

på- og avkjøring, døgnåpent samband, sanntidsinformasjon om ferjeavganger og forventet reisetid 

med ferja sammenlignet med alternative ruter på E18 og E6 og automatisk bille�ering på ferja (AUTO-

PASS). De�e er tiltak med relativt lave kostnader, men det er generelt vanskelig å beregne effekten av 

slike tiltak ved hjelp av transportmodeller.

Noen av disse tiltakene er lagt inn som opsjoner eller forutsetninger i konkurransen om ny konsesjon 

for ferjedri�.  I dag er det tavle med sanntidsinformasjon på E6 syd for Moss. I utlysing av ny konsesjon 

for ferjedri� er det dessuten stilt strengere utslippskrav.
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Trinn 3: Forbedringer av eksisterende infrastruktur 
Det legges til grunn at Oslofjordtunnelen må utvides med et ny� løp for å tilfredsstille tunnelsikker-

hetsforskri�en 

Mindre investeringstiltak kan være nye ferjekaier som er nødvendig for et bedre ferjetilbud med flere 

ferjer i trafikk. I konkurransen om ny konsesjon er det lagt inn opsjoner om økning fra dagens fem til 

sju ferjer i trafikk. De�e forutse�er investering i ny ferjekai både i Moss og Horten. I NTP 2014 – 2023 

er det sa� av om lag 40 millioner kroner til ny ferjekai i Moss. Ferjeleiet i Horten eies av kommunen.

Hvis kapasiteten i ferjesambandet skal økes vesentlig ut over dagens trafikk, kan det være aktuelt med 

større kapasitet for biloppstilling på ferjeleiene.

Av hensyn til lokale utfordringer i Moss forutse�er investeringer for vesentlig økt trafikk i ferjesambandet 

antakelig opprusting av rv. 19 Moss havn – E6 som anbefalt i KVU for hovedvegsystemet i Moss og 

Rygge. Sammenlignet med nye faste forbindelser over Oslofjorden framstår bygging av ny rv. 19 i kulvert 

og tunnel som forbedring av eksisterende infrastruktur.

Trinn 4: Investeringer og større ombygginger av infrastruktur
Aktuelle tiltak på de�e trinnet kan være:

For jernbanekryssing vurderes det som mest aktuelt med konsepter med både jernbane og veg. I en 

region med relativt spredt bose�ing med mange små og mellomstore byer og te�steder vil en fast 

forbindelse med jernbane bare kunne betjene en begrenset del av det potensielle markedet for transport 

over Oslofjorden.  Jernbane og veg betjener ulike deler av markedet, og jernbane alene kan bare i 

begrenset grad ivareta det prosjektutøsende behovet.

6.2  Prosess for konseptutvikling

Tidligere reisevaneundersøkelser i Oslofjordtunnelen og på ferja Moss - Horten og transportanalyse 

av dagens situasjon indikerer at de to forbindelsene betjener ulike transportstrømmer i et nordlig og 

et sørlig marked. De�e var utgangspunktet for utvikling av konsepter i tre delområder: 

 for rv. 23 

Konseptene skiller seg fra hverandre ved forskjellig utforming når det gjelder tre egenskaper:

 veg og jernbane. 

Konseptene for kryssing av Oslofjorden er lokalisert i korridorer med varierende bredde som kan 

romme mange alternativer for utforming av et prosjekt innenfor et valgt konsept. På noen strekninger 
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kan naturgi�e forhold eller eksisterende arealbruk begrense mulighetene for trasévalg vesentlig. Valg av 

trasé og utforming av bruer og tunneler behandles i videre utredning og planlegging e�er KVU-fasen. 

Formålet med en konseptvalgutredning er å utforske mulighetsrommet av ulike konsepter med 

utgangspunkt i prosjektutløsende behov og samfunnsmål.  Det er derfor viktig å vise  de prinsipielle 

forskjellene mellom ulike konsepter. 

Forskjell i trafikale virkninger og ny�e er i stor grad avhengig av hvor mye konseptene kan redusere 

reisetida mellom byområder på hver side av Oslofjorden. For å synliggjøre denne forskjellen er det i de 

faste vegforbindelsene lagt inn kryss med lokalt vegne�. Hvordan en fast forbindelse skal koples til det 

lokale vegsystemet vil være et viktig spørsmål i videre planlegging e�er plan- og bygningsloven. For 

kollektivtransport vil utforming av et konkret rutetilbud med plassering av holdeplasser og stasjoner 

ha stor betydning for flatedekning, reisetider og beregnet antall kollektivreiser. 

De beregningstekniske løsningene i KVUen legger ingen føringer for framtidig planlegging.

Selv om en KVU er en overordnet vurdering av prinsipielt forskjellige konsepter, må det utvikles et 

relativt detaljert alternativ innenfor hvert konsept. En konkret teknisk løsning er nødvendig som grunnlag 

for transportanalyse med e�erfølgende analyse av ny�e og kostnader og for vurdering av nivå for 

investeringskostnader.

Valg mellom ulike alternativer innenfor et gi� konsept kan påvirke trafikale virkninger, trafikantny�e, 

arealkonflikter og kostnader for utbygging. I kapi�el 8 er det derfor lagt vekt på å beskrive mulighetsrommet 

innenfor de ulike konseptene i alternativanalysen og virkninger av ulike alternativer innenfor hvert enkelt 

konsept.

 

Figur 6.1  Forenklet oversikt over konsepter vurdert i første runde med konseptutvikling. 
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6.3  Analyser og vurderinger før siling av konsepter
Innledningsvis i KVU-prosessen ble det skissert og vurdert et stort antall konsepter i de tre delområdene,  

jf kart i figur 6.1

Konseptene ble i utgangspunktet utformet og dere�er vurdert ut fra hvordan de betjener de 

transportstrømmene som i dag opplever Oslofjorden som en barriere:

 I NTP 2014 – 2023 er det prioritert midler til utvikling av denne ruta.

 Denne trafikken er i dag svært lav sammenlignet med trafikken mellom andre byområder 

 med tilsvarende avstand. 

Det er de to siste transportstrømmene som påføres de største merkostnadene med dagens 

transportsystem over Oslofjorden. 

Vurdering av konsepter i tidlig fase omfa�er i tillegg til trafikale virkninger arealverdier, teknologiske 

muligheter og grunnforhold som til sammen påvirker omfanget av arealkonflikter. Videre ble det gjort 

grove anslag for investeringskostnader for konseptene. 

Funn fra innledende transportanalyser av veg- og ferjekonsepter
De vurderte ferjekonseptene ser ut til å gi beskjeden trafikkvekst over fjorden (10 – 60 prosent flere reiser 

enn i Referanse) sammenlignet med nye faste vegforbindelser Moss - Horten som ifølge beregningene 

kan mangedoble trafikken, i en situasjon uten bompenger. Ferjekonseptene vil gjennomgående gi liten 

reduksjon i reisetid sammenlignet med en fast forbindelse og bille�kostnaden er høy. Hvis overfartstida 

skal reduseres, må ferjeleiene fly�es, og det må bygges nye tilknytningsveger.

Faste vegforbindelser over Oslofjorden ser i hovedsak ut til å endre transportstrømmene på to måter, 

jf. de tjukke oransje pilene i figur 6.2. Korte lokale reiser som tidligere ikke krysset Oslofjorden, finner 

nye reisemål på den andre siden av fjorden. Dessuten endres rutevalget for reiser langs aksen sørvest 

– nordøst fra E18 gjennom Vestfold og Buskerud til E6 på østsida. Antall korte reiser er den viktigste 

forskjellen mellom de vurderte konseptene. Bortse� fra konseptene i nordre delområde gir konseptene 

i størrelsesorden samme avlasting av E18 gjennom Oslo, målt i et sni� vest for Sandvika.

Faste forbindelser mellom Moss og Horten gir kortest reisetid mellom byområder på hver side av 

Oslofjorden. De fører også til flest lokale reiser og bidrar mest til ønsket regionforstørring. Også 

forbindelser lenger sør ser ut til å gi relativt mange korte reiser. 

Antall lange reiser i den omvendte «U‘en», mellom Moss og Horten, mellom områder sørvest og sørøst 

for Oslofjorden øker i liten grad selv om det blir le�ere å krysse fjorden.

Nordre delområde Midtre delområde Søndre delområde

3000 - 4000 7000 10 000 - 24 000

Tabell 6.1  Økning i antall reiser som krysser Oslofjorden for konseptene i de tre delområdene sammenlignet 
med Referanse 2030. 
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Spesielt om jernbane 
De tekniske forutsetningene for jernbane gjør at det er færre muligheter for kryssing av Oslofjorden 

med jernbane enn med veg. Et godstog med vekt på 1200 tonn, og persontog i hastighet opp mot 

250 km/t stiller store krav til stivhet i konstruksjoner og til toleranser for bevegelse i sporet. Dessuten 

har jernbane mye strengere krav til kurvatur, både horisontalt og vertikalt. Ved en fjorddybde på 300 

meter, krav til overdekning på 50 meter og maksimal stigning for jernbane på 12,5 promille, kreves en 

tunnel på 56 kilometer for å klare stigningen. Stigningskravet betyr i praksis at en tunnel for tog under 

Oslofjorden ikke vil treffe viktige knutepunkter. 

Lange hengebruer eller flytebru og rørbru for tog vurderes å være i eller over y�ergrensen av hva som 

er teknisk mulig. Ei bru for jernbane kan ikke ha så lange spenn som ei vegbru. På grunn av svært 

forskjellige krav til kurveradius er det i kupert terreng bare unntaksvis aktuelt med parallell-føring av veg 

og jernbane. For bybaner eller liknende le�ere skinnegående trafikk gjelder andre krav.

For persontransport er togets fortrinn å tilby stor kapasitet og korte reisetider over lengre avstander. I 

tilknytning til stasjonsområdene bør det utvikles te� arealbruk med funksjoner som sikrer tilstrekkelig 

e�erspørsel for et togtilbud med god kvalitet. Rutetilbudet må videre utformes på en slik måte at det er 

a�raktivt både for de som skal reise langt og de som skal reise mellom stasjoner på den nye strekningen. 

I tillegg er toget avhengig av tilbringertransport for markeder utenfor de stasjonsnære områdene. 

A�raktiviteten av et jernbanetilbud for godstransport styres av lokalisering av terminaler, samt effektivitet 

og kapasitet både for terminaler og banestrekninger. På strekninger over 500 kilometer har godstog o�e 

et konkurransefortrinn, og det kan være interessant ned mot 200 kilometer. I konseptvalgutredningen 

 
Figur 6.2   Dagens transportstrømmer (de blå pilene) over Oslofjorden øker relativt lite i en situasjon med faste 
forbindelser. Oransje piler viser de strømmene som øker mest med en ny fast forbindelse
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er det ta� utgangspunkt i dagens lokalisering og effektivitet i de terminalene som kan tenkes å levere 

opplastet gods til et togtilbud på en fast kryssing over Oslofjorden. De�e fører til klare begrensninger for 

e�erspørselen e�er godstransport på en ny jernbanekryssing. Lokalisering av terminaler vurderes i en 

egen godsutredning i NTP-prosessen og kommende KVU om terminalstruktur for Oslofjordregionen. 

Innledningsvis ble følgende konsepter med jernbane vurdert:

 kny�es det mot InterCity tilbudet Oslo-Halden. En videreutvikling av konseptet kan være 

 at forbindelsen over Oslofjorden også kny�es mot Drammen i nord.

 nord og sørgående tilknytning til InterCity-ne�et på begge sider av fjorden. Denne forbindelsen 

 kan også videreutvikles med kopling mot Spikkestadbanen.

  forbindes med InterCity Vestfold og eventuelt med Sørlandsbanen via en framtidig Grenlandsbane 

 og InterCity Østfold/Gøteborg på østsida. Denne kan tenkes med forskjellige kombinasjoner 

 med tilknytning til dagens jernbanesystem sørover og nordover. 

Grunnforhold og teknologiske muligheter
Muligheter og kostnader for bygging av bruer og tunneler avhenger blant annet av topografi og 

grunnforholdene i fjorden og på land. 

Bygging av bruer over Oslofjorden sør for Hurum vil kreve svært lange bruspenn og løsninger som 

tidligere ikke er brukt i samferdselsanlegg i Norge. Lange bruspenn, fundamentering på dypt vann og 

bygging av tunneler for å begrense arealkonflikter er svært kostbart. For bruer må store kostnader for 

bygging av lange bruspenn veies mot kostnader for fundamentering av brutårn på relativt store dyp.  

Dybde til fjell avgjør stigning og lengde for undersjøiske tunneler. Det kreves 50 meter fjell over tunneltaket 

og for veg en stigning på maksimum 50 meter for hver kilometer tunnel (5 prosent). 

Det ble gjennomført seismiske undersøkelser av grunnforholdene i de mest aktuelle delene av 

Oslofjorden: i bassengene ved Son, Horten og Slagentangen sommeren 201216)og sommeren 201317), 

jf fig. 6.3 og 6.4.  I tillegg er det gjort noen grunnboringer på Jeløya og i Horten for å undersøke mulighet 

for bygging av vegtunneler under verneområder og bebyggelse. For øvrig er vurdering av geotekniske 

forhold basert på eksisterende undersøkelser.

Drammensfjorden og Drøbaksundet har dyp midtrenne og bra�e fjellskråninger på sidene. I denne 

delen av Oslofjorden kan det bygges bruer for veg og jernbane med utprøvd teknologi.

Sør for Hurumlandet er fjordbunnen preget av vulkansk aktivitet og forkastninger, og grunnforholdene 

er mer kompliserte og mindre forutsigbare. I fjorden er det rester e�er vulkaner med 3 – 400 meter dype 

og enorme «fjellgryter» fylt med løsmasser. Dybde til fjell og løsmassenes tykkelse varierer mye over 

korte avstander. 

Oslofjordforkastningen starter sør i Oslofjorden og går på innsiden av øyene utenfor Østfold, gjennom 

Mossesundet og videre opp forbi Filtvet mot Hallangspollen hvor den deler seg i to.

 

På landsiden kan det i nord bygges fjelltunneler der topografien tilsier de�e. Sør for Hurum er bildet igjen 

mer komplisert. På Jeløya er det gode muligheter for å bygge veg i fjelltunnel under verneområder og 

bebyggelse. Lenger sør dekker raet store sammenhengende områder med tjukke løsmasser på begge 

sider av fjorden. Løsmassene kompliserer, fordyrer og gjør det i mange tilfeller umulig å bygge tunneler 

der det kan være ønskelig, for eksempel for å unngå arealkonflikter.

  16) R&P Geo Services 2012 

  17)  Rambøll 2014a
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Figur 6.4  Løsmassetykkelse i Oslofjorden mellom 
Moss og Horten og på Jeløya. Kilde: Rambøll 19)

Figur 6.3  Dybde til fjell i bassenget mellom Horten 
og Moss. Dybde til fjell målt i 25 meters koter 18)
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18) Rambøll 2014a

19) Rambøll 2014a
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20)  Statens vegvesen 2014 a

Arealverdier 
Som grunnlag for utforming og siling av konsepter er det gjennomført en kartlegging av nasjonale 

og regionale arealverdier med utgangspunkt i eksisterende registreringer i offentlige registre. Disse 

er supplert med mer lokale data og faglige vurderinger for enkelte tema hvor registreringer mangler, 

blant annet i samtaler med fylkeskommuner og fylkesmannsembetene20).

Landskapsbilde 
Landskapsvernområder er natur- eller kulturlandskap med stor verdi innenfor økologi, kultur eller 

rekreasjon inkludert eventuelle kulturminner som bidrar til landskapets egenart.   Bevaring av land-

skapsbildet og landskapsopplevelsen er en sentral målse�ing i forbindelse med vern av landskaps-

områder.

På østsiden av fjorden er det to store landskapsvernområder, Søndre Jeløy og Værne kloster med 

kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets særpreg. På vestsiden av fjorden er Bastøy 

og Sandebukta definert som landskapsvernområder. 

Nærmiljø og frilu�sliv
Der er mange statlig sikrede frilu�slivsområder i området. Offentlig tilgjengelige kystområder langs 

Oslofjorden har stor regional verdi for store befolkningsgrupper. Mange av disse områdene inngår i 

kommunale arealplaner hvor de gis en eller annen form for bruksvern.

Naturmiljø
Det fins mange naturreservater i områder som kan være aktuelle for konseptene. De fleste av disse er 

mindre, avgrensede lokaliteter. Verneformål er o�e plante- og dyrelivsfredning. Naturreservater er den 

strengeste formen for områdevern e�er naturmangfoldloven . 

Kulturmiljø 
I Østfold er flere områder aktuelle som kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i et arbeid som 

pågår i regi av departementene. Landskapet på Søndre Jeløy, inkludert Gullholmen, er et av Norges 

mest helhetlige og best bevarte lystgårdslandskap med tydelig historisk karakter. Landskapet er også 

et mangfoldig og bynært jordbrukslandskap. 

Jordbrukslandskapet omkring Værne kloster og Rygge middelalderkirke med pilegrimsleden viser et 

bredt spenn av kulturminner med steinalderboplasser, gravfelt, klosterruin, herregårder og storgårder. 

Tre områder utpeker seg med nasjonale verdier på vestsiden av fjorden:

 Horten med mange kulturminner av ulik type og alder, som for eksempel det 

 militærhistoriske kulturminnet Karljohansvern. 

 Borreparken er et mye beny�et turområde.

 Dalen inneholder kulturminner fra flere tusen års bose�ing.

Naturressurser
På grunn av klima og jordsmonn er det store arealer med høyproduktiv jordbruksjord på begge sider 

av Oslofjorden. 
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Figur 6.5  Verneområder og statlig sikrede frilu�slivsområder. Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet
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Figur 6.7  Karljohansvern/Indre havn/Løvøya/Falken-
stein og Borre er av Vestfold Fylkeskommune regis-
trert som «regionalt viktige kulturmiljø» I regional 
plan for bærekra�ig arealutvikling. Kilde: Vestfold 
Fylkeskommune

Figur 6.6  Søndre Jeløy og Værne kloster er av Riksantikvaren registrert som «kulturhistoriske landskap av nasjo-
nal interesse». Områdene sammenfaller i stor grad med områdene som er definert som «regionalt verdifulle kul-
turmiljøer» i Fylkesplan for Østfold. Kilde: Riksantikvaren
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6.4 Konsepter som er forkastet

Kobling mellom rv. 23 og E18 over Drammensfjorden
Konsepter som kopler rv.23 og E18 over Drammensfjorden, kan gi noe kortere reisetid sørvest – nordøst 

og dermed noe mindre trafikk på E18 gjennom Oslo, men gir liten ny�e for andre transportstrømmer over 

Oslofjorden. Aktuelle prosjekter på rv.23 på strekningene Dagsle�-Linnes og Linnes-E18 vil redusere 

ny�en av slike konsepter. En ny fjordkryssing i de�e området vil ikke kunne ersta�e ferjesambandet 

Moss – Horten som betjener et marked lenger sør. 

Bru over Drammensfjorden vil bli relativt dyr og ikke stå i forhold til ny�en. Når det gjelder teknologi/

grunnforhold og arealinteresser, har løsningen ingen vesentlige utfordringer eller konflikter.

Undersjøisk tunnel mellom Kambo og To�e med fast forbindelse videre til E18 Holme-
strand
En undersjøisk tunnel mellom Kambo og To�e vil i kombinasjon med forbindelse over Breiangen kunne 

ersta�e ferjeforbindelse Moss-Horten. Konseptet vil bare gi forbedring for transport langs aksen sørvest 

– sørøst og vil derfor ikke kunne ersta�e Oslofjordtunnelen. Den gir ikke noen bedre rute for sørvest-

nordøst trafikken og vil derfor ikke avlaste E18 ved Sandvika. Konseptet krever to lange og kostbare 

fjordkryssinger mellom europavegene på hver side av Oslofjorden.

Bruforbindelse mellom Østfold og Vestfold sør for Jeløya og Horten 
En bruforbindelse sør for Jeløya ser ut til å få vesentlig færre korte, lokale reiser og mindre trafikantny�e 

enn en bruforbindelse med påkobling sentralt i byene Moss og Horten. 

Beregninger i transportmodell viser at den største trafikkstrømmen på en fast forbindelse over 

Oslofjorden vil være i aksen sørvest-nordøst. For kryssinger i Moss-Horten området er det beregnet 

at om lag 80 prosent av fjordkryssende trafikk som skal videre på E6, er re�et nordover. De�e taler for 

at en fjordkryssing i Moss-Horten området må kobles til Moss og E6 nord i Moss by.

Det er også beregnet en relativt stor andel lokaltrafikk mellom Moss og Horten, avhengig av hvor bynære 

påkoblingene til lokalvegene kan bli. En bruforbindelse mellom Østfold og Vestfold med påkobling til E6 

sør for Moss, for eksempel i Årvollkrysset, vil belaste et uegnet lokalvegne� og ikke bygge opp under 

anbefalingen i KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge.

Bru sør for Jeløya blir i størrelsesorden dobbelt så lang som ei bru mellom Jeløya og Horten og krever 

fundamentering på svært store dyp. En løsning sør for Jeløya antas å bli vesentlig dyrere enn en 

bruforbindelse på det smaleste mellom Jeløya og Horten.

På landsiden er det generelt stor te�het av arealer med nasjonal og regional verdi. Topografi og 

grunnforhold gir samtidig svært begrensede muligheter for å bygge tunneler for å unngå arealkonflikter. 

På grunn av raet med tjukke løsmasser, er det usikkert om det er teknologisk mulig å unngå varige 

inngrep i landskapet i eller nær ved bolig-, frilu�s- og verneområder. 

De�e gjelder blant annet Borreparken med Borrehaugene, Værne kloster landskapsvernområde, 

pilegrimsleden og områdene rundt Rygge middelalderkirke. Bastøy landskapsvernområde og Revlingen 

som er et statlig sikret frilu�slivsområde og naturreservat, er andre eksempler på områder sør for Jeløya 

og Horten som ikke bør berøres.

Fly�ing av dagens ferjeleier på en eller begge sider av fjorden
Fly�ing av dagens ferjeleier vil, sammenlignet med faste forbindelser, gi beskjeden tidsgevinst for reiser 

og transporter som beny�er ferja i dag. Sammenlignet med bygging av fast forbindelse over fjorden 

er fly�ing av ferjeleier en rimelig løsning, men det vil likevel ligge en vesentlig kostnad i å bygge nye 

vegstrekninger og landanlegg.
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Den største innkortingen av ferjestrekningen vil være å fly�e ferjeleiet i Moss til Jeløya ved Kase. En slik 

løsning vil redusere ferjestrekningen over fjorden fra drøyt 11 kilometer til li� under 6 kilometer, og dermed 

redusere overfartstiden. Trafikalt gir likevel ikke en slik fly�ing vesentlig forbedring i transpor�ilbud 

eller trafikantny�e. For persontransport uten bil er det en stor fordel med dagens ferjeleier som ligger 

te� opp til bysentrum. Fly�ing av dagens ferjeleier vil redusere tilgjengeligheten til viktige reisemål for 

gående og syklende.

Stor te�het av arealer med nasjonal og regional verdi på begge sider av fjorden, innebærer at det ikke 

er mulig å fly�e dagens ferjeleier uten inngrep i verdifulle arealer. Bortse� fra på Jeløya gir topografi og 

grunnforhold svært begrensede muligheter for å unngå arealkonflikter ved bygging av tilknytningsveger 

i tunneler. Selve ferjeleiet vil uanse� føre til inngrep i vernede og verdifulle arealer i strandsonen. 

Undersjøisk tunnel mellom Østfold og Vestfold sør for Jeløya og Horten 
Undersjøiske tunneler mellom Østfold og Vestfold sør for Jeløya ser ut til å få vesentlig færre korte, lokale 

reiser og mindre trafikantny�e enn en forbindelse med påkobling sentralt i byene Moss og Horten. 

Tilsvarende som for bruforbindelse er det trafikalt viktig at en fjordkryssing i korridoren Moss-Horten 

kobles til Moss og E6 i nordkant av Moss by. 

Dessuten taler naturgi�e forhold mot å kople en fast forbindelse til E6 sør for Pa�erød/

Mosseporten. Siden Oslofjordens hovedforkastning ligger te� inn mot Moss/Rygge, må en 

undersjøisk tunnel gå svært dypt inn mot land sør for Moss og vil først kunne komme opp øst 

for E6. På grunn av raet med tjukke løsmasser og hydrologiske forhold er det svært usikkert 

om det er gjennomførbart med kryss ved Årvoll. Kryss med E6 må derfor legges nord for raet, i 

Pa�erødkrysset (ved Mosseporten). Et undersjøisk tunnelalternativ lenger sør, mellom Tønsberg 

(Slagen) og Rygge (Larkollen), vil også ha tekniske utfordringer på grunn av vanskelige grunnforhold. 

På landsiden er det stor te�het av arealer med nasjonal og regional verdi. Topografi og grunnforhold gir 

samtidig svært begrensede muligheter for å bygge tunneler for å unngå arealkonflikter. Det er ikke funnet 

traséer som unngår store arealkonflikter på Østfoldsiden.  Arealkonfliktene dreier seg om boligområder i 

Rygge og Værne kloster landskapsvernområde med omkringliggende kulturmiljø, pilegrimsleden, Rygge 

middelalderkirke og store høyproduktive jordbruksområder. I Vestfold vurderes det som mulig å bygge 

fjelltunnel fram til kryss på dagens rv. 19, og dermed unngå vesentlige arealkonflikter. Tunneler lenger 

sør på Vestfoldsiden har stort potensial for konflikter blant annet i Slagendalen og Osebergområdet. 

Nordre jernbanekorridor: Drøbak-Sætre-Spikkestad
Jernbanekonseptet som krysser Oslofjorden mellom Drøbak og Sætre er forkastet fordi det ikke svarer 

på det prosjektutløsende behovet for konseptvalgutredningen, som er “å redusere ulempene kny�et til 

Oslofjorden som trafikal barriere”. Konseptet bidrar i større grad til å utvikle trafikksystemet i og rundt 

Oslo by. 

Løsningen har høye investeringskostnader, men har lite til middels nivå når det gjelder arealkonflikter.

De�e betyr imidlertid ikke at en jernbanering – sørover fra Oslo - over Hurumlandet er uinteressant. Det 

er pekt på en slik forbindelse i mange sammenhenger, blant annet i Ruters strategidokument K2012. 
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En slik jernbaneforbindelse vil kunne utløse store arealressurser, og skape et mer fleksibelt og robust 

togsystem rundt Oslo. Utvikling av et tilstrekkelig marked for utbygging av  ringbane vil kreve samordnet 

planlegging av utbygging i Oslo, Akershus og Buskerud.

Søndre jernbanekorridor: Rygge-Larkollen-Slagentangen-Barkåker
En jernbaneforbindelse Rygge-Larkollen-Slagentangen-Barkåker vil kunne betjene markeder av 

en viss størrelse for personreiser med tog, blant annet i de mellomstore byene på begge sider av 

fjorden.

Konseptet er imidlertid forkastet på grunn av stor usikkerhet om teknologisk gjennomføring og kostnader.  

Det er vurdert mulighet for kryssing med flere skråstagbruer eller bjelkebruer, i kombinasjon med en 

hengebru over den dypeste delen av fjorden. Fundamentene til skråstagbruene kan i hovedsak ligge på 

70-80 meter vanndybde, men hengebrutårnene må ned på 110 meter med fundamentering på fast fjell. 

Hengebruas lengde kan bli 1600 meter og vil kreve en komplisert kabelankerblokk på dypt vann. Samlet 

vil brulengden være om lag 13 kilometer. Løsningen har flere utfordringer, blant annet fundamentering 

og lange bruspenn. Det finnes enkelte eksempler internasjonalt som ligger i nærheten av løsningen, 

men det kan ikke anses som en kjent og gjennomprøvd teknologi.

Krav til seilingshøyde kombinert med jernbanens stigningskrav betyr at ei jernbanebru i det flate 

landskapet ved Rygge og Slagen vil treffe kysten med relativt stor høyde over havet.  På østsiden kan 

det innebære ei bru på om lag 1,9 kilometer inn over land, mens det på vestsiden blir en vesentlig kortere 

bru over land med tunnel videre fra Slagentangen til Barkåker.
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7  Framtidig løsning for rv. 23  
 over Oslofjorden 

 

 

I de�e kapitlet vurderes to løsninger for framtidig rv. 23 over Oslofjorden: utvidelse med ny� tunnelløp 

som foreslå� i reguleringsplan som har vært på høring og å bygge bru over nordre del av Håøya. De 

to løsningene sammenlignes med utgangspunkt i målene i planprogram for reguleringsplanen. 

I tillegg inneholder konsept K2 Hurumforbindelsen en alternativ løsning for rv. 23 lenger sør med bru 

ved Filtvet og en ny veglenke nordover til dagens rv. 23 ved Sætre. Hvis de�e konseptet anbefales for 

å redusere Oslofjorden som barriere for transport, legges det til grunn at Oslofjordtunnelen stenges.

7.1  Bakgrunn
Rv. 23 Oslofjordforbindelsen ble åpnet i juni 2000. Den ga en alternativ vegforbindelse utenom Oslo 

mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud, og den ersta�et ferjestrekningen mellom Drøbak og Hurum. 

I Stortingsproposisjon 87 (1995-96) ble det vedta� at Oslofjordforbindelsen skulle bygges ut i takt 

med trafikkutviklingen. Det første byggetrinnet omfa�et tofelts veg på hele strekningen. Forventet 

trafikkutvikling og ny� regelverk for sikkerhet i tunneler tilsier nå videre utbygging av strekningen fra 

Verpen i Hurum kommune til Vassum i Frogn kommune. Tunnelsikkerhetsforskri�en krever at det gjøres 

tiltak for å øke sikkerheten i tunnelen, og at disse tiltakene skal være gjennomført innen 2019.

Statens vegvesen startet våren 2012 planlegging av ny� løp i Oslofjordtunnelen. I februar 2013 beslu�et 

Samferdselsdepartementet at KVU for kryssing av Oslofjorden skulle utrede bru som alternativ løsning 

for rv. 23 over Oslofjorden.

 
7.2 Beskrivelse av alternativene – ny� tunnelløp eller bru
For begge alternativene legges det til grunn samme vegstandard som i reguleringsplan for den nye 

parsellen rv. 23 Dagsle� – Linnes i Buskerud: 

 motorveg med midtdeler. 

Ny� løp i Oslofjordtunnelen
Prosjektet omfa�er utvidelse av rv. 23 fra Vassum til Verpen til motorveg med fire felt og å bygge to 

løp i alle tunnelene, jf. figur 7.1 . Ny tunnel under Oslofjorden bygges med en maksimal stigning på sju 

prosent og lengde på 7,4 kilometer, tilsvarende eksisterende tunnel. Kravet om rømningsveier innfris 

ved å bygge tverrforbindelser mellom tunnelløpene med 250 meters mellomrom 

Tiltaket er nærmere beskrevet i reguleringsplan med konsekvensutredning21) .

21)  Statens vegvesen 2014b
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Figur 7.1  Utvidelse av rv. 23 Vassum – Verpen med ny� løp i Oslofjordtunnelen og ny trasé med bru over 
nordre del av Håøya
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Utvidelse av Oslofjordtunnelen sammenlignes i de�e kapitlet med en løsning med bru over nordenden 

av Håøya skissert som motorveg med fire felt. I tillegg forutse�es det at eksisterende veg utvides til fire 

felt fra E6 ved Vassum. Mulig trasé tar av fra eksisterende rv. 23 ved søndre munning av Frogntunnelen, 

i hovedsak gjennom skogsterreng. Den krysser Havsjødalsbekken på ei høy bru med lengde ca. 400 

meter og fortse�er videre til Digerud der den krysser Oslofjordens hovedløp på hengebru og med kort 

strekning i skjæring over Håøya. Videre er den nye vegen tenkt på bru over fjordens vestre løp med ca. 

500 meter lang tunnel gjennom åsen mellom Båtstø og Åros før den følger Åroselva til kryss med rv. 23 

ved Krokodden. Veglinja for den nye strekningen er om lag 14 kilometer lang. Se figur 7.1.

Brua over Oslofjordens vestre løp kan bygges som en re�linjet hengebru eller på pilarer i en bue på 

noen grunner lenger nord. Hvis det bygges bru for rv. 23, forutse�es det at Oslofjordtunnelen stenges.

I tillegg inneholder konsept K2 Hurumforbindelsen (jf. kapi�el 8.2) en løsning for rv. 23 med bru lenger 

sør ved Filtvet og ny veg nordover på Hurum med kopling til dagens rv. 23 ved Sætre. Det forutse�es 

også i de�e tilfellet at Oslofjordtunnelen stenges. En løsning for rv. 23 med kryssing ved Filtvet vurderes 

bare som aktuell hvis K2 anbefales som konsept for å redusere Oslofjorden som barriere for transport. 

Statens vegvesen vurderte i notat til Samferdselsdepartementet januar 2013 også et alternativ med 

bru re� sør for Drøbak22). De�e ble skrinlagt, blant annet på grunn av stort potensial for konflikt med te� 

boligområde og statlig sikret frilu�sområde i utkanten av Drøbak og stor negativ landskapsvirkning 

se� fra Drøbak by. Disse konfliktene kan ikke reduseres ved valg mellom alternative løsninger i videre 

planlegging.

22) Statens vegvesen 2013a
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Sammenlignet med Oslofjordtunnelen reduserer løsningen med bru kjørelengden mellom Vassum og 

Krokodden med ca. seks kilometer. Samtidig er høydeforskjellen på brutraséen over fjorden bare 60 

meter, mens høydeforskjellen fra Måna til det laveste punktet i tunnelen er 240 meter. 

 
7.3  Strategisk beslutning om bru eller tunnel -
 avgrensing av de to alternativene 
Reguleringsplanen for ny� tunnelløp og den skisserte løsningen med bru omfa�er ikke samme 

strekning langs dagens rv. 23. Som grunnlag for et langsiktig, strategisk valg er det riktig å 

sammenligne ny�e og kostnader for alternative løsninger mellom kryssene ved Vassum og Krokodden. 

I den samfunnsøkonomiske analysen suppleres derfor de to prosjektene beskrevet i kapi�el 7.2 med 

nødvendige tiltak for å tilfredsstille forskri�er og vegnormaler fra E6 Vassum  - rv. 23 Krokodden med 

anta�e trafikkmengder i en framtidig situasjon uten bompenger. 

Beregnet årsdøgntrafikk på rv. 23 mellom Verpen og Krokodden i Referanse 2030 er 14 000 – 17 000. På 

denne bakgrunn er det i alternativet med tunnel lagt inn kostnader for opprusting til fire felt og bygging av 

nye tunnelløp på denne strekningen23). Tabellen nedenfor gir oversikt over aktuelle tiltak på strekningen 

Vassum – Krokodden med kostnadsanslag for henholdsvis tunnel og bru. Ved vurdering av prissa�e 

virkninger av de to alternativene er det ta� hensyn til ny�e av og kostnader for alle tiltakene selv om det 

for tunnelalternativet i første omgang bare er aktuelt med utbygging på strekningen Vassum – Verpen. 

Figur 7.2  Mulig løsning for hengebrua mellom Frogn og Håøya se� fra Digerudveien.  Kilde: Rambøll

23) Trafikktallene tilsier bygging av ny veg med fire felt, men det er ikke krav om to løp i eksisterende tunneler før trafikken overstiger 20 000.
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 Ny� tunnelløp Bru

Ny� tunnelløp, inkludert utvidelse til fire felt Vassum - Måna24) 3 380  

Rehabilitering eksisterende løp i Vassum- og Frogntunnelen 80 80

Utvidelse til fire felt Verpen – Krokodden 25) 2 720  

Rehabilitering av eksisterende løp i tunnelene: Merrasko�, 

Stampleinås og Elgskauås

100 100

Rehabilitering av eksisterende løp i Oslofjordtunnelen 26) 220 400

Bru 27)  11 460

Utvidelse til fire felt Vassum tom Frogntunnelen  790

Diverse tiltak som er med i reguleringsplan tunnel  120

Sum 6 500 12 950

Tabell 7.1  Kostnader for bru og tunnel på rv. 23 strekningen Vassum – Krokodden. Alternativ med den vestre 
brua på pilarer (fri� frambygg). Alle tall avrundet til 10 millioner kroner

Figur 7.3  Mulig løsning for brua mellom Håøya og Røyken se� fra Båtstø – løsning med fri� frambygg på pilarer. 
Kilde: Rambøll.

For løsning med bru er det naturlig å betrakte bygging av ny trasé med bru og utvidelse av vegen til fire 

felt fra Vassum som e� prosjekt som må realiseres før 2030.

 

24)  Forventet kostnad fra kostnadsanslag i reguleringsplan. (Statens vegvesen, Håndbok R764)

25) Enkel kostnadsvurdering 

26) Tunnelen må rehabiliteres for å kunne holdes åpen fram til ei eventuell bru er ferdig. Noe av de�e inngår i kostnader for utvidelse av 

 Oslofjordtunnelen

27)  Forventet kostnad fra kostnadsanslag i KVU. (Statens vegvesen, Håndbok R764)
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Kostnadstallene for anslag for ny� tunnelløp og bru har en nøyaktighet på ±40 %, mens andre kost-

nader er anslå� ut fra løpemeter-kostnader fra lignende prosjekter. Kostnadsanslag for ny trasé med 

bruer over Oslofjorden bygger på et skisseprosjekt og har derfor større usikkerhet enn anslag for ny� 

løp i tunnelen. Ifølge gjennomført Anslag ligger kostnadene for ny trasé med bru, eksklusiv kostnader 

for opprusting av eksisterende rv. 23, mellom 10,5 (P15) og 13 (P85) milliarder kroner.

 
7.4  Trafikale virkninger
Behovet for å bygge et ny� løp i Oslofjordtunnelen er først og fremst relatert til trafikksikkerhet og 

forutsigbar reisetid og ikke behov for mer kapasitet. Transportanalyse av en løsning med utvidelse 

til fire felt og e� ekstra tunnelløp med samme hastighet som i dag gir derfor små trafikale endringer.  

En løsning med bru endrer som nevnt kjørelengder og reisetid. Ifølge transportanalysen kan trafikken 

i en situasjon uten bompenger bli vesentlig høyere enn i den nye tunnelen. Trafikken ser ut til å øke på 

rv. 23 retning Drammen som skal bygges ut til fire felt, men også på Røykenveien gjennom Asker og 

Røyken. Lengst i sør kan trafikken på Røykenveien øke med ca. 3 000 kjøretøy pr døgn (25 – 30 prosent) 

sammenlignet med Referanse hvis det ikke se�es inn tiltak for å motvirke de�e. I dag foreligger det 

ingen planer om opprusting av Røykenveien utover å bygge noen strekninger med gang- og sykkelveg.

Endring av reiserute med en forbedret Oslofjordforbindelse ser ut til å avlaste E18 re� øst for Sandvika 

med en trafikkmengde som omtrent tilsvarer nevnte trafikkøkning på Røykenveien. 

 
7.5  Prissa�e konsekvenser

Det er gjennomført ny�e og kostnadsanalyse EFFEKT versjon 6.5428)  for de to alternativene med 

avgrensing som beskrevet i kapi�el 7.3.

Ifølge EFFEKT gir bru positiv ne�ony�e, i motsetning til ny� løp i tunnelen. De�e skyldes hovedsakelig 

den høye trafikantny�en. Følsomhetsanalyse med henholdsvis 40 og 60 prosent høyere 

investeringskostnader for brutraséen gir fortsa� positiv ne�o ny�e per budsje�krone.Selv med mye 

lavere byggekostnad beregnes negativ ne�o ny�e for utvidelse av tunnelen.

De viktigste forskjellene mellom tunnel og bru er kny�et til trafikantny�e og investeringskostnader.

Beregnet trafikantny�e for brualternativet er mye større enn for tunnelen. De�e skyldes at brua 

sammenlignet med Oslofjordtunnelen reduserer kjørelengden mellom Vassum og Krokodden med 

ca. 6 kilometer og dessuten har mye mindre høydeforskjell. Med bru blir noen reiser til/fra Hurum og 

mellom Hurumlandet og Drøbak lengre enn i dag. For disse reisene reduseres trafikantny�en.

Forventet investeringskostnad for løsning med bru er anslå� til omkring det dobbelte av det 

sammenlignbare tunnelprosjektet mellom Vassum og Krokodden, jf. tabell 7.1. Investeringskostnader 

for bru er basert på at den vestre brua bygges på pilarer (fri� frambygg). Vestbrua bygd som hengebru 

med tre tårn vil gi en le�ere konstruksjon med bedre tilpassing til landskapet, og er beregnet å ha en 

forventet merkostnad på om lag 1,2 milliarder kroner. EFFEKT beregner liten forskjell i kostnader til dri� 

og vedlikehold, se nærmere omtale i kapi�el 10.1.

 

Endring i ny�e og kostnader er sammenlignet med Referanse 2030 for hvert år i en periode på 40 

år og diskontert til sammenligningsåret 2030. I årene e�er 2030 er trafikken forutsa� å vokse som i 

prognosene i NTP 2014 – 2023. Kalkulasjonsrenta er fire prosent. Alle priser er regnet om til 2014-nivå. 

Trafikantny�e utgjør en stor del av beregnet ny�e og er hentet fra den regionale transportmodellen. Det 

er stor usikkerhet omkring anleggskostnader, kostnader til dri� og vedlikehold og trafikkberegninger.

De prissa�e konsekvensene relateres til fire hovedgrupper av aktører: Trafikanter og transportbrukere, 

operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig. 

 

Ne�o ny�e er summen av alle ny�ekomponenter fratrukket alle kostnader i beregningsperioden 2030-

2069. Ny�ekostnadsbrøken (NNB) utrykker forholdet mellom ne�o ny�e og økte kostnader for det 

offentlige.

 28) Statens vegvesen 2014c
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Utslipp av klimagasser
 

I EFFEKT beregnes kostnader for endring i klimagassutslipp. Samtidig presenteres et klimaregnskap 

med utslipp målt som CO
2
-ekvivalenter som også omfa�er utslipp fra utbygging, dri� og vedlikehold 

av infrastruktur. En løsning med bru ser ut til å redusere utslippene med om lag 100.000 tonn CO
2
-

ekvivalenter over en periode på 40 år sammenlignet med Referanse 2030, mens tunnelen kan gi en 

økning på ca. 300 000 tonn. Forskjellen skyldes at brua korter inn kjørelengden mellom Vassum og 

Krokodden, og at tunnelen har større stigning.

Aktør Komponenter
Rv. 23 med bru over
Oslofjorden

Rv. 23 med løp nr 2 i 
Oslofjordtunnelen

Trafikanter og 
transportbrukere

Trafikantny�e 28145 1724

Ulempeskostnader for 

ferjetrafikanter
556 4

SUM 28701 1728

Operatører

Kostnader 646 23

Inntekter -2647 -58

Overføringer 0 0

SUM -2001 -35

Det offentlige

Investeringer -11488 -5666

Dri� og vedlikehold 27 -92

Overføringer 0 0

Ska�e- og 

avgi�sinntekter
235 272

SUM -11225 -5486

Samfunnet forøvrig

Ulykker 557 1003

Lu�forurensning 168 -193

Restverdi 0 0

Ska�ekostnad -2245 -1097

SUM -1520 -287

 Ne�o ny�e (NN) 13954 -4080

 NNB 1.2 -0.7

Tabell 7.2 Beregnet ny�e og kostnader for de to alternativene. Tall i millioner 2014-kroner.



59

K V U  F O R  K R Y S S I N G  A V  O S L O F J O R D E N

7.6 Ikke-prissa�e konsekvenser

Arealinteresser 
Reguleringsplanen omfa�er en konsekvensutredning av ikke-prissa�e konsekvenser for utvidelse av 

dagens tunnel med ny� løp e�er metodikk beskrevet i Håndbok V712. For alternativet med bru er det 

gjort en enklere vurdering av en veglinje som langt fra er så bearbeidet som for tunnelen.

TUNNEL
Utgangspunktet for sammenligning av ikke prissa�e konsekvenser er at utvidelse av rv. 23 fra to til 

fire felt med nye tunnelløp har lite potensial for konflikt fordi utvidelsen skjer langs en eksisterende 

trasé hvor det allerede er gjort inngrep. 

BRU 

Landskapsbilde

På østsida av fjorden er utfordringene spesielt kny�et til brua over Havsjødalsbekken som vil markere 

seg i et uberørt landskap med stort innsyn fra sør. 

Brukryssingen vil være et stort inngrep i et kulturpåvirket naturlandskap som vurderes å ha 

regional verdi som ramme rundt innseilingen til hovedstaden og rundt viktige frilu�sområder. 

Store bruer kan betraktes som uønskede inngrep i et verdifullt og vakkert landskap som bør 

forbli uberørt. Omvendt vil andre mene at store bruer kan tilføre landskapet en ekstra dimensjon 

og være et positivt landskapselement. Med sistnevnte syn er det avgjørende at konstruksjonen 

har høy arkitektonisk kvalitet. Det vurderes at landskapet her tåler det inngrepet brua 

representerer, og at det siste landskapssynet som er beskrevet over, kan brukes ved vurderingen. 

Et brualternativ med to hengebruer  vurderes som klart best når det gjelder landskapstilpassing 

sammenlignet med å bygge bru på pilarer fra Håøya til Røyken. Det er viktig at bruene har samme form 

og at de oppleves som én konstruksjon. De�e er spesielt viktig se� fra skipsleden og fjorden og fra 

andre steder der begge bruene kan ses samtidig. 

På vestsiden av fjorden er føringen langs Årosvassdraget utfordrende for landskapsbildet.   

Brualternativet vil gi positivt bidrag til reiseopplevelsen. 

Løsning med bru har middels potensial for konflikt for tema landskapsbilde.

Nærmiljø og frilu�sliv
På begge sider av fjorden vil ny veg gå gjennom lokalt viktige turområder med omfa�ende stine�. Fjorden 

og områdene langs kysten og på øyene har regional verdi som frilu�sområder. Særlig frilu�slivet til sjøs 

vil oppleve klare ulemper på grunn av brupilarer og nærføring. Hy�eområder og enkelteiendommer nær 

brua vil oppleve betydelige ulemper. Det bør bygges gode kryssinger for frilu�sliv der det er behov for det. 

Brualternativet har middels potensial for konflikt for tema nærmiljø og frilu�sliv.

Naturmiljø
Det er ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige naturmiljøområder innenfor influensområdet for ny 

veg. Det fins imidlertid mindre og lokalt viktige områder som berøres. Det legges til grunn at det bygges 

gode kryssinger for vilt der det er behov for det. Bru har lite potensial for konflikt for tema naturmiljø.

Kulturmiljø
Områdene i Frogn og på Hurum er rike på automatisk fredede kulturminner og det er stor sannsynlig-

het for flere funn ved nærmere undersøkelser. Det er sannsynlig at alternativet kommer i konflikt med 

noen av disse fredede eller vernede kulturminnene. Brualternativet har middels potensial for konflik 

for tema kulturmiljø.
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Naturressurser
Potensialet for å berøre drivverdige jordbruksarealer eller skog er lite. Det må bygges gode kryssinger 

for dri� av jord og skog der det er behov for det. Brualternativet har lite potensial for konflikt for tema 

naturressurser.

Oppsummering arealinteresser
I tabellen under er samlet potensial for konflikt for hvert av deltemaene angi� og sammenstilt.

 

Deltema Konfliktpotensial ny� 
tunnelløp

Konfliktpotensial bru 

Landskapsbilde Lite Middels 

Nærmiljø og frilu�sliv Lite Middels 

Naturmiljø Lite Lite 

Kulturmiljø Lite Middels 

Naturressurser Lite Lite 

Samlet vurdering Lite Middels 

Tabell 7.3. Oppsummering av ikke-prissa�e konsekvenser for bru og utvidelse med ny� tunnelløp for rv.23.

Figur 7.4  Mulig løsning for brua mellom Håøya og Røyken bygd som hengebru med tre tårn se� fra Båtstø. 
Kilde: Rambøll
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Tema Utvidelse med ny� 
tunnelløp

Bru for rv.23

Tilbud til gående og syklende Ikke noe tilbud til 

gående og syklende

Mulig å tilre�elegge for 

gående og syklende  

Tabell 7.4  Vurdering av tilbud for gående og syklende for bru og utvidelse med ny� tunnelløp.

Gående og syklende

På eventuelle bruer over Oslofjorden kan det legges til re�e for gåing og sykling, men gang- og sykkelveg 

langs den nye traséen er ikke med i kostnadsanslaget for alternativ med bru. 

Støy

Tunnel
Utvidelse av rv. 23 vil på mellomlang sikt ikke gi vesentlig trafikkvekst og økning i støyplager langs 

vegen. Trafikkøkning e�er at bompengeinnkrevingen er avviklet kan gi noe økte støyproblemer, men 

traséen har lite støyømfintlig randbebyggelse.

 

Bru
Den nye traséen for rv. 23 vil stort se� gå gjennom skogområder som også har lokal verdi som frilu�s-

områder. I Røyken vil brua bety noe mer støy for bebyggelsen ved Båtstø.

Der vegen går på bru, vil rød sone med støy over 65 dB ved bakken eller på sjøen være svært smal, 

under 100 meter til hver side. Uten støytiltak kan gule støysoner (55 – 65 dB) bre seg inntil 250 meter 

fra vegens senterlinje, men støyskjermer kan redusere problemet betydelig.

Støyvirkninger langs den skisserte traséen er vurdert med en enkel beregning av bredden for gul (55 – 

65 dB) og rød (>65 dB) støysone.  Støynivået avhenger først og fremst av trafikkmengde og fartsgrense. 

Terrenget langs vegen vil kunne redusere eller øke bredden av støysonene, men i beregningen forutse�es 

fla� terreng.   

Røykenveien har i dag betydelige problemer med trafikksikkerhet og støy. Økt trafikk vil forsterke disse 

problemene, jf. kapi�el 7.4. 

 
7.7 Samlet vurdering samfunnsøkonomisk analyse
Sammenstillingen er en vurdering av prissa�e og ikke-prissa�e virkninger basert på faglig skjønn. 

Forskjellen i ny�e mellom tunnel og bru illustrerer hva det vil koste samfunnet å ivareta de ikke-prissa�e 

verdiene på en bedre måte.

 

Ut fra prissa�e virkninger vurderes bru som et bedre alternativ enn utvidelse av tunnelen. For ikke-

prissa�e virkninger er det omvendt.  Forskjellen i ne�ony�e mellom de to alternativene er så stor at bru 

rangeres som det samfunnsøkonomisk beste alternativet.
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Om noen år vil sannsynligvis alle tunge kjøretøy ha samme standard som dagens norske tunge kjøretøy. I en 

slik situasjon vurderes det som riktig å se�e opp fartsgrensa til 80 km/t også i Oslofjordtunnelen. De�e vil 

trolig bety noe mer trafikk i tunnelen og høyere trafikantny�e for alternativet med utvidet tunnel enn beregnet 

i transportmodellen og EFFEKT. Men eventuelt økt fartsgrense antas ikke å slå mye ut i beregnet ne�o ny�e.  

Samlet Ny� tunnelløp Bru

Ne�o ny�e per budsje�krone 

(NNB) 

÷ 0,7 1,2

Vurdering ikke-prissa�e Lite negativt Middels negativt

Rangering samfunnsøkonomi 2 1

Tabell 7.5  Sammenstilling av prissa�e og ikke-prissa�e konsekvenser

 

Beregning av prissa�e virkninger har beregningsår 2030 for begge alternativene og tar ikke hensyn til 

at Oslofjordtunnelen med to løp kan stå ferdig flere år før ei bru. De�e betyr at det ikke er ta� hensyn til 

at vi kan høste den trafikale ny�en av det nye tunnelsystemet (økt trafikksikkerhet og forutsigbarhet) 

tidligere enn ny�en av brua. 

I reguleringsplanen for utvidelse av Oslofjordtunnelen vises det til at endringer i forutsetningene for 

beregning av prissa�e virkninger kan gi betydelige utslag i ne�o ny�e. De�e skyldes at prosjektet vil 

gi virkninger som ikke beregnes fullt ut med standardiserte metoder. Beregningene tar verken hensyn 

til høyere tidskostnader kny�et til forsinkelser på grunn av stenging av tunnelen eller kostnader for 

utrygghet ved å kjøre i en lang undersjøisk tunnel med e� løp. Samfunnets betalingsvillighet for å unngå 

storulykker må antas å være høy, men er ikke ta� med i beregnet reduksjon i ulykkeskostnader. 

Nevnte årsaker til undervurdering av ny�en av et ny� tunnelløp vil også gjelde for en løsning med 

bru. I tillegg har brua fordeler sammenlignet med en tunnel som ikke gir utslag i beregnet ny�e, for 

eksempel færre stenginger, mindre behov for toveis trafikk uten midtdeler, redusert utrygghet og økt 

reiseopplevelse. 

7.8 Måloppnåelse
Alternativene med ny� tunnelløp og bru er vurdert ut fra målene i forslag til reguleringsplanen for  

utvidet tunnel.  Både tunnel og bru vurderes å gi god måloppnåelse for alle målene. Alternativet med bru 

vurderes som like bra eller bedre for alle målene med et mulig unntak når det gjelder trafikksikkerhet. 

I EFFEKT er det beregnet flere ulykker og mindre nedgang i ulykkeskostnader for brua fordi denne 

løsningen betyr tofeltsveg fra Verpen til Krokodden der det vil skje møteulykker. På den annen side vil 

tunnelen ha perioder med toveis trafikk i det ene løpet på grunn av hendelser eller på grunn av dri�- og 

vedlikeholdsarbeid. På brua kan e� og e� felt stenges for dri�- og vedlikeholdsarbeid. EFFEKT tar ikke 

hensyn til disse kostnadene.
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7.9 Finansiering 

Utvidelse av Oslofjordtunnelen  
I Statens vegvesens handlingsprogram 2014-2023 er det lagt til grunn en kostnad på om lag 3,5 

milliarder kroner for planlagt utvidelse av Oslofjordtunnelen, hvorav 2,4 milliarder kroner er forutsa� 

bompengefinansiert. I beregningen av bompengepotensial er det i handlingsprogrammet lagt til 

grunn en samlet innkrevingsperiode på 15 år inklusiv de tre årene med forhåndsinnkreving. 

Tabellen på neste side viser nødvendig takstnivå for å finansiere et bompengebidrag på 2,4 milliarder 

kroner med ulike forutsetninger om bompengeperiode og lånerente.

Det er forutsa� at bompengebidraget med en rente på 6,5 prosent kan betjenes med gjennomsni�lig 

takst på 55,- med en takstøkning på 20 prosent ved åpning av tunnelen i 2020. Med rentenivå på 3 

prosent vil det ikke være nødvendig med takstøkning ved åpning. 

Bru
Det er gjennomført en enkel beregning for å illustrere potensial for bompengefinansiering med samme 

takst som for finansiering av tunnel29). Med bompenger på de�e nivået reduseres beregnet årsdøgntrafikk 

kra�ig.

Mål Tunnel Bru Kommentarer

Vesentlig reduserte 

konsekvenser ved 

uønskede hen-

delser 

God Bedre

Tunnel: To separate løp med enveis trafikk, gjennomgående 

vannledning for slukking, tverrforbindelser hver 250. meter som 

gjør det mulig å rømme ut i frilu�. Lavere risiko for ulykker med 

drepte eller alvorlig skadde.

-Bru: Mindre sannsynlighet for og konsekvenser av bilbrann.

Vesentlig bedre 

trafikksikkerhet
God Samme

Tunnel: Enveis trafikk og midtdeler i dagsoner gir vesentlig redu-

sert risiko for alvorlige ulykker. Men større behov for å kjøre toveis 

trafikk uten midtdeler enn for bru.

Bru: Dårligere virkning for trafikksikkerhet i EFFEKT-beregning. 

De�e skyldes ulykker på avlastet rv. 23 som fortsa� har 1500 - 

2000 kjøretøy pr døgn. Men EFFEKT tar ikke hensyn til at brua gir 

mindre behov for toveis trafikk uten midtdeler, har mindre risiko 

for storulykker og gunstigere stigning.

Løsning med god 

kapasitet
God Samme

En firefelts veg har god kapasitet, også utover dimensjonerings-

perioden på 25 år e�er åpning. 

Økt forutsigbarhet 

for trafikantene
God Bedre

Tunnel: Mulighet for å stenge e� kjørefelt om gangen i Oslofjord-

tunnelen og Frogntunnelen vil fjerne de aller fleste stengingene. 

Mulighet for å kjøre toveistrafikk i Oslofjordtunnelen vil redusere 

konsekvensene ved vedlikehold og hendelser som fører til at e� 

av tunnelløpene må stenges. 

Bru: Mindre behov for stenging/redusert hastighet ved hendelser 

og dri� og vedlikehold.

Tabell 7.6. Vurdering av måloppnåelse for tunnel og bru. Skalaen for måloppnåelse for tunnelen er ingen/liten, 
delvis og god. Måloppnåelse for brua er vurdert som dårligere, samme og bedre.

29) Statens vegvesen 2014d
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Sni� takst 6,5% rente Sni� takst 3%rente

15 års nedbetaling

Innkreving avslu�es 

2028

20 års nedbetaling

Innkreving avslu�es 

2033

15 års 

nedbetaling

Innkreving 

avslu�es 2028

20 års 

nedbetaling

Innkreving 

avslu�es 2033

55,-

20 prosent økning i 

2020

49,- 55,- 41,-

Tabell 7.7  Alternative bompengetakster til finansiering av ny� tunnelløp 

I regne-eksemplet ser det ut til at bompengene kan bidra med mellom 3 og 5,5 milliarder 2014-kroner 

av samlet investeringsbehov, avhengig av rentesatser og nedbetalingstid. 

Med en toveis innkreving med takst 55 kroner, tre prosent rente og 15 års nedbetaling, vurderes behov 

for statsmidler til bru å være om lag 9 milliarder kroner, mens tilsvarende for ny� tunnelløp er ca. 1 milliard 

kroner. På lenger sikt er kostnaden for å bygge ut rv. 23 med samme standard som i brualternativet på 

strekningen Verpen - Krokodden vurdert til om lag 2,7 milliarder kroner.

Alternativ Ne�o 
bompenger

Bompengepotensial 
6,5% rente

Bompengepotensial 
3% rente

Første år

(2030)

15 års 

nedbetaling

20 års 

nedbetaling

15 års 

nedbetaling

20 års 

nedbetaling

Rv 23 Ny 
bru, takst 
55 kr

380 2,8 mrd. 3,5 mrd. 3,9 mrd. 5,4 mrd.

 Tabell 7.8  Bompengebidrag til bru med takst 55 kroner og varierende rente og nedbetalingstid.
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7.10 Andre forhold

Risiko og sårbarhet 

Risiko og sårbarhet for tunneler er nærmere omtalt i kapi�el 12.1. En firefelts motorveg på bru har i 

utgangspunktet ikke større behov for stenging eller å kjøre toveis trafikk uten midtdeler enn tilsvarende 

veg i dagen.

Tunnel Uforutse�e stengninger
Planlagte 

stengninger  Totalt

 Et 

tunnelløp

Et felt i et 

tunnelløp

Et 

tunnelløp

Oslofjordtunnelen 198  35 233

Nordbytunnelen
160  65 225

Nøstved�unnelen
19 179 39 237

Tabell 7.9  Antall stengninger i 2010.

Av hensyn til trafikksikkerheten er terskelen lav for å stenge tunnelene i og omkring Oslo som 

gjennomgående har mye trafikk. Tabellen under viser at det er omtrent like mange stengninger 

av Oslofjordtunnelen, Nordbytunnelen og Nøstvedt-tunnelen i løpet av e� år. Likevel oppleves 

Oslofjordtunnelen som mye mindre forutsigbar enn de to andre. De�e skyldes blant annet at 

Oslofjordtunnelen ikke har noen effektiv omkjøringsveg. Moderne tunneler med to løp har dessuten 

mulighet for å kjøre toveis trafikk i e� løp eller å stenge bare e� felt.

 

E�er at Oslofjordtunnelen er utvidet, vil det være mulig å kjøre toveistrafikk i e� løp når det andre er stengt. 

Med kjørefeltsignaler og bommer kan trafikantene ledes over i det løpet som er åpent både ved planlagte 

arbeider og hendelser. Kjørefeltsignalene gjør det også mulig å stenge e� og e� felt ved mindre hendelser.  

I perioder med toveis trafikk i e� løp vil risikoen for ulykker øke sammenlignet med ved normal 

trafikkavvikling på møtefri veg. For å redusere denne ulykkesrisikoen må hastigheten se�es ned, noe 

som fører til at reisetiden øker noe.

Fortsa� trafikk i Oslofjordtunnelen med e� løp
Ei eventuell bru kan først stå ferdig flere år seinere enn en Oslofjordtunnel med to løp. De�e betyr at det 

er behov for trafikk i e� løp i flere år e�er fristen for å etablere rømningsvei til frilu� i Oslofjordtunnelen. 

For å begrense tiden med kun e� tunnelløp er det viktig med mest mulig effektiv planlegging av bru. 

Samtidig må det forventes store konflikter i planprosessen. Det antas at det tidligst kan foreligge vedta�e 

reguleringsplaner rundt 2020. Prosjektering og bygging er beregnet å ta om lag seks år. De�e innebærer 

at en bruløsning kan være på plass tidligst i 2026. De�e forutse�er at planlegging, prosjektering og 

bygging gjøres rasjonelt og uten store forsinkelser.

Med en bruløsning blir det nødvendig å oppre�holde trafikken med e� tunnelløp i minst syv år e�er 

2019. De�e vil kreve en aksept fra EFTAs overvåkingsorgan ESA om at de tiltakene som ble gjennomført 
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høsten 2012, og eventuelt y�erligere tiltak, er tilstrekkelige fram til eventuell bru kan åpnes. De tiltak som 

nå er gjennomført, antas å gi tilstrekkelig sikkerhet i tunnelen frem til ny� tunnelløp kan åpnes forutsa� 

at trafikken ikke øker vesentlig ut over dagens nivå. 

Det er usikkert om det med gjeldende regler for bompengefinansiering er mulig med forhåndsinnkreving 

fram til åpning av ei eventuell bru. Det blir uanse� nødvendig med ny lokalpolitisk behandling.

Utfordringene med trafikksikkerhet og forutsigbarhet i en tunnel med e� løp vil øke i takt med 

trafikkøkningen. Hvis bompengeinnkrevingen avslu�es, vil trafikken gjennom tunnelen øke kra�ig. 

Enkelte beregninger har vist at trafikken kan dobles i løpet av kort tid. Hvis bompengeinnkrevingen 

fjernes, vil det derfor være nødvendig med tiltak for å begrense trafikkveksten i den perioden trafikken 

skal gå i en tunnel med bare e� løp. 

 
7.11 Samlet vurdering
Å bygge bru over Oslofjorden framstår som et bedre alternativ enn å bygge ny� løp i tunnelen fordi brua 

ser ut til å ha god samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I tillegg har bru like god eller bedre måloppnåelse 

for alle målene for utvidelse av Oslofjordtunnelen, og det kan legges til re�e for gåing og sykling. 

Forskjellen i ikke-prissa�e virkninger må eventuelt tillegges svært stor vekt hvis tunnelen skal rangeres 

som like god eller bedre enn bru i den samfunnsøkonomiske analysen.

Byggekostnadene for utvidelse av Oslofjordtunnelen er anslå� til om lag 3,4 milliarder kroner. På 

lengre sikt er samlede investeringskostnader på strekningen Vassum–Krokodden, inkludert ny� løp 

i Oslofjordtunnelen, vurdert til ca. 6,5 milliarder kroner. Til sammenligning er kostnaden for Vassum – 

Krokodden med bruer over Oslofjorden vurdert til om lag 13 milliarder kroner.

Valg av bru gir på mellomlang sikt et finansieringsbehov som er nesten fire ganger så stort som kostnaden 

for første trinn i en løsning med utvidelse av Oslofjordtunnelen. Konseptvalgutredningen har ikke vurdert 

muligheter for og konsekvenser av å finansiere bru for rv. 23 over Oslofjorden i løpet av en periode på 

10–15 år. Det er gjort en beregning som antyder at bompenger under visse forutsetninger om takst, 

rente og nedbetalingstid kan bidra med inntil 5,5 milliarder kroner.

Før det tas en endelig beslutning om bru eller tunnel, må rammene for videre trafikk i Oslofjordtunnelen 

avklares med EFTAs overvåkingsorgan (ESA).
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8 Konsepter

8.1 Innledning
E�er siling av konseptene fra første fase ble antall konsepter redusert til tre vegkonsepter, en 

jernbanekryssing Vestby - Sande og et konsept med bedre tilbud i dagens ferjesamband, jf. kapi�el 6.4. 

Med utgangspunktet i disse konseptene kan man se for seg tre framtidsbilder for overordnet 

transportsystem over Oslofjorden:

1. Ferje Moss-Horten og rv. 23 med to løp i Oslofjordtunnelen eller ny bru ved Drøbak

2. Fast forbindelse sør for Hurum og rv. 23 med to løp i Oslofjordtunnelen eller ny bru ved Drøbak

3. Bru ved Filtvet, veg over sørspissen av Hurumlandet og kryssing videre til E18 ved Holmestrand. 

 I de�e scenariet er Oslofjordtunnelen stengt og ferjesambandet mellom Moss-Horten nedlagt. 

En konseptvalgutredning er en overordnet vurdering av prinsipielt forskjellige konsepter som kan 

inneholde mange alternative løsninger med ulike virkninger. Som beskrevet i kapi�el 6.2 må det likevel 

utvikles et relativt detaljert alternativ innenfor hvert konsept som grunnlag for transportanalyse, vurdering 

av investeringskostnader og analyse av ny�e og kostnader .

Kapi�el 8 redegjør både for mulighetsrommet innenfor de ulike konseptene i alternativanalysen og 

innholdet i det analyserte alternativet for hvert av konseptene.

Innholdet i hvert av konseptene er oppsummert i egne tabeller som både beskriver mulighetene i det 

enkelte konsept og innhold i det alternativet som er analysert i transportmodell og som er grunnlag 

for kostnadsanslag brukt i den samfunnsøkonomiske analysen. For å synliggjøre usikkerheten er 

kostnadsnivå for den analyserte løsningen oppgi� som et intervall på +/- 20 prosent med utgangspunkt 

i forventet kostnad (P50). Kostnader for andre løsninger innenfor konseptene kan avvike vesentlig fra 

de anslå�e kostnadene for det analyserte alternativet. Ved vurdering av kostnader for ulike konsepter 

er det viktig å huske at kostnadene i tabellen ikke viser kostnadsspennet for det enkelte konsept. I 

omtalen av teknologi og kostnader er det derfor forsøkt å si noe om hvordan andre løsninger kan slå 

ut på investeringskostnadene.
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Figur 8.1 Oversikt over konseptene i alternativanalysen
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8.2  Konsepter som inngår i alternativanalysen

Konsept 0: Referanse 2030

Nullalternativet (Referanse 2030) inneholder dagens transpor�ilbud supplert med prosjekter som er 

påbegynt eller har få� bevilgning av Stortinget. 

Følgende vegprosjekt inngår i Referanse 2030:

I Referanse 2030 er bompengeinnkreving avslu�et for alle vegstrekninger med unntak av bomringene 

rundt Oslo.

Togtilbudet er som i NSBs grunnrute 2014.

Konsept 1: K1 Forbedret ferjetilbud

Konseptets formål, innhold og lokalisering
Konseptet er utformet for å vise potensialet med forbedret ferjeforbindelse mellom Moss og Horten. 

I K1 Forbedret ferjetilbud forutse�es trafikk med sju ferjer som tar minst 250 personbilenheter (PBE), 

overfartstid 30 minu�er og med 12 minu�ers frekvens. De�e tilbudet tilsvarer den største opsjonen i 

utlyst konkurranse om ny ferjekonsesjon. I tillegg inngår utbygging av rv.19 gjennom Moss som anbefalt 

i KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Med rv. 19 i tunnel gjennom Moss forutse�es døgnåpent 

ferjesamband.

I Strategisk ruteplan som er utarbeidet i forbindelse med ny konsesjon for ferjesambandet Moss-Horten 

(2017-2026), er teoretisk makskapasitet på sambandet med sju ferjer beregnet å være 36 000 PBE som 

tilsvarer en ÅDT på om lag 17 500. 

Østfold:
E18 Melleby-Momarken
E18 Knapstad – Akershus grense

Akershus: Rv 22 Lillestrøm-Fetsund (O3) 

E16 Sandvika-Wøyen (O3)

Oslo:

Rv 150 Ulven-Sinsen (O3)

E18 Sydhavna (O3)

E18 Bjørvika (O3)

Vestfold: E18 Gulli-Langåker, fire felt

E18 Bommestad – Sky, fire felt

Vestfold: Ny� dobbeltspor Holm-Holmestrand-

Nykirke, inkludert ny stasjon i 

Holmestrand

Vestfold/

Telemark

Ny� dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn

I tillegg er følgende jernbanestrekninger lagt inn i transportsystemet i Referanse:
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Konseptnavn K1 Forbedret ferjetilbud Moss-Horten

Konseptinnhold
Forbedring av dagens ferjetilbud og utbygging av rv.19 i Moss som anbefalt i KVU for 

hovedvegsystemet i Moss og Rygge.

Andre endringer i 

transportsystemet
Oslofjordtunnelen utvides til to løp eller ny bru for rv. 23 ved Drøbak

Ferjetilbud

Teoretisk kapasitet 36.000 PBE som tilsvarer en årsdøgntrafikk ca 17.500

Standardklasse rv.19

Kostnader*)

Årsdøgntrafikk (ÅDT) 2030

Nøkkeldata

Figur 8.2  K1 Forbedret ferjetilbud.

*) Kostnadstallene er svært usikre. Kostnadstall for rv. 19 fra KVU  for hovedvegsystemet i Moss og Rygge.
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Konsept 2: K2 Hurumforbindelsen 

Konseptets formål, innhold og lokalisering

Konseptet er utformet for å kunne ersta�e både Oslofjordtunnelen og ferjesambandet Moss-Horten. 

Konseptet omfa�er to nye fjordkryssinger: en bruforbindelse over Drøbaksundet ved Filtvet og en 

undersjøisk tunnel på ca. 18 kilometer mellom Hurum og Kopstad. Alternativt kan den undersjøiske 

tunnelen under Breiangen ersta�es av en løsning med bruer over Drammensfjorden og Sandebukta. 

Som en framtidig løsning for rv. 23 inneholder Hurumforbindelsen i tillegg en ny veglenke på ca. 10 

kilometer mellom Filtvet og Sætre.

K2 Hurumforbindelsen er i konseptvalgutredningen analysert som et rent vegkonsept, men kan også 

tenkes kombinert med jernbane Vestby – Sande med felles bru over Drøbaksundet ved Filtvet.

Figur 8.3  K2 Hurumforbindelsen.
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Tilpassing til transportmarkedet
Bruforbindelsen over Drøbaksundet ved Filtvet er plassert i nord-syd aksen for å gi et best mulig tilbud 

både til trafikanter som bruker rv. 23 og ferja Moss-Horten. Transportanalysen for 2030 gir årsdøgntrafikk 

på om lag 35 000 over Drøbaksundet, 20 000 i den undersjøiske tunnelen til Kopstad og 10 000 mellom 

Filtvet og Sætre. 

En sydvendt kobling til E18 ved Kopstad tilre�elegger bedre for tidligere ferjetrafikk sammenlignet 

med en mer vestvendt løsning med bruforbindelser til E18 nord for Holmestrand. Transportanalysen 

før siling av konsepter, med et transportsystem med både Hurumforbindelsen og ferje Moss – Horten, 

indikerer at om lag 80 prosent av ferjetrafikken velger den faste forbindelsen med sydvendt kopling 

til E18 Kopstad. Med brualternativ via Sandebukta reduseres denne andelen til omkring 60 prosent. 

En sydvendt kobling til E18 ved Kopstad gir en effektiv rute for trafikk i aksen sørvest –nordøst.

Teknologi og kostnader
Lokalisering av bruforbindelsen ved Filtvet er i tillegg til transportbehov gunstig ut fra topografi og 

fjordbredde. Eventuell fly�ing vil øke byggekostnadene. Den undersjøiske tunnelen under Breiangen 

er plassert ut fra antakelser om grunnforhold i et område hvor det ikke er gjennomført seismiske 

undersøkelser.  Det er derfor usikkerhet kny�et til tunnelløsningen, men det antas at den kan bygges 

omtrent som forutsa� i det skisserte alternativet. Vestre del av den skisserte tunnelen har ca. seks 

kilometer med 5 prosent stigning. Dere�er kommer et relativt fla� midtparti og ca. 3,5 kilometer med 4,6 

prosent stigning i den østre delen, jf figur 8.4. En løsning med bruer mellom Hurum og Holmestrand er 

ikke kostnadsvurdert, men det må antas at de�e vil være vesentlig dyrere enn med undersjøisk tunnel 

på denne delen av kryssingen. For valg av vegtraséer over Hurumlandet og gjennom Vestby er det 

mange mulige løsninger for videre planlegging. 

I den første fasen i vurdering av alternativer innenfor K2 Hurumforbindelsen ble det gjennomført 

grovkalkyle av en løsning med lange hengebruer via Langøya. Selve brukryssingen til Holmestrand 

ble vurdert som i størrelsesorden tre ganger dyrere enn en tunnel mellom Hurum og Kopstad. På de�e 

grunnlaget ble det ikke jobbet videre med denne bruløsningen. 

Konseptet åpner for gang/sykkel trafikk over Drøbaksundet, men kostnader for gang- og sykkelveg 

er ikke ta� med i kostnadsvurderingen. En løsning med bruer mellom Hurum og Holmestrand kan gi 

muligheter for gåing og sykling.

Konseptet kan i stor grad unngå potensielle arealkonflikter, og kan legges i tunnel gjennom verneområder. 

En løsning med bruer over Drammensfjorden og Sandebukta vil øke potensialet for konflikt sammenlignet 

med en undersjøisk tunnel under Breiangen.

Figur 8.4  Prinsippskisse lengder og stigning for undersjøisk tunnel Holmestrand – Hurum.   

E18 syd for Holmestrand Hurumlandet

4,6 %1,1 %5,0 %

Kote -120 m
Kote -215 m

Kote +35 mKote +75 m

5,8 km 8,6 km 3,4 km
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Figur 8.5  Illustrasjon av mulig hengebru ved Filtvet. Se� fra Emmerstadbukta. Kilde: Rambøll

Konseptnavn K2 Hurumforbindelsen

Analysert alternativ

 -Bru over Drøbaksundet ved Filtvet, 2,5 km.

 -Undersjøisk tunnel under Breiangen, 18 km.

 -Mellom Filtvet og rv.23 ved Sætre, 10 km

 -Mellom Filtvet og Rødtangen, forbi To�e, 10 km

 -Mellom Stjernåsen og E6, 4 km

Andre endringer i transportsystemet

Etappevis utbygging

      (E6-rv.23) som alternativ til løp nr. 2 i Oslofjordtunnelen, 17 km

Teknologialternativer

 som alternativ til undersjøisk tunnel under Breiangen.

Standardklasse

 kryss, kryss i plan for rv.23.

Stigningsforhold

Kryss Europaveg

Kryss lokalveg

Årsdøgntrafikk 2030 uten bompenger 

(avrundet).

Kostnadsnivå *) (for analysert løsning)

Nøkkeldata

*) Kostnadstallene er svært usikre og er derfor avrundet til nærmeste 5 milliarder kroner. Ifølge gjennomført Anslag er det 70 prosent  

 sannsynlighet for at kostnadene ligger mellom nedre (P15) og øvre verdi (P85).
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Jernbanekryssing i Hurumforbindelsen 

Konseptets formål, innhold og lokalisering

En jernbanetrasé kan bygges med kobling mot Østfoldbanen ved Vestby eller Sonsveien stasjon, og 

vestover på Hurumlandet med kryssing av Drammensfjorden i bru eller senketunnel og videre langs 

Sandebukta til Sande stasjon på Vestfoldbanen. En eventuell søndre tilsving må gå i bro over Sandebukta, 

og få en tilkobling i fjell til traséen Holm-Nykirke. 

Lokalisering av eventuelle stasjoner må ses i sammenheng med  befolkning/arbeidsplasser og potensiell 

arealutvikling blant annet på Hurumlandet. Nye stasjoner kan være Filtvet og Holmsbu, og eventuelt 

Selvik mellom disse. Konseptet åpner for banetilknytning til To�e og et mulig terminalområde/havn. 

Med en ny kobling mellom øst og vest via Hurum oppnås økt fleksibilitet i togsystemet med mulighet 

for en ytre ringbane rundt Oslo som kan reduserer presset på Vestkorridoren.

 

Figur 8.6 Jernbanekryssing i Hurumforbindelsen.
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Jernbane i Hurumforbindelsen er i konseptvalgutredningen analysert som et rent jernbanekonsept, 

men tenkes fortrinnsvis kombinert med vegforbindelsen i K2 Hurumforbindelsen .

Tilpassing til transportmarkedet
Konseptet vil ha stor positiv betydning for fleksibiliteten i togsystemet, og åpne muligheter for nye rei-

semønster, togpendler og godstraséer. En slik jernbanekryssing kan ha effekt som ringbane rundt en 

indre Oslofjordregion, og vil gi en relativt hurtig forbindelse mellom øst og vestsiden av ytre Oslofjord, 

og kan også ha effekt i en betydelig større del av Østlandsområdet. Tog har en sterk konstituerende 

effekt i utvikling av te�steder, og konseptet vil bidra til å utløse betydelige arealreserver på sørsiden 

av Hurum, og i Sandeområdet. Over tid kan en slik arealutvikling gi økt e�erspørsel e�er transport i 

denne korridoren. 

Teknologi og kostnader
Brukostnaden for en kombinert veg- og jernbanebru over Drøbaksundet antas å være om lag 60 pro-

sent mer enn for en ren vegbru som er anslå� til om lag å�e milliarder kroner.  

Den skisserte jernbaneforbindelsen bygger på kjent teknologi, og det er ingen særlige utfordringer 

med fremføring av toglinjen. Linjeføring i dagen langs Sandebukta antas å være det mest konfliktfylte 

inngrepet, men ved tilpassing av traséen er det mulig å redusere inngrep i verneområder. Videre vil en 

bruløsning over Drammensfjorden berøre kulturmiljøer på begge sider av fjorden. Jernbanekonseptet 

kan ellers i stor grad unngå arealkonflikter.

Konseptnavn Jernbanekryssing i Hurumforbindelsen

Analysert alternativ

 Hurum, dobbeltspor, 32  kilometer

 -Kombinert bane- og vegbru ved Filtvet

 -Tunnel og dagsone over Hurumlandet og Sandeneset. Tunnelene utgjør 

 samlet om lag 13 kilometer.

 -Nye togstasjoner i To�e, Blindsand/Vammen og Selvik

 -Bru over Drammensfjorden 

 -Trafikk tilpasses InterCity-tilbudet

Andre endringer i transportsystemet

Standardklasse

Påkobling med eksisterende baner

 tilknytning.

 og sørvendt planfri tilknytning:

 -Re� sør for Sande stasjon

 -Nordre innslag i Holmestrandtunnelen, krever bru over Sandebukta.

 tilknytning til Spikkestadlinjen vest for Røyken med ny stasjon ved 

 Sætre.

Gods på bane

Kostnadsnivå *)

Nøkkeldata

*) Kostnadstallene er svært usikre.
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Konsept 3: K3 Bru Moss-Horten

Konseptets formål, innhold og lokalisering

Konseptet ersta�er ferjesambandet Moss-Horten og utny�er den korteste strekningen over Oslofjorden 

sør for Hurum. Med lokale kryss nær sentrum i de to byene kan K3 binde byene Moss og Horten te�ere 

sammen i en integrert region for arbeid, bolig og service. Med en avstand på 10–15 kilometer mellom 

bysentrene (avhengig av plassering av kryss) legger konseptet godt til re�e for konkurransedyktig 

kollektivtransport, sykling og gåing. 

Konseptet omfa�er to nye bruforbindelser, ei lang hengebru mellom Horten og Jeløya og ei bru mellom 

Jeløya og Mosseskogen. Alternativt kan brua mellom Horten og Jeløya bygges som flytebru eller rørbru. 

Av hensyn til arealinteressene på begge sider av fjorden er det en forutsetning at mye av traseen på land 

legges i tunnel. Påkobling mot europavegene er lagt til Undrumsdal på E18 og Pa�erød (Mosseporten) 

på E6. Det vurderte alternativet går i dagen over jordbruksarealene øst for Skoppum. Alternativt kan 

strekningen legges i tunnel.

Figur 8.7  K3 Bru Moss - Horten
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Tilpassing til transportmarkedet 
Figur 8.8 viser beregnet årsdøgntrafikk i 2030 over Oslofjorden, og hvordan trafikken som skal videre  

på E6 og E18 fordeler seg mot nord og syd. Om lag halvparten av beregnet trafikk på en fast for- 

bindelse er relativt lange reiser og godstransporter i aksen sørvest - nordøst.  En forbindelse med kryss 

til E18 sør for Horten og E6 påkobling nord for Moss legger best til re�e for denne hovedstrømmen.

Lokale kryss i Horten og Moss er viktig for å sikre en god forbindelse mellom Moss og Horten og å til-

re�elegge for konkurransedyktig kollektivtransport. Nord for Moss er det lagt inn kryss ved Tykkemyr  

for kopling til det lokale vegsystemet, rv.19 spesielt. Transportanalysen indikerer at over 15 000–

20 000bilreiser per døgn på fjordkryssingen har start eller mål i Moss te�sted. Et lokalt kryss ved  

Tykkemyr er også viktig for å avlaste hovedkrysset på E6. 
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K3 Bru Moss - Horten gir mulighet for kryss på Jeløya, men de�e er ikke lagt inn i det analyserte 

alternativet. Påkobling med kryss på Jeløya kan redusere avstanden mellom Moss og Horten sentrum 

fra 15 til 10 kilometer og gi muligheter for et bedre kollektivtilbud. Kryss på Jeløya vil i tillegg kunne 

avlaste Kanalbrua. 
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Figur 8.8  Fordeling av beregnet trafikk på bru Moss - Horten.

Teknologi og kostnader
Lokaliseringen av fjordkryssingene er i betydelig grad bestemt av terreng og grunnforhold i sjø 

og på land og kan i begrenset grad fly�es geografisk. Som grunnlag for kostnadsberegninger 

er det skissert en løsning med hengebru hvor tårnene for brua fundamenteres på løsmasser 

på 100 meters dyp på Hortensiden og på rundt 50 meter på Jeløysiden. Inn mot land er det i 

begge ender foreslå� lavbruer som lander på fyllinger, (kunstige øyer) i sjøen for å unngå varige 

inngrep i landskapet i verneområdene på søndre Jeløy og Karljohansvern. Fra fyllingene føres 

vegen videre i kulvert og tunnel under havnivå. På Hortensiden er det i skisseprosjektet forutsa� 

en løsmassetunnel inn under land, mens det på Jeløya er anta� at det kan bygges fjelltunnel.  
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Figur 8.9 Illustrasjon av hengebru med kunstig øy og ilandføring på Jeløya i kulvert og tunnel. Kilde: Sweco

Konseptnavn K3 Bru Moss-Horten

Analysert alternativ

 -Bru mellom Moss (Jeløya) og Horten (sentralt), 4 km

 -Bru over Mossesundet, 1 km

 -Mellom Horten sentrum og E18, herav 4,5 kilometer tunnel

 -Tunnel under Jeløya , 4,5 kilometer

 -Mellom Moss nord og E6 ved Pa�erød (Mosseporten)

      Total veglengde 22 kilometer.

Andre endringer i transportsystemet

Etappevis utbygging

 første byggetrinn.

Teknologialternativer

Standardklasse

Stigningsforhold

Påkobling europaveg

Kryss med lokalveg Forutse�es på følgende steder:

Mulighet for andre kryss:

ÅDT 2030 uten bompenger (avrundet)

Kostnadsnivå *) (for analysert løsning) 

*) Kostnadstallene er svært usikre.

Nøkkeldata



79

K V U  F O R  K R Y S S I N G  A V  O S L O F J O R D E N

Det er store kostnader og stor usikkerheter kny�et til gjennomførbarhet av den skisserte løsningen 

gjennom Karljohansvern og Horten sentrum. Investeringskostnaden for en løsning med hengebru er 

beregnet å ligge et sted mellom 40 og 50 milliarder kroner. Omkring fem til ti milliarder kroner av denne 

kostnaden er kny�et til tiltak for å redusere arealkonflikter på begge sider av fjorden.

Flytebru kan være et alternativ til hengebru i samme trasé mellom Jeløya og Horten. Ei flytebru kan 

fundamenteres på et flytende tårnfundament midt i fjorden med forankring i havbunnen. Ulempen med 

en slik løsning er at den er utsa� ved påkjørsel av skip. For øvrig vil hengebru og flytebru fungere likt for 

trafikantene. Investeringskostnaden for flytebru antas å være noe høyere enn for hengebru, og de�e er 

også uprøvd teknologi og innebærer derfor mer usikkerhet enn hengebru. 

Rørbru kan også være et alternativ i omtrent samme trasé mellom Jeløya og Horten. Ei rørbru 

kan kombineres med senketunnel i grunnere områder. Med den beregnede trafikkmengden fra 

transportanalysen bør ei slik rørbru ha to tunnelløp med tre kjørebaner i hvert løp, pluss mellomliggende 

servicetunnel. Rørbrua gir gunstigst stigningsforhold, men for øvrig vil rørbrua for trafikantene ha samme 

ulemper som en tunnel. Investeringskostnaden for rørbru ligger anslagsvis noe høyere enn hengebru. 

Rørbru er også uprøvd teknologi som har stor usikkerhet når det gjelder gjennomføring og kostnader. 

Av hensyn til skipene til Aker Solutions bedri� på Jeløya anbefaler Kystverket en seilingshøyde på 54 

meter i Mossesundet. Den skisserte løsningen oppfyller ikke de�e kravet. For å kunne gå i fjelltunnel 

under bebyggelsen på Mosseskogen er det i konseptet forutsa� en seilingshøyde på 32 meter.

Rent teknologisk er det mulig med skinnegående persontransport over hengebrua med le�ere materiell 

som også kan trafikkere det ordinære jernbanene�et.Det er tvilsomt om det er et tilstrekkelig marked 

for kollektivreiser til å forsvare de høye kostnadene for en le�bane. Trolig vil et busstilbud med høy 

kvalitet, for eksempel bussmetro, være et bedre alternativ. Løsninger med kortere trasé for buss enn for 

bil mellom de to bysentrene kan styrke kollektivtransporten i konkurransen med bil.  Kollektivtransport, 

gående og syklende kan for eksempel føres direkte i land på begge sider av fjorden.

Konsept 4: K4 Tunnel Moss-Horten

Konseptets formål, innhold og lokalisering 
K4 Tunnel Moss - Horten ersta�er ferjesambandet og er lokalisert i samme korridor som K3 Bru Moss 

– Horten. På grunn av dybdeforholdene i Oslofjorden og krav til stigning er det imidlertid ikke mulig 

med et lokalt kryss sentralt i Horten. Avstanden mellom de to bysentrene blir dermed 30 kilometer, 

mens bru til sammenligning vil gi 10 – 15 kilometer mellom byene. Konseptet omfa�er en undersjøisk 

tunnel på omlag 16 kilometer mellom Jeløya (Moss) og Horten (rv.19 ved Skoppum). I tillegg har kon-

septet ny bru over Mossesundet. Kobling til europavegene er lagt til Undrumsdal på E18 og Pa�erød 

(Mosseporten) på E6.
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Figur 8.10  K4 Tunnel Moss - Horten
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Tilpassing til transportmarkedet
Fordeling mellom nord- og sørgående trafikk på E6 og E18 er den samme som med K3 Bru Moss - 

Horten. Lokalisering av kryssene med europavegene er derfor som i brukonseptet.

Også i K4 er det viktig med et lokalt kryss på Tykkemyr. Det er i tillegg mulig med kryss på Jeløya, men 

K4 gir ikke samme fleksibilitet som K3 for å legge til re�e for lokaltrafikk mellom Jeløya og E6/områder 

nord i Moss.

Teknologi og kostnader
Lokaliseringen av den undersjøiske tunnelen er i betydelig grad bestemt av terreng og grunnforhold 

i sjø og på land og kan i begrenset grad fly�es geografisk. Ved å lande den undersjøiske tunnelen på 

Jeløya og videreføre vegen på bru over Mossesundet, unngås utfordringer og usikkerhet når det gjelder 

hovedforkastningen i Oslofjorden som går langs kysten av Moss og Rygge. Konseptet kan i stor grad 

unngå potensielle arealkonflikter.

I skisseprosjektet har tunnelen to løp med tre felt i hvert av dem. Den skisserte tunnelen har ca. å�e 

kilometer stigning opp mot 5 prosent med sterkest stigning i vestre del, jf figur 8.11. I vurdering av 

risiko og sårbarhet er det diskutert om en tunnel med så høy trafikk bør bygges med tre løp for å sikre 

forutsigbar og sikker trafikkavvikling, jf. kapi�el 12.1. De�e vil i tilfelle øke kostnadene vesentlig.

Konseptet har de samme utfordringene som K3 når det gjelder krav til seilingshøyden i Mossesundet.
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Konseptnavn K4 Tunnel Moss-Horten

Analysert alternativ Ny fjordkryssing:

      16 kilometer

 Ny bru:

Nye vegforbindelser på land:

 Total veglengde 22 kilometer.

Andre endringer i transportsystemet

Etappevis utbygging

Standardklasse

Stigningsforhold

Påkobling Europaveg

Kryss med lokalveg Forutse�es på følgende steder:

Mulighet for andre kryss:

Årsdøgntrafikk 2030 uten bompenger 

(avrundet).

Kostnadsnivå *) (for analysert løsning) 

*) Kostnadstallene er svært usikre og er derfor avrundet til nærmeste 5 milliarder kroner. Ifølge gjennomført Anslag er det 70 prosent sann 

 synlighet for at kostnadene ligger mellom nedre (P15) og øvre verdi (P85).

Figur 8.11  Prinsippskisse lengder og stigning for undersjøisk tunnel fra Jeløya til rv. 19 ved Skoppum.
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9 Trafikale virkninger

I de�e kapitlet presenteres hovedresultater fra transportanalysen av eksempelprosjektene, jf. kapi�el 8. I 

kapi�el 12 omtales andre resultater fra transportanalysen som brukes som indikatorer for måloppnåelse.  

Transportanalysen er utført for en framtidig situasjon i 2030.  

I transportanalysen ser en fast forbindelse over Oslofjorden i hovedsak ut til å ha to virkninger: 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 sykkel og gåing. For det andre skjer det en endring i rutevalget for lengre reiser som 

fly�es fra E18 på vestsida til E6 på østsida. 

Alle konseptene ser ut til å redusere kostnader for godstransport, og noe gods overføres fra sjø og 

bane til veg. 

Konseptvalgutredningen vurderer ulike konsepter i en tidlig fase. På de�e stadiet er det mest relevant å 

gjøre vurderinger av konseptene uavhengig av finansieringsform, og virkningene er vurdert i en situasjon 

uten bompenger. 

 
 
9.1 Transportmodeller 

Persontransportmodeller 

Analyse med transportmodeller er e� av flere verktøy for å vurdere virkninger av konseptene. 

Transportberegningene er i denne utredningen utført for en framtidig situasjon i år 2030. Inngangsdata i 

modellene er fakta om og prognoser for befolkning, arbeidsplasser, bilhold, transpor�ilbud og kostnader 

for reiser med ulike transportmidler. Modellene beregner framtidige trafikkstrømmer fordelt på hvorfor 

man reiser, reisemål, transportmidler og ruter. Resultatene fra transportanalysen er en viktig del av 

grunnlaget for beregning av samfunnsøkonomisk ny�e. 

Regional transportmodell for InterCity-området (RTM DOM IC versjon 3) analyserer korte reiser under 

100 kilometer. Modellen dekker fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Telemark og deler av 

Buskerud, Oppland og Hedmark. De lange personreisene over 100 kilometer er beregnet med nasjonal 

transportmodell (NTM) og legges inn som faste matriser i den regionale transportmodellen. 

Transportmodellene baserer seg på kunnskap fra nasjonale reisevaneundersøkelser. Modellene er 

forenklinger av trafikantenes reelle atferd og bygger på en rekke forutsetninger som ikke gjelder fullt ut 

i virkeligheten. Resultatene må derfor ikke oppfa�es som en ”fasit om framtida”, men gir likevel ny�ige 

og objektive innspill til vurdering av trafikale virkninger og ny�e av ulike konsepter. 

Trafikale virkninger av ny infrastruktur sammenlignes med et referansealternativ som inneholder dagens 

transportne� og kollektivtilbud supplert med store veg- og jernbaneprosjekter som er påbegynt eller 

har få� bevilgning av Stortinget. 
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I modellen er Statistisk sentralbyrås prognose for befolkningsvekst (mellomalternativet) lagt til grunn. 

Framtidig lokalisering av befolkning og arbeidsplasser er i modellen angi� for hver av Statistisk 

sentralbyrås grunnkretser. Transportmodellene tar ikke hensyn til hvordan en ny kryssing på lengre 

sikt kan endre arealbruksmønsteret i Oslofjordregionen.

I begynnelsen av analysearbeidet blir resultater fra modellberegning av dagens situasjon sammenlignet 

med tilgjengelige trafikkdata. Store avvik mellom beregninger og tellingene blir forsøkt korrigert ved 

kontroll av inngangsdata og justeringer i modellen.

Nasjonal godstransportmodell 
Virkninger for godstransport er analysert med Nasjonal godstransportmodell (NGM). Modellen beregner 

all godstransport innenlands og import og eksport. 

Modellsystemet er delt i en e�erspørselsside og en tilbudsside. E�erspørsel e�er godstransport 

er beskrevet med et se� e�erspørselsmatriser for 32 varegrupper som viser hvor mange tonn som 

transporteres hver veg mellom kommunene i Norge og til og fra utlandet. Tilbudssiden består av et 

transportne� og et se� kostnadsfunksjoner for transportmidler og godshåndtering på lagre og terminaler. 

For hver av de 32 varegruppene velger godsmodellen den transportløsningen som reduserer de totale 

logistikk-kostnadene. «Godsstrømmene» påvirkes ikke av endringer i transportsystemet, slik at mengden 

gods i modellen er konstant. 

I Referansekonseptet for 2030 er e�erspørselen e�er godstransport basert på framskriving av 

registreringer fra 2008. Tilbudssiden er dagens veg- og jernbanene�, farleder og terminaler.

Beregning av trafikantny�e 
Regional transportmodell beregner trafikantenes ny�e av et prosjekt i form av tidskostnader, 

distanseavhengige kostnader og direkte kostnader (bompenger og bille�er). De�e brukes som 

inngangsdata til den samfunnsøkonomiske analysen i EFFEKT. 

Resultater fra godstransportmodellen kan foreløpig ikke tas inn i EFFEKT. Den regionale 

transportmodellen er en persontransportmodell, men det ligger inne en fast lastebilmatrise som 

danner grunnlaget for å beregne ny�e for godstransport på veg. Antall lastebilturer eller startpunkt og 

reisemål for godstransport på veg endres ikke med ulike konsepter. Beregnet ny�e for lastebiltrafikken 

i den faste godsmatrisen skyldes endring av rute, men det tas ikke hensyn til at konsepter kan påvirke 

transportmiddelfordelingen for gods.

9.2 Resultater fra transportanalyse 

Resultater fra analyse med persontransportmodeller 

Transportanalysen viser at de nye faste forbindelsene over Oslofjorden kan få mellom 35 000 og 47 

000 kjøretøy per døgn. Transportanalysen viser videre at det er størst forskjell mellom vegkonseptene 

for de korte reisene, mens det er mindre endringer for de lange reisene. For reiser med lange30) kjøretøy  

er det små forskjeller mellom vegkonseptene.

Et bedre transpor�ilbud over Oslofjorden reduserer reisetiden over fjorden. K2 Hurumforbindelsen kan 

gi reisetidsbesparelse opp mot 35-40 minu�er mellom områdene sør for Drammen og Akershus øst. 

Både K3 Bru Moss - Horten og K4 Tunnel Moss - Horten kan gi omtrent samme reisetidsbesparelse 

mellom Østfold og Vestfold, se figur 9.1. 

30) Lange kjøretøy er kjøretøy over 5,5 meter og er hentet fra en fast tungtransportmatrise som ligger i RTM 
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Referansekonseptet
Befolkningsvekst og nedbetaling av alle dagens bompengeprosjekter, unnta� rundt Oslo, fører til en 

økning på ca. 1 million bilførerturer i hele modellområdet og en forskyving mot flere bilturer sammenlignet 

med dagens situasjon.

 

Trafikken i Oslofjordtunnelen ser ut til å øke med om lag 10 000 kjøretøy til en årsdøgntrafikk på over  

17 000. Ferjetrafikken ser ut til å øke med i underkant av 2000 kjøretøy, til over 6 000 kjøretøy per døgn. 

På E18 like vest for Sandvika kan økningen bli nesten 25 000 kjøretøy per døgn, til en årsdøgntrafikk 

på ca. 110 000.

Beregning av godsmengder viser en økning på 30 prosent fra i dag til 2030. Dagens terminalstruktur 

er ikke endret. 

      

Konsept 1 Forbedret ferjetilbud Moss-Horten
Konseptet fører til en økning i personbiltrafikken mellom Moss og Horten på i underkant av 2 000 

kjøretøy per døgn til ca. 8 200 kjøretøy per døgn.

Økningen i korte reiser skyldes hovedsakelig nye reiser eller lokaltrafikk på begge sider av fjorden som

endres til fjordkryssende trafikk. For korte reiser er det størst vekst i tjeneste- og arbeidsreiser.

Konseptet vil i hovedsak gi flere korte reiser mellom Horten/Tønsberg og Mosseregionen, og vil ha 

marginale trafikale endringer i forhold til Referanse for områdene nord i Oslofjorden. Utbedring av rv. 

19 gjennom Moss, som inngår i de�e konseptet, vil først og fremst bedre transpor�ilbudet for de som 

bor eller arbeider i og rundt Moss.

 

Figur 9.1  Reisetidsbesparelse31) over fjorden mellom soner i transportmodellen. 

31) Endring i reisetid er beregnet i regional transportmodell ut fra det vegsystemet og ferjetilbudet som er lagt inn i Referanse og i konseptene 

 med aktuelle veglengder og skiltet hastighet. Som reisetid med ferja regnes overfartstida pluss halvparten av tida mellom to avganger.
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Økningen i lange reiser skyldes i hovedsak overføring av reiser fra Oslofjordtunnelen til ferja. Konseptet 

kan også gi en omfordeling av noen av de lange reisene mellom områdene sør for Tønsberg via Oslo 

i retning Oslo øst/Akershus øst til ferja. Den lille endringen for lange kjøretøy skyldes overføring av 

reiserfra Oslofjordtunnelen og trafikk som tidligere kjørte via Oslo.

Trafikken med ferja begrenses både av reisetid og direkte kostnader (ferjebille�). I en følsomhetsanalyse 

med gratis ferje i år 2030 med tilbud som i K1 dobles beregnet trafikk med ferja til ca. 16 000 kjøretøy 

per døgn. Økningen er stort se� korte reiser, spesielt mellom Moss/Rygge og Horten/Holmestrand. 

 
Konsept 2 Hurumforbindelsen
De�e konseptet gir en trafikkmengde på ca. 35 000 kjøretøy per døgn over Drøbaksundet og ca.  

20 000 i undersjøisk tunnel videre til E18. Konseptet gir en lavere trafikkmengde på ny kryssing enn de 

andre nye vegkonseptene, og det er særlig antall korte reiser som er lavere i de�e konseptet. Antall korte 

reiser, som tidligere var ferjereiser eller reiser gjennom Oslofjordtunnelen, er ifølge transportanalysen 

også lavere enn Referanse 2030.

I K2 er Oslofjordtunnelen stengt og den nye kryssingen over fjorden ligger noe lenger sør. De�e fører 

til at noen av de korte reisene, som tidligere kjørte Oslofjordtunnelen, ikke overføres til ny kryssing, 

men velger å la være å reise eller reiser til et annet sted. Denne kryssingen ligger også lenger unna 

byområder på begge sider av fjorden.  

Størstedelen av de lange reisene er reiser som før kjørte via Oslo, men som nå velger ny kryssing. 

Figur 9.2   Endring i trafikkmengde i forhold til Referanse 2030 på kryssinger av Oslofjorden for K2 
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Jernbanekryssing i Hurumforbindelsen

I de�e konseptet er det lagt inn et togtilbud i pendel mellom Vestby og Sande. For å skape et godt 

og sammenhengende togtilbud for hele Oslofjordområdet er denne togpendelen sa� opp med 

30-minu�ers frekvens tilpasset det framtidige InterCity-tilbudet. Videre er omstigningstiden sa� til et 

minimum ved by�e til InterCity-togene, eller eventuelt til andre transportmidler i Vestby og Sande.Det 

er ikke lagt inn i modellene at en slik jernbaneforbindelse kan gi en større befolkningsmengde og en 

høyere befolkningste�het rundt stasjoner på Hurumlandet. Det ville i så fall ha ført til flere passasjerer 

på jernbanen enn hva modellene har beregnet i de�e tilfellet. Beregningene viser at togtilbudet vil gi 

om lag 1000 passasjer per dag, ca. 0,4 millioner passasjerer per år.

Hvis arealbruken er den samme som i Referanse 2030 viser transportanalysen at togtilbudet fører til få 

passasjerer. Av erfaring responderer modellene dårlig når det etableres helt nye togtilbud. Konseptet 

kan imidlertid bidra til et mer fleksibelt og robust jernbanene�, og åpne muligheter for nye reisemønstre 

og togpendler (for person og gods). 

Jernbaneløsningen kan også ha en effekt som del av en ringbane i en region i indre Oslofjord og gi raskere 

forbindelse mellom øst- og vestsiden av ytre Oslofjord. Jernbanen kan i sterk grad påvirke utvikling av 

te�steder, og konseptet kan legge til re�e for utbygging på Hurum og i Sandeområdet, som igjen vil gi 

en økt e�erspørsel e�er transport.

Konsept 3 Bru Moss-Horten 
De�e konseptet ser ut til å få størst trafikk av de nye kryssingene, om lag 45 000 kjøretøy per døgn, 

og de�e skyldes stor økning i nye korte reiser over Oslofjorden. Det er størst økning i arbeidsreiser 

og tjenestereiser. Økning i personbilreiser skjer på bekostning av reiser til fots og med sykkel. Siden 

konseptet har kryss med lokalvegne�et i Horten og Moss fører det til at både Moss, Rygge, Horten og 

Holmestrand får mange reiser som nå endrer reisemål fra tidligere lokale reiser på en side av fjorden til 

fjordkryssende reiser. 

Flere av de som har lange reiser vil bruke denne nye fjordkryssingen fordi den er raskere enn å kjøre E18 

gjennom Oslo. Det samme gjelder reiser med lange kjøretøy. De�e fører til en reduksjon i biltrafikken 

på E18 inn mot Oslo og en økning i biltrafikken på E6 på østsiden av Oslo.

Konsept 4 Tunnel Moss-Horten
De�e konseptet kan også få stor trafikk på ny kryssing, ca. 40 000 kjøretøy per døgn. Her er det også 

de korte reisene som øker mest, og veksten er størst for arbeidsreiser og tjenestereiser. Økningen i 

bilreiser skjer på bekostning av reiser til fots og med sykkel. De som har lange reiser med personbil eller 

lange kjøretøy vil velge den nye fjordkryssingen framfor å kjøre om Oslo. 

Trafikantenes reisemønster i K3 og K4 er ganske lik. Den største forskjellen er at det blir færre 

fjordkryssende reiser mellom områdene nær kryssingsstedet, dvs. mellom Moss, Rygge og Horten 

og Holmestrand i K4. De�e skyldes at K4 har færre kryss med lokalvegne�et i Horten enn K3.

Trafikkmengdene i Oslofjordtunnelen vil ut fra beregningene holde seg relativt stabile sammenlignet 

med Referanse, selv med en ny kryssing i sør. Den beskjedne nedgangen skyldes i hovedsak endret 

rutevalg for de lange reisene. 
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Dagens 
2010

Referanse 
2030

K1 
Forbedret 
ferjetilbud

K2 
Hurumfor-
bindelsen

K3 
Bru Moss - 

Horten

K4 Tunnel 
Moss - 
Horten

Oslofjordtunnel

Sum reiser 7282 17 926 17 513 0 16 432 17 147

Korte reiser 4 058 12 747 12 734 13 704 13 733

Lange reiser 2 052 3 118 2 811 1 197 1 195

Reiser med lange 

kjøretøy
1 172 2 061 1 968 1 531 1 564

Ferja Moss-Horten

Sum reiser 4 484 6 388 8 171 0 0 0

2 382 3 138 4 303

1 255 1 923 2 349

847 1327 1 519

Ny kryssing

Sum reiser 0 0 0 34 049 46 618 39 212

Korte reiser 13 599 27 038 19 670

Lange reiser 14 953 15 328 15 341

Reiser med lange 

kjøretøy
5 497 4 252 4 201

SUM reiser 
som krysser 
Oslofjorden 

11 766 24 314 25 684 34 049 63 050 56 359

Tabell 9.1  Trafikkmengder på fjordkryssingene, kjøretøy per døgn

Tabell 9.1 gir nøkkeltall for beregnet trafikk for konseptene K1 – K4 sammenlignet med Referanse 2030 

og dagens situasjon.

 

Figur 9.3   Endring i trafikkmengde i forhold til Referanse 2030 på kryssinger av Oslofjorden for K4
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Avlasting av E18 til Oslo 
I alle konseptene unnta� K1 Forbedret ferjetilbud vil reisende mellom sørvest og nordøst velge å kjøre 

de nye fjordkryssingene i stedet for E18 via Oslo. Overføringen av trafikk fra E18 gjennom Oslo til de 

nye vegforbindelsene er relativt lik mellom konseptene, men de sørlige alternativene mellom Moss 

og Horten gir noe større avlastning av E18. Transportanalysen viser at det overføres henholdsvis ca. 

11 500 kjøretøy per døgn i K3 Bru Moss-Horten og i overkant av 11 000 kjøretøy per døgn i K4 tunnel 

Moss-Horten fra E18 til ny kryssing.  

Transportanalysen viser videre at det overføres ca. 8500 kjøretøy per døgn i K2 Hurumforbindelsen. I 

de�e konseptet kan mange reisende få en omveg i forhold til dagens trasé, siden rv. 23 Oslofjordtunnelen 

forutse�es stengt. Disse vil trolig heller velge å kjøre E18 via Oslo i stedet for å bruke den nye 

Hurumforbindelsen, og avlastningen av E18 til Oslo blir lavere i K2 enn i de sørlige konseptene. 

Trafikkberegninger viser at trafikken mellom Asker og Sandvika er på om lag 80 000 kjøretøy per døgn, 

og i overkant av 100 000 kjøretøy per døgn videre fra Sandvika innover til Lysaker. Med så høye trafikktall 

vil en overføring av 8500-11 500 kjøretøy per døgn til ny kryssing ha liten innvirkning på trafikksituasjonen 

for E18 inn mot Oslo. Av reisene som overføres fra E18 til ny kryssing, må det antas at en relativt liten 

andel er arbeidsreiser siden avstandene er lange. Det meste av trafikken vil trolig være fjerntrafikk som 

er relativt jevnt fordelt utover dagen. Det er usikkert om denne reduksjonen vil påvirke trafikkavviklingen 

på E18 merkbart i rushperiodene. 

Trafikken som overføres fra E18 til ny kryssing overføres videre til E6 på østsiden. Det innebærer en økt 

trafikkbelastning på E6 sør for og gjennom Oslo. 

Plassering av kryss har stor betydning for beregnet trafikk på faste forbindelser 
I transportanalysene er det i ulike faser av arbeidet vurdert mange konsepter og ulike varianter av e� og 

samme konsept. Sammenligning av resultatene fra disse beregningene viser blant annet at plassering 

av kryss med lokalt vegne� gir betydelige utslag i beregnet trafikk på ny kryssing:

 kryss sentralt i Horten by. Veglinjene fra E6 til E18 er omtrent like lange, men kjørelengden 

 mellom de to bysentrene dobles. Forskjell i beregnet trafikk over Oslofjorden er ca. 7500 som 

 betyr at K3 med bru ser ut til å få ca. 20 prosent mer trafikk enn med tunnel. Med lengre reise-

 avstand mellom de to byene forsvinner mange korte turer.

 med en tredel, og noe høyere fart enn det som er brukt i alternativanalysen ga ca. 20 prosent 

 mer trafikk enn i bruløsningen med bare e� lokalt kryss på østsida. 

Trafikale virkninger med bompenger
Det er også gjort en analyse av konseptene med bompengefinansiering. Med bompenger reduseres 

trafikken kra�ig på de faste forbindelsene. Nedgangen er størst i korridoren Moss - Horten der 

trafikken blir omtrent halvert. Bompenger avviser nesten alle de nye lokale reisene over Oslofjorden 

fordi betalingen vil utgjøre en stor prosentvis økning av reisekostnadene. Innføring av bompenger har 

dermed som virkning at trafikkmengden blir omtrent den samme i alle vegkonseptene.

Resultater fra analyse med godstransportmodellen 
Analyser med godstransportmodellen viser at samtlige konsepter gir en reduksjon i logistikk-kostnadene. 

I logistikk-kostnadene inngår alle kostnader kny�et til transpor�id og kjørelengde, samt kostnader 

kny�et til lasting, lossing og overføring mellom transportenheter. Det er de sørlige konseptene K3 og 

K4 som gir størst reduksjon i logistikk-kostnader, jf. fig. 9.4.  Sammenlignet med K2 gir disse konseptene 

en bedre rute sørvest-nordøst, og samtidig er disse konseptene gunstigere for godstransport i den 

omvendte ”Uen”. Videre gir en fortsa� åpen Oslofjordtunnel et godt tilbud for godstransport lenger nord.   
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For å kartlegge i hvilken grad konseptene gir endring i transportmiddelvalg er det se� på endring i 

tonnkilometer32) for de ulike transportformene. Resultatene fra godsmodellen viser at alle de faste 

forbindelsene fører til en liten økning av godstransport på veg i forhold til godstransport på sjø og bane. 

Overføringene ser ut til å være relativt lik for de ulike konseptene, men vil være størst for sjøtransporten.

For jernbane er beregningene basert på dagens terminalstruktur og godstogtilbud. Det innebærer at 

Alnabru er det sentrale knutepunktet for de fleste godstogene fra/til Stavanger, Bergen, Trondheim, 

Bodø og Narvik. De�e gjelder også for eksport- og importre�et gods på bane. Hvis en fast forbindelse 

over Oslofjorden også skal ha betydning for godstransport på bane, må det vurderes alternative 

terminalstrukturer. Her må terminalene i større grad være lokalisert slik at rutene for godstog over en 

fjordkryssing er økonomisk fordelaktige. 

Når det gjelder havnene i Oslofjorden er det, gi� dagens havnestruktur og import- og eksportmønster, 

liten grunn til å tro at en fast vegforbindelse vil føre til større reduksjoner i oversjøisk godstransport 

til fordel for vegtransport. Det fraktes en del våtbulk (olje og kjemiske produkter) og tørrbulk (stein, 

kalk, kunstgjødsel) på sjø mellom norske havner. De�e er gods som i dag har sjøvegen som naturlig 

transportform, men en fast forbindelse kan føre til endringer i transportmiddelfordelingen. De�e er ikke 

undersøkt nærmere i godsmodellen. 

I tilknytning til pågående analyse av godstransportmarkedet33)  skal det utarbeides en konsept-

valgutredning for godsterminalstrukturen i Oslofjorden. I KVU for kryssing av Oslofjorden er det derfor 

ikke vurdert mulige endringer i dagens terminal- eller havnestruktur. Slike fremtidige endringer kan ha stor 

betydning for godstrafikken over Oslofjorden. De�e gjelder både for distribusjon og lengre transporter 

på veg, men ikke minst for jernbane. Med omlastingssteder for gods fra bil til bane og eventuelt skip 

lenger sør for Oslo/Alnabru kan potensialet for godstogforbindelser endre seg vesentlig. 

I tillegg til analyser med godstransportmodellen, er virkninger for godstransport også vurdert mer 

kvalitativt, herunder mulige virkninger for varedistribusjon34).I engros- og detaljhandel har nesten alle 

handelskjedene som driver innenlands distribusjon i løpet av de siste 15 årene etablert et sentrallager i 

Osloregionen. Slik lokalisering har gi� mulighet for transporter med lastebil eller tog til andre landsdeler 

i løpet av na�a. De regionale lagrene er redusert eller nedlagt. De�e skyldes at gevinstene ved 

sentralisering av lagerfunksjoner har vært større enn merkostnadene ved transport. Det er en trend at 

stadig mer av kjedens produktspekter, både ferske og ”tørre varer”, samles og distribueres fra e� felles 

distribusjonssenter. 

Figur 9.4  Endring i logistikk-kostnader i forhold til Referanse 2030 for hvert konsept. Målt i tusen NOK per år.  
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32) Tonnkilometer er produktet av reiselengde og godsmengde transportert, dvs. summen av reiselengde x antall tonn.

33) Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen gjennomfører en bred samfunnsanalyse av godstransport på oppdrag fra 

 Samferdselsdepartementet. Analysen ferdigstilles innen sommeren 2015 og skal inngå som kunnskapsgrunnlag for forslag til NTP 

 for 2018-2027.

34)  Sitma 2014
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Raskere transport til Sverige og et lavere kostnadsnivå her gjør at stadig flere handelskjeder betjener det 

norske markedet fra Sverige. Nesten uten unntak leveres varene fra distribusjonssentrene i Sverige til 

Norge med lastebil. For transportører som ikke fly�er utenlands, er det viktig å være lokalisert nærmest 

mulig hovedmarkedet i Oslo og Akershus. Per i dag ser det ut til at terminalstrukturen fortsa� utvikles 

i det indre Oslofjordområdet, og det synes å ta mange år før markedstyngdepunktet i Osloregionen 

endres i vesentlig omfang35). 

Det er relativt kort avstand i kilometer mellom de foreslå�e vegkonseptene. For varedistribusjon viser 

den kvalitative vurderingen at det har liten betydning om det velges et konsept ved Hurum eller et 

konsept ved Moss-Horten. De�e stø�es også av analysen med godstransportmodellen som viser at 

endringene i logistikk-kostnadene for stykkgods, der engros- og detaljhandelsvarer inngår, er relativt 

lik for alle konseptene.  

En fast forbindelse vil øke mulighetene for å betjene detaljister i Sør-Norge og sør for Bergen med 

lastebil fra Sør-Sverige, der mange av distribusjonssentrene er lokalisert. De�e kan bidra til å forsterke 

utfly�ingen av distribusjonssentra til Sverige. 

35)  Sitma 2014.
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10 Samfunnsøkonomisk analyse 

Den samfunnsøkonomiske analysen er en systematisk vurdering av alle relevante fordeler og ulemper 

som et tiltak vil føre til for samfunnet. Den samfunnsøkonomiske analysen består av både prissa�e og 

ikke-prissa�e virkninger. 

10.1 Prissa�e virkninger
Det er gjennomført en ny�e- og kostnadsanalyse med programmet EFFEKT versjon 6.54, se kapi�el 

7.5 for nærmere beskrivelse av forutsetningene i modellen.  

Beregning av de prissa�e virkningene gjelder de alternativene som er beskrevet i kapi�el 8.2 som er 

trafikkberegnet i alternativanalysen. Valg av andre løsninger innenfor handlingsrommet i det enkelte 

konsept kan gi betydelige endringer i kostnader og ny�e sammenlignet med tallene i tabellen nedenfor. 

Forhold som kan påvirke investeringskostnader og trafikale virkninger av et konsept er nærmere omtalt 

andre steder i denne rapporten, blant annet i kapitlene 9.2 og 12.1.

Konseptene er vurdert på et overordnet nivå, og det er betydelig usikkerhet kny�et til inngangsdataene i 

EFFEKT, jf. kap. 12.5. Resultatene fra EFFEKT bør derfor først og fremst brukes til å rangere konseptene, 

og det bør legges mindre vekt på de absolu�e tallstørrelsene. 

De prissa�e virkningene relateres til fire hovedgrupper av aktører: trafikanter og transportbrukere, 

operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig. 

Tabell 10.1 viser samlet oversikt over ny�e- og kostnadskomponentene for ferjekonseptet og 

vegkonseptene. Når det gjelder vurdering av jernbanekryssing i Hurumforbindelsen, vises det til egen 

omtale lengre ut i kapitlet.

Trafikantny�e
Trafikantny�en er endringer i tidskostnader, kostnader som avhenger av kjørelengde med bil og direkte 

kostnader (bompenger og bille�kostnad).  

Ifølge beregningene vil alle konseptene gi en positiv trafikantny�e. Det er konseptene mellom Moss 

og Horten som får høyest trafikantny�e, og K3 Bru Moss - Horten som har mest trafikk på den nye 

kryssingen, kommer best ut. 

Dersom trafikantny�en spli�es på reiseformål, viser beregningene at det er de fritidsreisende som oppnår 

størst trafikantny�e i alle vegkonseptene. K3 gir høyest ny�e for arbeids- og tjenestereiser. For reiser 

med lange kjøretøy (godstransport) ser K4 ut til å gi høyest trafikantny�e. 

Operatørny�e 
Operatørny�en omfa�er endring i kostnader, inntekter og overføringer for selskaper som driver 

kollektivtrafikk, bomstasjoner og parkeringsanlegg. 

For K1 vil den totale økningen i inntekter for operatørene være større enn økningen i kostnader. De�e 

skyldes hovedsakelig økte inntekter for ferjeselskapene. For K2, K3 og K4 vil operatørenes totale økning 

i kostnader overstige inntektene. 
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Kostnader for det offentlige

Budsje�kostnadene er alle endringer i investeringskostnader, dri�s- og vedlikeholdskostnader og 

avgi�s- og ska�einntekter som tiltaket fører til. 

Investeringskostnadene for konseptene er beregnet i forenklet anslag med utgangspunkt i 

Anslagsmetoden (Statens vegvesen, håndbok R764)36). Metoden tar hensyn til usikkerhet på et tidlig 

planstadium, og krav til nøyaktighet er +/- 40prosent.  I EFFEKT brukes forventet investeringskostnad 

(P50) fra Anslag.

Endret trafikkarbeid (kjøretøykilometer) påvirker statens avgi�sinntekter og vises i resultatene som 

endringer i ska�er og avgi�er. 

Det er K1 som gir lavest økning i kostnader for det offentlige. De�e konseptet har lavest investerings- 

kostnader og lavest dri�s- og vedlikeholdskostnader. K3 vil gi størst økning i det offentliges kostnader. 

Ny�e for samfunnet for øvrig 
K4 kommer dårligst ut når det gjelder ulykkeskostnader, e�erfulgt av K3. De�e skyldes først og fremst 

at økt trafikk fører til flere ulykker. K2 vil føre til bedre vegstandard med midtdeler uten vekst i trafikken 

i analyseområdet. De�e betyr reduserte ulykkeskostnader. 

Aktører Komponenter

K1 
forbedret

ferjetilbud
Moss-Horten

K2 
Hurum-

forbindelsen

K3 
Bru 

Moss-Horten

K4 
Tunnel 

Moss-Horten

Trafikanter
og transport-
brukere

Trafikantny�e 2946 31073 74165 67653

Ulempeskostnader for 

ferjetrafikanter
-1161 4204 4180 4182

SUM 1784 35277 78350 71835

Operatører

Kostnader -1578 3546 3093 2972

Inntekter 2009 -9186 -9257 -8939

Overføringer 0 20 7 5

SUM 431 -5620 -6157 -5963

Det offentlige

Investeringer -1112 -30252 -41708 -18991

Dri� og vedlikehold -48 -1293 -945 -1147

Overføringer 0 -20 -7 -5

Ska�e- og avgi�sinntekter 163 1365 4495 4209

SUM -997 -30200 -38165 -15933

Samfunnet 
forøvrig

Ulykker -358 1875 -1299 -2270

Lu�forurensning -454 993 -269 -99

Restverdi 0 0 0 0

Ska�ekostnad -199 -6040 -7633 -3187

SUM -1012 -3172 -9202 -5556

Ne�o ny�e NN 207 -3715 24826 44383

Ne�o ny�e per bud-
sje�krone NNB

0,2 -0.1 0.7 2.8

Tabell 10.1 Beregnet ny�e og kostnader for konseptene. Endringer i perioden 2030-2069 (nåverdi i millioner 2014 
kroner).

36) Sweco 2014 a-c
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Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
Ne�o ny�e (NN) er et u�rykk for tiltakets beregnede samfunnsmessige lønnsomhet. De�e er diffe-

ransen mellom nåverdien av ny�en av et tiltak og nåverdien av alle kostnader ved gjennomføring og 

dri� av tiltaket, i løpet av analyseperioden. Et positivt tall viser at samfunnet får mer igjen enn hva det 

betaler, mens et negativt tall viser at tiltaket ikke er lønnsomt. 

Ne�o ny�e per budsje�krone (NNB) er et relativt mål som, noe forenklet, sier hva samfunnet får igjen 

for hver krone som beny�es til prosjektet over offentlige budsje�er. Et lønnsomt prosjekt har en NNB 

som er høyere eller lik 0. 

Konseptene K1, K3 og K4, er samfunnsøkonomisk lønnsomme ut fra de prissa�e virkningene. De to 

konseptene mellom Moss og Horten gir meget god ny�e for trafikantene, der K3 har høyest ny�e. 

Lavere anleggskostnader for K4 gir imidlertid de�e konseptet bedre ne�o ny�e og ne�o ny�e per 

budsje�krone enn K3. De�e gjør at K4 er det beste konseptet ut fra de prissa�e virkningene. K2 vil ikke 

være samfunnsøkonomisk lønnsom vurdert ut fra de prissa�e virkningene. 

Det er gjennomført følsomhetsanalyse med reduserte investeringskostnader for konsept med bru Moss 

– Horten. Med 25 prosent lavere kostnader enn anslaget for prosjekteksemplet øker ne�o ny�e til om 

lag 36 mililarder kroner og ne�o ny�e per budsje�krone til 1,3. Hvis vi forutse�er at K3 koster 40 prosent 

mindre enn anslå� for prosjekteksemplet, blir ne�o ny�e per budsje�krone 2,1.

Ny�e- og kostnadsanalyse med bompenger 
For å vurdere hvordan finansiering med bompenger kan påvirke de prissa�e konsekvensene, er det 

som eksempel gjennomført ny�e- og kostnadsanalyse med bompenger for K2 Hurumforbindelsen og 

K4 Tunnel Moss - Horten. I EFFEKT-beregningen er det for begge konseptene valgt en takst som gir 

omkring 50 prosent bompengeandel. 

Beregningen viser at trafikantny�en for K2 nå blir negativ, mens trafikantny�en for K4 fortsa� er klart 

positiv. Med bompenger øker ne�o ny�e per budsje�krone for K4, mens den går y�erligere ned for K2.

 

Jernbanekryssing i Hurumforbindelsen
Samfunnsøkonomisk analyse av jernbaneforbindelsen er basert på en forenklet metode der det er 

beregnet hvor mye persontrafikk som skal til for å nå ulike nivåer for ne�o ny�e pr budsje�krone (NNB):

NNB = 0   Samfunnsøkonomiske kostnader er like store som beregnet ny�e.

NNB = ÷ 0,5 Samfunnsøkonomisk gevinst er halvparten av anslå�e kostnader. Det betyr at 

    samfunnet taper 50 øre per investert krone.

NNB = ÷ 1,0 De samfunnsøkonomiske kostnadene er dobbelt så store som beregnet ny�e.

Beregningene tar utgangspunkt i et togtilbud som er tilpasset det fremtidige Intercity-togtilbudet, grove 

anslag for investeringskostnader og en gi� gjennomsni�lig tidsbesparelse på 25 minu�er per reise på 

den nye forbindelsen. Godstrafikken skjer i stor grad e�er dagens ruter og antas ikke å ha ny�e av en 

ny jernbaneforbindelse, jf. kapi�el 9.2.

 

I tabellen under fremgår nødvendig nivå for e�erspørselen for jernbanekryssing i Hurumforbindelsen:

Konsept

Investeringer
i anlegg

(grovt anslag)

Nødvendig antall passasjerer per år for å nå NNB-verdi:

NNB = 0 NNB = ÷ 0,5 NNB = ÷ 1,0

Vestby - Sande 40 - 50 mrd. kr Ca. 35 mill. Ca. 20 mill. Ca. 5 mill.

Tabell 10.2 Transportanalysen indikerer imidlertid at togtilbudet bare vil gi om lag 1000 passasjer per dag, det 
vil si om lag 0,4 millioner passasjerer per år.
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10.2  Ikke-prissa�e virkninger
De�e underkapitlet omtaler potensial for arealkonflikter og mulige virkninger for byutvikling, gående 

og syklende, kollektivtransport, lokal lu�forurensing og støy.

Arealinteresser
Metoden som er brukt tar utgangspunkt i etablert praksis for konseptvalgutredninger og metoden 

beskrevet i Håndbok V712 Konsekvensutredning. Virkninger for de fem hovedtemaene landskapsbilde, 

nærmiljø og frilu�sliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser er utredet med detaljering tilpasset KVU-

stadiet.

Det er brukt registreringer fra offentlig tilgjengelige databaser. Det er primært nasjonale og regionale data 

som er brukt til vurdering av arealkonflikter. De ikke-prissa�e virkningene i de fire konseptene er vurdert 

som potensial for konflikt inndelt e�er en tredelt skala: lite – middels – stort. Vurderingene er kvalitative. 

I en region med te� befolkning og store frilu�sinteresser, spesielt på og nær Oslofjorden, er det nesten 

ikke til å unngå at bygging av store samferdselsanlegg lokalt vil ha store negative virkninger. I eventuell 

videre planlegging av et valgt konsept må det legges stor vekt på å begrense slike lokale virkninger.

Vurderingene av konfliktpotensialet for hvert av konseptene er i utgangspunktet kny�et til det alternativet 

som er trafikkberegnet og lagt til grunn for beregning av prissa�e virkninger i alternativanalysen. Valg 

av andre løsninger innenfor konseptenes handlingsrom, jf. kapi�el 8.2, kan påvirke konfliktpotensialet. 

Hvordan alternative løsninger kan påvirke konfliktpotensialet er redegjort for i det følgende.

Det er utarbeidet en egen rapport for ikke-prissa�e virkninger som gir en detaljert dokumentasjon av 

de vurderingene som er oppsummert i de�e kapi�elet.

        K1 Forbedret 
ferjetilbud

K2 Hurum-
forbindelsen

K3 Bru 
Moss -Horten

K4 Tunnel 
Moss - Horten

Landskapsbilde Lite Lite => Middels Lite <= Middels Lite

Nærmiljø og 

frilu�sliv
Lite Middels Middels Lite

Naturmiljø Lite Lite => Middels Lite <= Middels Lite

Kulturmiljø Lite Lite => Middels Lite <= Middels Lite

Naturressurser Lite Lite Lite <= Middels Lite

Samlet konflikt-

potensial
Lite Lite => Middels Lite <= Middels Lite

Tabell 10.3  Konfliktpotensial for det analyserte alternativet og i hvilken retning konfliktpotensialet kan 
påvirkes ved alternative løsninger innenfor konseptenes handlingsrom
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Temarapporten for ikke-prissa�e virkninger gir en detaljert dokumentasjon av vurderingene37.

K1 Forbedret ferjetilbud gir minimalt med arealinngrep sammenlignet med dagens situasjon og har 

lite konfliktpotensial. 

K2 Hurumforbindelsen med en undersjøisk tunnel under Breiangen er vurdert å ha lite konfliktpotensial 

samlet se�. Over Hurum kan vegen legges i tunnel gjennom verneområder, men for tema nærmiljø og 

frilu�sliv kan konseptet ha negative virkninger for både hy�e- og frilu�sområder på begge sider av 

Drøbaksundet. Det forutse�es at ny veg over søndre del av Hurumlandet ikke ødelegger opplevelsen 

av innseilingen mot Oslo. 

En løsning med bruer over Drammensfjorden og Sandebukta vil øke konfliktpotensialet til middels 

grunnet økt konflikt med verdier kny�et til landskapsbilde, naturmiljø, kulturmiljø og nærmiljø og frilu�sliv.

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 

frilu�sliv, 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 Moss-Horten er vurdert å ha lite konfliktpotensial samlet se�. 

Mulighet for byutvikling på dagens ferjeleier
Konseptene K2, K3 og K4 frigjør a�raktive ferjearealer i Moss og Horten sentrum til byutvikling. De�e 

er en gevinst ved disse konseptene som det ikke er ta� hensyn til i beregning av samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet.

Gående og syklende
Med K1 blir tilbudet til gående og syklende det samme som i dag. 

I K2 kan det tilre�elegges for gående og syklende langs ny veg og på brua på strekningen Vestby- 

Hurum. Lang tunnel fra Hurum til Holmestrand gir ingen muligheter for disse trafikantgruppene. Hvis 

tunnelen ersta�es med bruer kan det tilre�elegges for gående og syklende over Oslofjorden. 

I K3 er det mulig å tilre�elegge for gående og syklende langs hele forbindelsen. Siden brua føres i land 

i tunneler må det bygges egne bruer for gående og syklende inn til land.

I K4 med tunnel fra Moss til Horten vil det ikke være mulig å gå eller sykle over Oslofjorden. 

37) Statens vegvesen 2014a. 
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Kollektiv

I K1 er det relativt korte avstander fra bussterminalene i Moss og Horten sentrum til ferjehavnene. I Moss 

er det også gangavstand mellom togstasjon og ferjekai. I Horten er det 7,5 kilometer fra Skoppum stasjon 

til ferjekaia. Strekningen kan utvikles med et bedre busstilbud som også kan kny�es til høyskolesenteret 

på Bakkenteigen. Lokalisering av ny InterCity-stasjon i Horten er ikke avklart. 

I K2 Hurumforbindelsen er det liten befolkningste�het på hver side av fjorden. De�e er et konsept med 

få muligheter for kollektivtrafikk. 

Konsept K3 har størst potensial for økt kollektivtrafikk. En relativt stor befolkningskonsentrasjon på hver 

side av fjorden kan gi markedsgrunnlag for et a�raktivt kollektivtilbud med høy frekvens, for eksempel 

med superbuss38), over fjorden. Kryss nær sentrum i både Moss og Horten kan gi kort reisetid mellom 

bysentrene. For befolkningen i Horten sentrum vil Moss stasjon framstå som et a�raktivt alternativ til 

Skoppum stasjon, eventuelt en ny InterCity-stasjon enda lengre unna. De�e gjelder spesielt for den 

dominerende pendlingsstrømmen til/fra Oslo. 

I K4 er avstanden mellom de to bysentrene 30 kilometer, mens K3 avhengig av kryssløsning har 10 – 

15 kilometer mellom byene.  Koplingen til kryss i Moss er sentrumsnær, men krysset på vestsiden av 

fjorden må på grunn av stigningsforhold i den undersjøiske tunnelen legges ved Skoppum stasjon. I K4 

vil kollektivtraseen mellom bysentrene i Horten og Moss få en lengde på 30 kilometer.

Lokal lu�forurensing
Det er ikke beregnet framtidige konsentrasjoner av lokal lu�forurensing langs nye faste forbindelser 

mellom Moss og Horten som ifølge transportanalysene kan gi mye mer trafikk og mer lu�forurensing. 

Helsevirkningene vil avhenge av hvor langt vegen er fra boliger og annen sårbar bebyggelse. På 

strekninger der vegen går i dagen og nær tunnelmunninger kan trafikkøkningen isolert se� gi høye 

konsentrasjoner av svevestøv og NO
2
. Faktiske konsentrasjoner e�er åpning av en fast forbindelse vil 

avhenge av teknologiutvikling og sammensetning av kjøretøyparken. På sikt kan teknologiutvikling og 

utski�ning av kjøretøyparken redusere NO
2
-forurensningen, mens svevestøv vil kreve lokale tiltak for 

reduksjon. I byområder kan det være aktuelt med lu�etårn for å redusere utslippene fra tunnelmunningene.

 
Støy
Det er gjort en enkel beregning av støysoner langs de nye vegforbindelsene i K2 – K4. Beregningen tar 

ikke hensyn til terrengforhold. Støynivået avhenger først og fremst av trafikkmengde og fartsgrense. 

I støyretningslinjene T-144239) er arealer med høyt utendørs støynivå fra veg inndelt i rød og gul sone. 

Innenfor disse sonene er det restriksjoner på bruk av arealer og krav til gjennomføring av støytiltak.

I konseptene våre er det fra veg på terreng beregnet følgende bredder på støysoner uten tiltak for 

støyskjerming (målt i avstand fra midtlinje veg):

Støyforholdene fra bru er mer gunstige fordi bruene ligger høyt og dermed gir mindre støy ved bakken. 

Det er dessuten gode muligheter for å skjerme støy fra bruene.

Jernbanekryssing i Hurumforbindelsen – ikke-prissa�e virkninger 
En jernbaneforbindelse vurderes å ha relativt lite konfliktpotensial med arealinteresser. Vurderingene 

for det enkelte tema følger i store trekk om lag samme konfliktnivå som for vegtraséen, men på enkelte 

strekninger kan en jernbanetrasé gi noe større konflikt på grunn av stivere kurvatur.

38) Busstilbud med høy kapasitet og frekvens i egen trasé mest mulig adskilt fra annen trafikk

39) T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Klima- og miljødepartementet.
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Jernbane over Hurum kan åpne mulighet for areal- og te�stedsutvikling ved de nye stasjonsområdene 

og ved tilknytningspunktene til Østfold- og Vestfoldbanen. Markedet for togreiser vil være avhengig av 

arealutvikling rundt stasjonene på Hurum og vest for Drammensfjorden. Med arealbruksforutsetningene 

som er lagt til grunn i KVU-arbeidet, uten særlig arealutvikling på Hurum, betyr de�e et relativt lavt nivå 

på mulig e�erspørsel e�er togreiser. De�e fremgår også av transportanalysen.

Det er ikke gjennomført egne vurderinger av støy fra jernbane.

10.3  Samlet vurdering samfunnsøkonomisk analyse 
Tabellen under oppsummerer beregninger og kvalitative vurderinger i den samfunnsøkonomiske 

analysen. Sammenligningen gjelder for det analyserte alternativet. Valg av andre løsninger i 

mulighetsrommet i det enkelte konseptet kan endre både prissa�e og ikke-prissa�e virkninger. Med 

unntak av potensial for arealkonflikt er ikke-prissa�e virkninger vurdert ut fra en kvalitativ skala med tre 

trinn: God – Middels – Dårlig.

 

Både K3 og K4 ser ut til å gi stor positiv trafikantny�e. På grunn av mye lavere investeringskostnader er 

det vurderte alternative for K4 klart best regnet som ne�o ny�e og ne�o ny�e per budsje�krone. Selv 

med 40 prosent lavere investeringskostnader for brukonseptet, er NNB høyest for tunnel Moss - Horten.  

Hvor de lokale kryssene plasseres vil påvirke trafikantny�en av K3 og K4.

For noen av konseptene kan rangering for enkelte temaer under ikke-prissa�e virkninger variere med 

valg av løsning innenfor mulighetsrommet i konseptet. 

Av de vurderte løsningene framstår K4 Tunnel Moss - Horten som best fordi denne løsningen gir klart 

best ne�o ny�e pr budsje�krone og også skårer relativt bra på ikke-prissa�e virkninger, bortse� fra 

mulighet for gåing og sykling. 

 

Ved rangering av konsepter må vi imidlertid ta hensyn til mulighetene innenfor hvert enkelt av dem. Valg 

mellom konseptene må også ta hensyn til forhold utenfor den samfunnsøkonomiske analysen, først og 

fremst risiko og sårbarhet, jf. kapi�el 12.1. Når det gjelder rangering av konsepter, henvises det derfor 

til drø�ing og anbefaling i kapi�el 14.

Konsept 
K1 Forbedret 

ferjetilbud
K2 Hurumfor-

bindelsen 
K3 Bru 

K4 
Tunnel 

Moss-Horten

Ne�o ny�e (mill. kr) 207 - 3 715 24 826 44 383

Ne�o ny�e pr budsje�-
krone (NNB)

0.2 -0.1 0.7 2.8

Potensial arealkonflikter  Lite Lite Middels Lite

Potensial byutvikling Dårlig God God God

Gåing og sykling God Middels God Dårlig

Kollektiv Middels Dårlig God Middels

Tabell 10.4 Sammenstilling av resultater og vurderinger i samfunnsøkonomisk analyse.

Jernbanekryssing i Hurumforbindelsen 
Ut fra grove anslag for investeringskostnader og resultater fra transportanalyse ser det ikke ut til at 

det er marked som samfunnsøkonomisk kan forsvare en løsning med jernbane i Hurumforbindelsen. 

Vurderingen er gjort ut fra den arealbruk som ligger inne i Referanse 2030, og som er en trendframskriving 

av dagens arealbruksmønster.
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11 Regionale virkninger

Beregninger indikerer at en fast forbindelse over Oslofjorden vil gi beskjeden samfunnsøkonomisk 

merny�e, ut over ny�en i transportmarkedet. De�e antas blant annet å henge sammen med at lønnsnivået 

på østsida og vestsida av fjorden er relativt likt. En fast forbindelse Moss - Horten kan mangedoble 

pendlingen over Oslofjorden, men de�e ser ikke ut til å redusere pendlingen til Oslo. Kortere reisetid 

over Oslofjorden gir flypassasjerer nye muligheter for å velge mellom Torp og Rygge, og det antas 

at ne�oeffekten er at Rygge vil styrkes i konkurransen med Torp. På lang sikt forventes det at en fast 

forbindelse vil bety noe økt vekst i folketall og arbeidsplasser i kommuner nær kryssingen.

11.1  Innledning
Et bedre transpor�ilbud med reduserte kostnader kan utvide regioner for bolig, arbeid og service. Et 

geografisk større arbeidsmarked med større befolkning kan bidra til økonomisk vekst med bedre balanse 

mellom tilbud og e�erspørsel e�er kompetanse. Regionforstørring kan også gi økt konkurranse og nye 

muligheter for samarbeid i næringslivet og for effektivisering i offentlig sektor. 

I KVU for kryssing av Oslofjorden er de regionale virkningene utredet med fire innfallsvinkler:

I transportanalysen ser det ut til at forbedret ferjetilbud vil gi beskjeden vekst i antall reiser over fjorden.  

Eventuelle regionale virkninger utover effekter som kan beregnes i transportmodell, antas derfor å være 

kny�et til faste forbindelser.

11.2 Samfunnsøkonomisk merny�e
Ifølge NOU 2012:16 (Hagen-utvalget) kan større samferdselsprosjekter, spesielt i byområder, gi 

betydelig samfunnsøkonomisk merny�e sammenlignet med den ny�en som måles i tradisjonell ny�e 

– kostnadsanalyse. Det finnes imidlertid ingen etablert metode for å beregne denne merny�en.

Transportøkonomisk institu� (TØI) har brukt en generell likevektsmodell (SCGE40)) for alle sektorer i

økonomien for å beregne merny�en av K2 Hurumforbindelsen og K3 Bru Moss – Horten sammenlignet

med Referanse 2030. K3 er valgt som representant for de to faste forbindelsene i sør.

Hvis det er fullkommen konkurranse i alle markeder, vil det ikke være ne�o ringvirkninger 

(samfunnsøkonomisk merny�e) i tillegg til ny�en i transportmarkedet som beregnes i EFFEKT. I praksis er 

det ikke fullkommen konkurranse, og de�e innebærer at forbedringer i transportsystemet som reduserer 

reisetider og – kostnader, kan gi merny�e i og utenfor transportmarkedet i form av:

40)  TØI 2014
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TØI har brukt en generell likevektsmodell (SCGE  ) for alle sektorer i økonomien for å beregne merny�en 

av K2 Hurumforbindelsen og K3 Bru Moss – Horten sammenlignet med Referanse 2030. I SCGE beregnes 

samfunnsøkonomisk merny�e som differansen mellom direkte ny�e i transportsektoren i en situasjon 

med fullkommen konkurranse (på samme måte som i EFFEKT) og total ny�e i alle sektorer i en situasjon 

der konkurransen ikke er fullkommen. Uten fullkommen konkurranse gir et bedre transportsystem også 

ny�e ved effektivisering i transportmarkedet og i andre markeder, og de�e er den samfunnsøkonomiske 

merny�en. 

SCGE tar imidlertid bare hensyn til endringer i betalbar kostnad og ny�e og kan derfor ikke sammenlignes 

med beregninger fra EFFEKT som også tar hensyn til reduksjon i ikke betalbare kostnader (blant annet 

reduserte tidskostnader). Videre betyr de�e at merny�en som beregnes i SCGE ikke kan summeres 

med trafikantny�en fra transportmodellen.  

Likevel kan SCGE gi en indikasjon på hvor stor andel merny�en utgjør av totalny�en. Merny�en for K3 

Bru Moss - Horten i år 2030 er i SCGE-modellen beregnet til om lag 25 millioner kroner, ca. en prosent 

av beregnet direkte ny�e for K3. Reduserte kostnader for godstransport bidrar med drøyt 80 prosent 

av merny�en av konsept K3. For fylkene nær den faste forbindelsen, utgjør bidraget fra reduserte 

persontransportkostnader 40-45 prosent av beregnet merny�e.

For konsept K2 Hurumforbindelsen beregner modellen ubetydelig merny�e. 

Sammenlignet med andre norske studier av ne�o ringvirkninger, er beregnet merny�e lav. I hovedsak 

skyldes de�e at merny�en fra arbeidspendling er lav. De�e kan henge sammen med at gjennomsni�lig 

lønnsnivå i Østfold og Vestfold er relativt likt, og at det er lavere enn i Oslo og Akershus. Andre studier 

av merny�e har primært studert effekter av økt pendling fra lavinntektsområder til områder med høyere 

inntekt.

Transportanalysen indikerer likevel betydelig økning i pendlingen mellom fylkene på hver side av fjorden, 

dels på bekostning av pendling inn mot Oslo og Akershus. De�e vil i tilfelle bety at høyere lønn by�es 

mot kortere arbeidsreiser. De�e bidrar isolert se� til lavere gjennomsni�lig lønnsinntekt i de direkte 

berørte fylkene og reduserer merny�en.

11.3  Potensial for økt pendling over Oslofjorden 
I dag er det relativt beskjeden pendling over Oslofjorden41). Mens fire til å�e prosent av de yrkesaktive 

pendler mellom de største nabote�stedene på hver side av fjorden, er det kun 0,4 prosent som pendler 

mellom Moss te�sted og Horten te�sted - til tross for kort avstand i lu�linje. TØI har analysert hvordan 

de tre konseptene med fast vegforbindelse kan endre omfanget av arbeidsreiser over Oslofjorden . 

Beregningene tar bare hensyn til virkninger av endret reisetid med bil.

For Referanse 2030 gir modellen liten vekst i pendling over fjorden fra 2012 til 2030 selv om antall yrkesaktive 

og arbeidsplasser vokser, jf. figur 11.1. Beregningene indikerer størst potensial for økt pendling med K3 Bru 

Moss-Horten med om lag seks ganger så mange arbeidsreiser som i Referanse 2030. Tunnel på samme 

strekningen (K4), gir lavere effekt fordi de�e konseptet mangler lokalt vegkryss i Horten sentrum. K2 Hurum-

forbindelsen har klart lavere beregnet potensial enn de andre (ca en tredel av K4 Tunnel Moss - Horten).  

 

Økningen i pendlingsandelene over Oslofjorden er som forventet størst i områder nær kryssene på 

nye faste forbindelser. Konseptene K3 Bru Moss-Horten og K4 Tunnel Moss-Horten gir størst økning 

41)  TØI 2014



100

K V U  F O R  K R Y S S I N G  A V  O S L O F J O R D E N

i pendling, først og fremst mellom Moss og Horten. Pendlingen mellom de to te�stedene kan bli på 

nivå med dagens pendling mellom Horten og Tønsberg.  K3 ser ut til å få større effekt for pendling over 

fjorden til og fra Horten enn i K4 fordi K3 er analysert med et lokalt kryss som kobler den nye forbindelsen 

direkte til gatene�et i sentrum. 

Med ny fjordkryssing er det sannsynlig at pendlingen over Oslofjorden vil øke betydelig. Likevel vil 

hovedtrekkene i de regionale pendlingsmønstrene i Oslofjordområdet endres lite. I de fleste te�stedene 

er beregnet andel som pendler til Oslo te�sted like store eller større enn andelen som pendler til nærmeste 

store nabote�sted. Ny fjordkryssing gir kun marginale endringer i andelen som pendler til Oslo. 

 

Figur 11.1  Beregnet pendling over Oslofjorden mellom Vestfold/Telemark og Østfold/Follo (begge retninger) siste 
kvartal 2012 og pendlingspotensial 2030 uten og med ny fjordkryssing. 
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Figur 11.2  Endring i pendlingspotensial mellom Referanse 2030 og henholdsvis K2, K3 og K4 e�er bostedste�sted. 
Endring i prosentpoeng for pendling til eget te�sted, Oslo te�sted og stort te�sted på andre siden av fjorden
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42) TØI 2014

Alle konseptene viser noe økning i pendling mellom Vestfold og Oslo fordi reisetiden til deler av Oslo 

te�sted vil bli kortere via ny fjordkryssing enn via Drammen (E18). På den annen side kan togets sterke 

posisjon i de�e markedet bety at utslaget av en ny vegforbindelse i virkeligheten vil være mindre enn 

beregnet i en modell basert på reisetid med bil. 

Figur 11.2 viser endring (prosentpoeng) i pendlingspotensial sammenlignet med Referanse 2030 e�er 

bostedste�sted. Pendlingen er fordelt e�er arbeid i eget te�sted, i Oslo te�sted og i e� av de store 

te�stedene på den andre siden av fjorden. For de fleste te�stedene er endringene ubetydelige. Økt 

pendling til den andre siden av fjorden går først og fremst på bekostning av arbeid i eget te�sted.

11.4  Virkninger for konkurransen mellom 
 flyplassene Rygge og Torp

En ny fast forbindelse vil kunne påvirke konkurranseforholdet mellom lu�havnene Torp og Rygge. 

Samtidig kan redusert reisetid over Oslofjorden påvirke konkurransen mellom de to flyplassene  

og Oslo lu�havn Gardermoen. TØI har analysert tre situasjoner med faste forbindelser: to alternativer 

mellom Moss og Horten og e� alternativ med vegforbindelse over sørlige del av Hurumlandet42). Alter-

nativene er noe forenklede utgaver av konseptene K2 – K4. 

Dagens situasjon
Rutetilbudet på de to lu�havnene og reisetida til Oslo lu�havn Gardermoen påvirker flypassasjerenes 

valg om å reise over fjorden. Tilbudet av innlandsruter og utlandsruter til hovedsteder og andre reise-

mål med høy andel forretningsreiser er for tiden best ved Torp lu�havn, mens de typiske feriemålene 

står sterkest på Rygge. 

Ifølge reisevaneundersøkelser fra 2009, kom bare fire prosent av Torps utenlandspassasjerer fra østsiden 

av fjorden, mens 11 prosent av Rygges passasjerer var bosa� på vestsiden. De�e skyldes at Rygge er et 

alternativ for deler av Torps marked på vestsida av fjorden, mens OSL Gardermoen er nærmere enn Torp 

for passasjerer øst for Oslofjorden. Det er derfor le�ere for Torp enn for Rygge å etablere et selvstendig 

rutetilbud som i tillegg til fritidsmarkedet også betjener forretningsreiser både på innland og utland.

 

Kortere reisetider over Oslofjorden med bil
Med faste forbindelser over Oslofjorden reduseres reisetiden fra østsiden av fjorden til Torp kra�ig. 

Reduksjonen er størst for de fire Østfoldbyene, som får kortere reisetid til Torp enn til Oslo lu�havn 

Gardermoen i alle konsepter. Med Hurumforbindelsen blir kjøretida til Torp 10 minu�er kortere enn til 

Gardermoen, mens det i K3 og K4 blir ca. 25 minu�er raskere til Torp.

I Vestfold vil nær halvparten av passasjerene (ifølge reisevaneundersøkelsen 2009) få omtrent samme 

eller marginalt lengre reisetid til Rygge enn til Torp hvis e� av konseptene Moss-Horten blir realisert. 

Samtidig reduseres reisetida fra vestsida av Oslofjorden til Gardermoen.  

Virkninger for konkurransen om reiser innenlands
Med ny fjordkryssing vil Torp (med dagens tilbud på Torp og Rygge) bli nærmeste lu�havn med 

innlandstrafikk for passasjerer på østsiden av fjorden. Dermed vil en del av innlandspassasjerene 

på østsiden begynne å bruke Torp i stedet for Gardermoen. Samtidig blir avstanden fra Vestfold til 

Gardermoen redusert. Dermed kan ny fjordkryssing medføre at Torp får flere passasjerer (enn uten 

ny fjordkryssing) fra Østfold og færre passasjerer fra Vestfold. Ne�oeffekten er vanskelig å anslå uten 

analyser av ferskere datakilder enn reisevaneundersøkelsene fra 2009, da flytilbudet så helt annerledes 

ut enn i 2013/14
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På vestsida av fjorden vil en fast forbindelse bety at mange får omtrent samme reisetid til Rygge som 

til Torp. For alle passasjerer på østsida vil reisetida fortsa� være vesentlig lengre til Torp enn til Rygge.

 

I en situasjon med innlandstilbud på begge sider av fjorden innebærer det at Rygge med en fast 

fjordforbindelse vil styrke sin relative konkurranseposisjon overfor Torp. TØI regner med at et eventuelt 

fremtidig innlandstilbud på Rygge kan få opp til 15 prosent flere passasjerer ved bedre fjordkryssing 

enn uten. Potensialet for passasjervekst er størst med konseptene K3 og K4.

Et 15 prosent større marked kan utgjøre forskjellen mellom et lønnsomt og et ulønnsomt innlandstilbud 

fra Rygge. Sannsynligheten for at flyselskap igjen vil forsøke seg med innenlandsruter på Rygge øker 

derfor ved raskere fjordkryssing og mer med kryssing mellom Moss-Horten enn via Hurum. For Oslo 

lu�havn vil utslagene for innlandstrafikken bli svært marginale og neppe utgjøre mer enn 1-2 prosent 

av innlandstrafikken.            

Virkninger for konkurransen om utenlandsreiser
Om lag 20 prosent av utenlandstrafikken fra Torp, i hovedsak forretningsreiser, går til knutepunktene 

København og Amsterdam. Her har Rygge ikke noe tilsvarende tilbud. I 2009 hadde Torp 11 prosent 

av trafikken til disse knutepunktene. 

Siden Rygge ikke har noe tilsvarende tilbud, vil effekten av en fast forbindelse bli at forretningsreiser 

øst for fjorden fly�es fra Gardermoen til Torp , mens noen forretningsreiser vest for fjorden fly�es andre 

veien. Ne�oeffekten er også her vanskelig å anslå. Nedgangen i trafikken fra OSL vil neppe bli merkbar.

Det lokale passasjergrunnlaget er mindre på østsiden enn vestsiden av fjorden, blant annet på grunn av 

konkurransen med Gardermoen. Det regnes derfor som lite sannsynlig at det blir etablert levedyktige 

knutepunktruter fra Rygge.   

Resten av utenlandstrafikken fra Rygge og Torp er i hovedsak fritidsreiser med lave bille�priser. 

De to flyplassene har mange felles reisemål, og dessuten er valg av feriemål mer fleksible enn for 

forretningsreiser. De�e er samtidig et prissensitivt marked der passasjerene er villige til å kjøre relativt 

langt for å oppnå det beste tilbudet. 

Hvis alt annet, og da spesielt prisnivået, er likt, vil likevel reiseavstand ha vesentlig betydning for 

flyplassvalget også i de�e markedet. Rygge har i dag det mest omfa�ende lavpristilbudet, hovedsakelig 

fordi flyplassen ligger nærmere befolkningstyngdepunktet Oslo.        

De�e betyr at lavprispassasjerer fra begge sider av fjorden vil by�e lu�havn ved bedre fjordforbindelse. 

Det antas at Rygge for disse reisene vil overta flere passasjerer fra vest enn motsa�. Også her vil effekten 

bli større jo lengre sør forbindelsen legges.

Passasjertrafikken på OSL vil bli lite påvirket av tilpasningene av lavpristrafikken.

 
11.5  Virkning for lokalisering av boliger og 
 arbeidsplasser på lang sikt
Analysen av trafikale virkninger og samfunnsøkonomi tar ikke hensyn til at større endringer i 

transportsystemet kan påvirke lokalisering av boliger og arbeidsplasser. 

Telemarksforsking har ved hjelp av en modell for ne�ofly�ing til kommuner vurdert hvordan en fast 

forbindelse med bru mellom Moss og Horten på lang sikt kan omfordele vekst43). Med utgangspunkt 

i TØIs vurdering av potensial for økt pendling er det se� på hva K3 Bru Moss-Horten kan bety for 

utviklingen i Horten og Moss. 

 43) Telemarksforsking.
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TØI anslår at K3 Bru Moss - Horten kan bety en vekst på 18 prosentpoeng i utpendling fra Horten. 

Telemarkforsking forutse�er mindre effekt for innpendling til Horten og har forutsa� at denne kan øke 

med 12 prosentpoeng. Dersom den nye brua, som et tanke-eksperiment, ble ferdigstilt i dag, vil den 

fram til 2040 kunne gi en ekstra befolkningsvekst i Horten på 2000 personer, som tilsvarer ni prosent 

av dagens befolkning. Økt vekst i arbeidsplasser i Horten beregnes i modellen til om lag 400, omkring 

fire prosent av antall arbeidsplasser i dag.

I tilsvarende beregning for Moss forutse�er Telemarksforsking at innpendlingen kan øke med ti 

prosentpoeng. Resultatet blir at brua i løpet av 25 år kan øke befolkningsveksten med mellom 1500 og 

2000 som tilsvarer ca. fem prosent av dagens folketall. Ifølge disse beregningene kan brua bety om lag 

400 flere arbeidsplasser i Moss enn ved trendframskriving, ca. tre prosent av antall arbeidsplasser i dag.

Faktisk ne�ofly�ing avhenger av en rekke forhold, blant annet av utvikling i boligtilbudet. Andre 

kommuner der innbyggerne får lavere reisekostnader til arbeidsmarkedet utenfor egen kommune blir 

også påvirket på samme måte som Moss og Horten, men med mindre styrke. 

Telemarksforsking modell er basert på analyse av historiske data om sammenheng mellom ne�ofly�ing 

til kommuner og ulike strukturelle forhold. Ifølge modellen kan ne�ofly�ing i stor grad forklares ut 

fra forskjeller i vekst i arbeidsplasser i nabokommuner, befolkningsstørrelse og tilgang til et større 

arbeidsmarked. En ny fast forbindelse vil gi innbyggerne bedre tilgang til arbeidsplasser på den andre 

siden av Oslofjorden og omvendt bli mer tilgjengelig for innpendling. 

Økt tilgang til et større arbeidsmarked antas ut fra empiriske analyser å gi økt ne�ofly�ing. En voksende 

befolkning e�erspør flere varer og tjenester og gir flere arbeidsplasser i skjermede næringer som betjener 

det lokale markedet i kommunen.  Ifølge Telemarksforsking analyser har økt folketall liten betydning 

for sysselse�ing i såkalte «basisnæringer» som konkurrerer i nasjonale og internasjonale markeder.  

Som beskrevet i omtale av jernbane i foregående kapitler kan en fast forbindelse via Hurumlandet legge 

til re�e for utny�ing av store arealreserver nær Oslo te�sted. I konseptvalgutredningen er det ikke se� 

nærmere på et slikt scenario for framtidig arealbruk.
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12  Andre virkninger

I de�e kapitlet omtales risiko og sårbarhet, trafikale virkninger for tverrforbindelser mellom E6 og E18 

på østsida av fjorden, følsomhetsanalyser og mulighet for finansiering med bompenger.

12.1 Risiko og sårbarhet
Vurdering av risiko og sårbarhet omfa�er:

De analyserte alternativene for K3 Bru Moss-Horten og K4 Tunnel Moss -Horten er brukt som case 

for vurdering av risiko og sårbarhet. Andre løsninger for utforming av de to konseptene kan ha andre 

egenskaper når det gjelder trafikksikkerhet og behov for stenging. Konklusjonene om den lange 

undersjøiske tunnelen i K4 vil i all hovedsak også gjelde for en tunnel fra Hurum til E18 ved Holmestrand 

selv om beregnet trafikk i sistnevnte er om lag halvparten så stor.

Begge de skisserte løsningene for K3 og K4 har strekninger med tunnel og bru, men i vurdering av 

risiko og sårbarhet har fokus vært den lange brua over og den undersjøiske tunnelen under Oslofjorden.

Risiko for ulykker

Generelt
På ei bru over Oslofjorden antas det at risiko for ulykker er som på tilsvarende møtefri veg i dagen30). 

Sterke vindkast og tåke kan øke risiko for ulykker på ei lang bru, men værforholdene i Oslofjorden antas 

å være gunstigere enn for mange eksisterende bruer andre steder langs kysten. 

Sannsynligheten for ulykker i en tunnel med to løp vurderes å være den samme eller noe lavere enn for 

en tilsvarende møtefri vegstrekning i dagen ifølge en rapport fra TØI44). Alvorlighetsgraden for ulykker 

i vegtunnelene er imidlertid høyere enn for ulykker på veger i frilu�. Innkjøringssonene mellom veg i 

dagen (herunder bru)  og tunnel har noe større sannsynlighet for ulykker på grunn av vekslende lys- 

og føreforhold. 

Undersjøiske tunneler med lange strekninger med stor stigning har større sannsynlighet for branner, 

spesielt i tunge kjøretøy enn ei bru med kortere strekning med mindre stigning. Konsekvensene av en 

brann er også større i en tunnel enn i frilu�. I Oslofjordtunnelen er det i dag 5 – 10 brannhendelser per år 

med en trafikk som tilsvarer om lag 20 prosent av beregnet trafikk i K4 i en situasjon uten bompenger.  

En  tunnel Moss - Horten vil ha mindre stigning enn Oslofjordtunnelen, men er mer enn dobbelt så lang.

I tillegg til brann på grunn av varmgang, er konsekvensene av en ulykke med farlig gods i tunnel 

generelt større enn på veg i dagen (bru). Risikoen for vegtransport av farlig gods med ferje, gjennom 

Oslofjordtunnelen eller gjennom Oslo ble sammenlignet i RISIT-programmet45). Transporten av farlig 

gods gjennom Oslofjordtunnelen ble vurdert å ha omtrent seks ganger høyere risiko enn ferjealternativet. 

44)  TØI 2012

45) NTNU 2008
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Studien fant videre at transport gjennom Oslo sentrum med te� bebyggelse representerer ca. 30 prosent 

høyere risiko enn for tilsvarende transport i Oslofjordtunnelen.

Trafikantenes følelse av trygghet bør også tillegges vekt ved valg mellom løsninger med bru eller lang 

undersjøisk tunnel. TØI-rapporten om tunnelbranner refererer til en undersøkelse som ble gjennomført i 

Norge av TNS Gallup i 2009 om trafikantenes opplevelse av å kjøre i tunnel.  Ifølge undersøkelsen oppgir 

20 prosent at de liker seg dårlig i tunnel, ca. 17 prosent at de føler et visst ubehag, en drøy prosent at de 

er redde og ca. tre prosent at de helst velger en omveg.

K3 Bru Moss – Horten
For å kunne ivareta krav til seilingshøyde, inngrepsfri ilandføring i store sammenhengende verneområder 

og tilre�elegging for kryss i Moss og Horten er brua skissert med dimensjoner og kurvatur som i 

dimensjoneringsklasse H7 . Den skisserte brua har ca. tre kilometer med nesten fem prosent stigning. 

Relativt sterk stigning vil føre til saktegående tungtrafikk og kan øke risikoen for ulykker. I Horten er det 

aktuelt med kryss i tunnel, noe som også kan gi økt ulykkesrisiko. Dimensjonering av vegen må vurderes 

nærmere i eventuell videre utredning av de�e konseptet.

Med ilandføring av brua via kunstige øyer og i tunneler på hver side av fjorden, vil konseptet ha tre tunneler 

med tilhørende utfordringer selv om stigningene blir kortere og slakere enn for en lang undersjøisk tunnel. 

K4 Tunnel Moss - Horten
En 16 kilometer lang undersjøisk tunnel Moss - Horten kan få nesten fem prosent stigning i å�e kilometer 

med saktegående tungtrafikk i motbakkene og fare for varmgang og tap av  bremser ved kjøring nedover. 

Av hensyn til framkommelighet for øvrig trafikk bør tunnelen ha tre kjørefelt i hvert løp. 

Toveis trafikk i e� løp som følge av hendelser eller planlagt dri� og vedlikehold betyr økt sannsynlighet 

for møteulykker. Erfaringer viser at det er vanskelig å få trafikantene til å overholde redusert hastighet 

over lange strekninger i situasjoner med avvik. Ved toveistrafikk i tunnel vil dessuten konsekvensene 

av brann bli mer alvorlige. 

Stenging av forbindelsen (forutsigbarhet)
I praksis stenges ikke bruer o�ere enn andre tilsvarende veger i dagen, verken i forbindelse med 

hendelser eller planlagt dri� og vedlikehold. Ifølge årsrapporten for Øresundsbrua var den i 2013 stengt 

i 22 timer på grunn av værforhold og hendelser. De�e gir en oppetid på 99,7 prosent. 

Erfaringene viser at lange tunneler må stenges relativt o�e. Antall uforutse�e hendelser som krever 

stenging av e� tunnelløp og varighet av stenging øker med økt tunnellengde og trafikk. Basert på 

erfaringer fra eksisterende tunneler antas det at en tunnel mellom Moss og Horten kan få i størrelsesorden 

40 brannhendelser per år. Utvikling og innfasing av sikrere tungbiler kan redusere antall branner og 

branntilløp.

Ved en trafikkulykke i tunnel må alle felt i det aktuelle tunnelløpet stenges for trafikk. Forbindelsen vil i 

praksis bli helt stengt i én retning inntil vegen er ryddet eller trafikken er lagt om til toveis trafikk. Hvis det 

er fare for at publikum vil evakuere til det andre løpet, må begge løp stenges. Med mulig årsdøgntrafikk 

på 40000 vil en hendelse uanse� ha store konsekvenser for trafikkavviklingen.

En trafikkulykke kan også føre til skader på tunnelen, spesielt på lys, ventilasjon og signalanlegg, som kan 

medføre mer langvarig stenging. En vegtunnel med stor trafikk må stenges hvis den er uten belysning, 

styringsmuligheter eller overvåking.

I tunnel må planlagt vedlikehold utføres i perioder med lite trafikk.  Omfanget av toveistrafikk på grunn 

av planlagt dri� og vedlikehold kan bli stort. Basert på erfaringer fra Oslofjordtunnelen antas det at e� 
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av løpene om vinteren vil kunne være stengt ca. 12 ne�er per måned for vask av vegger og kjørebane. 

I tillegg kommer mer krevende rengjøring av tunneltak og kabelbru.

Konsekvensene av stenging av en vegforbindelse avhenger av om det finnes en god omkjøringsveg 

eller ikke. For toløps tunneler uten omkjøringsveg stenges o�e bare e� løp, mens det kjøres toveis trafikk 

i det andre løpet. De�e betyr noe økt risiko for ulykker. 

Selv ei lang bru krever lite ekstra utstyr for trafikkstyring sammenlignet med veg i dagen. En lang tunnel 

krever mye utstyr for å styre og overvåke trafikken. Hvis en tunnel skal klargjøres for toveiskjøring mer 

enn dobles utstyrsbehovet og behov for vedlikehold av de�e utstyret. Mer utstyr for trafikkstyring øker 

faren for tekniske feil som kan bety at hendelser ikke oppdages med muligheter for følgeulykker.

K1 Bedre ferjetilbud 
Et ferjetilbud med sju ferjer i trafikk og tre ferjekaier på hver side av fjorden vil være robust for hendelser 

og vil ha høy regularitet. Ifølge ferjeselskapets statistikk for perioden 2011- 2012 ble bare 1 – 3 prosent 

av avgangene innstilt. Det er liten sannsynlighet for at sambandet vil være stengt over lengre tid. Selv 

om det er sjelden at ferjeavganger innstilles, vil et ferjetilbud ved normal trafikkavvikling ha mindre 

forutsigbar reisetid enn en fast forbindelse.

K3 Bru Moss - Horten
Det antas at bruene over Oslofjorden og Mossesundet vil ha tilnærmet samme oppetid som for en 

vanlig veg i dagen med samme standard og trafikk. En løsning med ilandføring via to tunneler, hver 

på 4,5 kilometer, vil ha de samme svakhetene som en undersjøisk tunnel, men ikke i samme grad fordi 

tunnelene er kortere og har mindre stigning.

K4 Tunnel Moss - Horten
De�e konseptet rangeres som dårligst med tanke på sårbarhet. På grunn av hendelser og planlagt dri� 

og vedlikehold vil e� av tunnelløpene relativt o�e være stengt. Selv om planlagt dri� og vedlikehold 

kan legges til perioder med lite trafikk, vil toveis trafikk i e� løp bety redusert framkommelighet og økt 

risiko for ulykker.

De�e forholdet er så alvorlig at det bør vurderes om en så lang undersjøisk tunnel med stor trafikk bør 

bygges med tre løp for å gi et transpor�ilbud med tilstrekkelig kvalitet over Oslofjorden. En tunnel med 

tre løp vil redusere de trafikale konsekvensene ved uforutse�e hendelser.

12.2 Forbindelsen mellom E6 og E18 på østsida av 
 Oslofjorden 

Ved behandling av kommunedelplan for E18 i Ås i 2012 ble spørsmålet om en ny tverrforbindelse mellom 

E18 Holstad og E6 Vassumkrysset henvist til vurdering i KVU for kryssing av Oslofjorden. I KVU-arbeidet 

har politikere i Østfold også vært oppta� av forbindelsen mellom de to europavegene lenger sør. 

Mye av trafikken mellom E6 og E18 er lokale og regionale reiser som ikke krysser Oslofjorden. I 

konseptvalgutredningen er vurderingen avgrenset til i hvilken grad trafikk på rv. 23 Oslofjordforbindelsen 

og nye kryssinger vil belaste vegne�et mellom E6 og E18. 

Behandlingen av denne problemstillingen er delt i to:
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Trafikk til og fra nye fjordkryssinger
Statens vegvesen gjennomførte i 2013 en utredning for de to fylkesvegrutene mellom E6 og E18 i 

Østfold med forslag til alternative strategier for utvikling46). Østfold fylkeskommune har sa� av investe-

ringsmidler til utbedring av de aktuelle tverrforbindelsene med hovedvekt på fv. 120.

 

I den regionale transportmodellen gir alle de tre vegkonseptene noe økt trafikk på fv.151 og fv. 120 

mellom Såner og Elvestad. Beregnet trafikk på fv. 120 i Referanse 2030 er mellom 5000 og 7500 biler 

som er betydelig høyere enn dagens trafikk. Nye faste forbindelser over Hurum eller Moss - Horten ser 

ut til å øke trafikken på fv. 120 (sum begge retninger) med 500 – 1000 kjøretøy per døgn sammenlignet 

med Referanse 2030. 

I transportanalysen av konseptene K2 – K4 belaster bare 500 – 2000 av bilene på de faste forbindelsene 

over Oslofjorden fv.151 eller fv. 120 mellom Såner og Elvestad. Mellom 800 – 1600 av disse er reiser til 

eller fra E18 øst for Elvestad, jf. fig. 12.1. På grensa ved Ørje er det 150 - 300 kjøretøy, regnet i begge 

retninger, som også krysser Oslofjorden. 

 

Lange transporter mellom vestsida av Oslofjorden og E18 i Østfold utgjør om lag 15 – 20 prosent av 

beregnet trafikk på fv. 120. En fast forbindelse over Oslofjorden vil gi en beskjeden økning i disse 

transportene og påvirker isolert se� ikke behovet for utbedring av fylkesvegen. 

Fv. 120: 1000  

E18: 1000

Figur 12.1 Hvordan trafikken fra bru Moss - Horten fordeler seg i vegne�et. Tallene er fjordkryssende trafikk (Sum 
begge retninger). (Statens vegvesen 2014 )
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46) Statens vegvesen 2011 
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Trafikk til og fra rv. 23 Oslofjordforbindelsen 
En tverrforbindelse mellom Vassum og Holstad kan avlaste Vinterbrokrysset og innkorte strekningen 

med omkring 6 kilometer sammenlignet med dagens vegne�, blant annet for trafikk til og fra rv. 23 

Oslofjordforbindelsen.

Transportanalyser i arbeidet med kommunedelplan for E18 i Ås viste at en slik tverrforbindelse bare i 

begrenset grad vil avlaste E18 mellom Holstad og Vinterbro, og at det selv med en slik «snarvei» vil være 

nødvendig å utvide E18 til fire felt på denne strekningen47). 

Ønsket om en tverrforbindelse skyldes først og fremst en bekymring for gjennomgangstrafikk på fv. 

152 forbi Ås sentrum.  Kjørelengden fra E6 Vassum til E18 Holstad via Vinterbro-krysset er omtrent den 

samme som via fv. 152 forbi Ås sentrum.  På mye av ruta på fv. 152 er fartsgrensa 60 km/t eller lavere. Det 

er derfor ikke grunn til å tro at trafikk mellom rv. 23 Oslofjordforbindelsen og E18 belaster eller i framtida 

vil belaste fv. 152 gjennom Ås sentrum. 

Ifølge transportanalysene i arbeidet med kommunedelplanen vil mesteparten av trafikken på en ny 

veglenke være reiser som ikke krysser Oslofjorden.  Av beregnet årsdøgntrafikk på ca. 9000 i 2030 på en 

ny veglenke ser mesteparten, ca. 60 prosent ut til å være reiser til og fra Ski sentrum. En tverrforbindelse 

ser ut til å kunne avlaste Nordbytunnelen med ca. 4000 kjøretøy per døgn og noen færre lokale/regionale 

reiser på fv. 152 gjennom Ås. 

Figur 12.2  En mulig tverrforbindelse mellom E6 og E18 sør for Vinterbro
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Kartet i fig. 12.3 viser hvordan trafikken på ei eventuell bru over Oslofjorden kan fordele seg på vegne�et.  

Av beregnet årsdøgntrafikk over Oslofjorden i 2030 (uten bompenger) på ca. 24 000 kjøretøy finner 

vi igjen mindre enn 2000 biler på E18 øst for Holstad. Trafikk til/fra Ås og Ski utgjør ca. 4000 kjøretøy. 

Resten av trafikken går nordover på E6 og E18 eller sørover på E6. Figuren viser at trafikken på fv. 

152 fra Oslofjordforbindelsen ikke er gjennomgangstrafikk, men ca. 1500 kjøretøy som skal til/fra Ås 

sentralområde. 

Det er ca. 4500 kjøretøy av en årsdøgntrafikk på ca. 24 000 på en Oslofjordforbindelse med bru i 2030 

som kan ha ny�e av en kobling mellom E6 ved Vassum og E18 ved Holstad, fordi de skal til/fra østgående 

E18 eller Ski sentrum. Videre viser analysen at koblingen ikke vil avlaste fv. 152 gjennom Ås. 

Vinterbrokrysset som er viktig for trafikkavviklingen i det aktuelle området, er under planlegging 

som en del av reguleringsplanen for E18 Retvet-Vinterbro. Når de�e prosjektet er ferdig utbygd, vil 

Vinterbrokrysset få betydelig økt kapasitet. Den begrensede trafikken mellom E6 sørgående og E18 

sør/østgående er ikke avgjørende for løsningen for Vinterbrokrysset. 

Selv med forventet trafikkøkning på rv. 23 Oslofjordforbindelsen vil ny�en av en eventuell tverrforbindelse 

først og fremst gjelde for relativt korte reiser i og til og fra Follo. Valg av løsninger for framtidig 

transportsystem over Oslofjorden kan derfor tas uavhengig av beslutninger om vegsystemet rundt 

Vinterbro.

Figur 12.3  Hvordan trafikken på rv. 23 over Oslofjorden fordeler seg på vegne�et på østsida, sum trafikk i 
begge retninger.
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12.3 Følsomhetsanalyser
I arbeidet med konseptutvikling er det analysert et stort antall konsepter med transportmodell, også ulike 

varianter av konseptene i alternativanalysen. Disse beregningene kan fungere som følsomhetsanalyser 

for å vurdere virkninger av konseptene med andre løsninger. Resultatet av disse analysene er omtalt 

andre steder i rapporten, først og fremst i kapi�el 9.

Konsept K3 Bru Moss-Horten sammenlignet med utvidet Referanse 2030
Nullalternativet (Referanse 2030) skal bare inneholde dagens transportsystem supplert med nye 

prosjekter Stortinget har bevilget penger til eller som har vedta� bompengeproposisjon. Realisering 

av andre store prosjekter kan tenkes å påvirke ny�en av konseptene. Det er derfor gjort en 

transportanalyse der følgende prosjekt som ifølge NTP 2014-2023 skal være fullført innen 2030, er 

lagt inn i referansekonseptet og i K3 Bru Moss - Horten: InterCity dobbeltspor Oslo-Tønsberg og Oslo-

Fredrikstad48), E18 Akershus-Ørje og nye parseller på rv. 23.  

Beregningene viser at en bedring av togtilbudet på begge sider av fjorden i liten grad påvirker den 

fjordkryssende trafikken i K3 Bru Moss - Horten. Togtilbudet gir stort se� flere reiser mellom fylkene på 

hver side av Oslofjorden og inn til Oslo. Det blir små endringer i fjordkryssende reiser mellom Østfold 

og Vestfold. 

Ifølge beregningene ser det ut som en utbedring av E18 mellom Akershus og Ørje i hovedsak vil påvirke 

trafikken i Østfold og Akershus, og i mindre grad gi flere bilreiser til og fra fylkene på vestsiden av fjorden.  

Beregningene viser at ny rv. 23 mellom Dagsle� og Linnes gir flere lokale reiser mellom deler av Buskerud 

og Follo. 

12.4 Mulighet for finansiering med bompenger 
Det er gjennomført en enkel beregning for å illustrere potensial for bompengefinansiering. De beløpene 

som kommer fram med ulike forutsetninger om nedbetalingstid og rente, er størrelsen på det lånet 

bompengene kan betjene. 

Det er i alle beregningene lagt til grunn en takst på 150 kroner (2014-kroner) i begge retninger for 

kryssing av Oslofjorden. De�e takstnivået tilsvarer omtrent et påslag på ferjebille�en med om lag 40 

prosent som o�e brukes som utgangspunkt for vurdering av bompenger når ferje ersta�es med en fast 

forbindelse. I konsept K2 Hurumforbindelsen er prisen sa� til 75 kr for hver av de to kryssingene (brua 

ved Filtvet og tunnelen fra Hurum til E18 i Vestfold).  Med unntak av takster og innkrevingskostnader 

er forutsetningene de samme som i tilsvarende beregning for bru-alternativet for rv. 23, jf. kapi�el 7.9. 

Beregningene viser at med en takst på 150 kroner for alle fjordkryssingene, kan bompengene bidra med 

mellom 11 og 22 milliarder 2014-kroner av de samlede investeringskostnadene, avhengig av rentesatser 

og nedbetalingstid. 

Det ser ut til å være svært liten forskjell mellom trafikk og potensial for bompengefinansiering for 

konseptene K2, K3 og K4. Bompenger avviser de korte, lokale reisene i korridoren Moss – Horten. De 

lange reisene som i dag bruker ferja eller kjører via E18, og som utgjør omtrent samme trafikkmengde 

i alle de tre konseptene, vil fortsa� bruke de nye faste forbindelsene.

12.5 Usikkerhetsvurdering
I og med at datagrunnlaget som brukes og analysene som gjøres i en konseptvalgutredning er på et 

mer overordnet nivå enn i en konsekvensutredning ved planlegging e�er plan- og bygningsloven, vil 

48) Kodingen av IC-tilbudet er hentet fra KS1 av KVU for Intercitystrekningene. Dovre Group/Transportøkonomisk Institu�, 2013. 

Intercitystrekningene. Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1). 
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det være større usikkerhet for vurdering av virkninger og kostnader. Usikkerheten gjelder først og fremst 

transportanalysen og anslag for kostnader til investering og dri� og vedlikehold av ny infrastruktur. 

Vurdering av ikke-prissa�e virkninger for konsepter i korridorer er også mye grovere enn for konkrete 

prosjekter.

Transportanalyse og samfunnsøkonomisk analyse
Trafikale virkninger er beregnet og analysert med  nasjonale modeller for godstransport og personreiser 

(for reiser over 100 kilometer) og regional modell for persontransport (for reiser under 100 kilometer). 

I den regionale transportmodellen beregnes også rutevalg for godstransport med utgangspunkt i en 

fast lastebilmatrise. Antall godsbiler i modellområdet påvirkes ikke av konseptene, jf. kapi�el 9.

Transportmodellenes styrke er at de behandler store datamengder på en konsistent måte, er 

veldokumentert og te� integrert med de samfunnsøkonomiske beregningsverktøyene. Det er en generell 

svakhet med transportmodellene at de er utviklet ut fra trafikantenes historiske preferanser kartlagt i 

reisevaneundersøkelser og brukes for å analysere en situasjon ganske langt fram i tid. Transportanalysen 

bygger dessuten på forutsetninger om framtidig arealbruk basert på usikre prognoser for befolkningsvekst 

og lokalisering av boliger og arbeidsplasser. Det tas heller ikke hensyn til eventuelle trendbrudd eller 

at endringer i transportsystemet kan påvirke lokalisering av nye boliger og arbeidsplasser på lang sikt

Konseptene sammenlignes med et Referansekonsept i 2030 som omfa�er dagens transportne� 

pluss jernbane- og vegprosjekter som er igangsa� eller har få� bevilgning. Transpor�ilbudet i 2030 

vil sannsynligvis på enkelte strekninger være bedre enn forutsa� i Referanse 2030. De�e kan påvirke 

vurdering av trafikale virkninger og samfunnsøkonomi. En følsomhetsanalyse der K3 Bru Moss - Horten 

sammenlignes med et utvidet Referansekonsept, indikerer imidlertid at de trafikale virkningene av den 

faste forbindelsen endres lite sammenlignet med vurdering ut fra Referanse 2030.

Transportmodellberegningene gjennomføres på døgnnivå, og reisetidene som er inngangsdata til 

modellen er beregnet for rush og perioder med lite trafikk. Det betyr at modellen til en viss grad ivaretar

at kapasitetsproblemer kan påvirke valg av transportmiddel. Beregnet antall bilturer per døgn 

fordeles ut på vegne�et uten hensyn til eventuelle kapasitetsproblemer. De�e påvirker sikkerheten 

i transportmodellens tall for overføring av trafikk fra E18. Hvis ruta langs  E18 også i framtida har 

vesentlig større køproblemer enn resten av vegne�et, vil modellen kunne undervurdere overføring 

av trafikk fra E18 til E6.I transportmodellen er det for kollektivreiser lagt inn en betydelig kostnad for 

overgang mellom transportmidler. Samtidig avhenger reisetida av frekvens i tilbudet. De�e kan bety 

at transportmodellen beregner færre togreiser enn det kan forventes. Det er kodet et togtilbud som 

er tilpasset avgangsfrekvensene på Intercity-tilbudet på Østfoldbanen og Vestfoldbanen. Det vil si 

30 og 60 minu�er mellom avgangene. Videre er ulempene ved overgang mellom tog-pendelen på 

jernbanekryssingen og Intercity-tilbudet redusert til et minimum. 

For jernbanekryssing i Konsept 2 Hurumforbindelsen er beregninger og analyse ikke basert på mulig 

fremtidig areal- og samfunnsutvikling i stasjonsområdene. Heller ikke en mulig terminalutvikling på 

Hurum/To�e har inngå� i de�e grunnlaget. 

Konsept
Ne�o 

bompenger
Bompengepotensial 

6,5% rente
Bompengepotensial 

3% rente

Første år

(2030)

Første år

(2030)

20 års 

ned-

betaling

15 års 

ned-

betaling

20 års 

ned-

betaling

K2 Hurumforbindelsen 1,5 1,5 14,3 16,1 21,8 

K3 Bru Moss - Horten 1,5 1,5 14,1 15,9 21,5 

K4 Tunnel Moss - Horten 1,5 1,5 14,3 16,1 21,9 

Tabell 12.1. Potensial for finansiering med bompenger. Takst 150 kroner i begge retninger. Milliarder 2014-kroner.
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Samfunnsøkonomisk analyse av prissa�e virkninger er foreta� med EFFEKT. Trafikantny�e beregnes i 

et program med inngangsdata fra transportmodellen og som igjen går videre til EFFEKT-programmet, 

jf. kapi�el 10. Det er ikke gjennomført følsomhetsanalyse med alternative verdier for kalkulasjonsrente 

eller beregningsperiode. Forskjellen mellom konseptene er imidlertid så stor at de�e neppe vil endre 

rangeringen når det gjelder samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Transportanalysen indikerer stor trafikkvekst og gir derfor høy samfunnsøkonomisk avkastning for en 

fast forbindelse mellom Moss og Horten i en situasjon uten bompenger. Disse konseptene gir svært 

stor reduksjon i reisetid over en kort strekning mellom byområder med relativt stor befolkning. De�e 

kan bety at det kan forventes uvanlig stor trafikkvekst. 

En god del av den økte trafikken på en ny forbindelse er ikke nyskapte reiser, men skyldes endret valg 

av reisemål eller rute for eksisterende reiser. På den annen side er det usikkert hvor godt modellen, 

som er tilpasset dagens situasjon, fanger opp så store endringer i transportsystemet i en region der 

arealbruk og funksjonsdeling over lang tid har skjedd langs to akser nord-syd adskilt av Oslofjorden.

For K2 Hurumforbindelsen og K4 Tunnel Moss - Horten er det beregnet trafikk og samfunnsøkonomi 

for en situasjon med bompenger. De�e gir stor nedgang i trafikken og redusert ne�o ny�e, spesielt for 

K4 der nesten alle korte, lokale reiser prises bort. I mange transportanalyser er det stilt spørsmål om 

modellen er for følsom for bompenger, men i de�e tilfellet er taksten såpass høy at det ikke er urimelig at 

den lokale trafikken ser ut til å forsvinne i perioden med bompenger. Konsept K4 har ifølge beregningene 

fortsa� positiv ne�o ny�e.

Ovennevnte kan tilsi at beregningsresultatene for faste forbindelser over Oslofjorden må brukes med 

ekstra forsiktighet. Resultatene brukes primært til rangering av konseptene uten å legge for stor vekt 

på forskjeller i absolu�e verdier. Det virker robust at faste forbindelser mellom Moss og Horten kan gi 

positiv ne�o ny�e for prissa�e virkninger.

Kostnader
Investeringskostnader for et alternativ innenfor hvert konsept er vurdert i egne anslagssamlinger. 

For de lange tunnelene og bruene over Oslofjorden bygger anslagene på utforming og mengder fra 

skisseprosjekter, mens kostnader for vegstrekningene mellom selve fjordkryssingene er erfaringsbaserte 

løpemeterpriser ut fra forenklet planlegging av veglinjer. 

Kostnadene for de lange bruene antas å ha størst usikkerhet fordi det ikke finnes erfaringstall fra så 

krevende konstruksjoner. Vi har heller ikke erfaring med så lange undersjøiske tunneler med stor trafikk. 

Nærmere vurdering av risiko og sårbarhet kan øke tunnelkostnadene både til investering og til dri� og 

vedlikehold.  

På grunn av den store usikkerheten er det riktig å oppgi investeringskostnader for de analyserte 

alternativene som intervaller, mens det i EFFEKT brukes forventet kostnad (P50). Dessuten er 

det forsøkt å angi størrelsesorden for byggekostnader for andre løsninger innenfor konseptene. 

Dri� og vedlikehold av tunnel antas å være vesentlig høyere enn bru per løpemeter. Det er generelt 

vanskelig å få gode sammenlignbare tall for kostnader til dri� og vedlikehold av lange bruer og 

undersjøiske tunneler med stor trafikk 

De kostnadstallene for dri� og vedlikehold som ligger inne i EFFEKT gir liten forskjell mellom konseptene 

med tunnel og bru mellom Moss og Horten. I denne forbindelse er det viktig å huske at K3 Bru Moss 

- Horten inneholder to relativt lange tunneler, hver av dem på ca. 4,5 kilometer. Uanse� bør kostnader 

til dri� og vedlikehold vurderes i et livsløpsperspektiv som er mye lengre enn beregningsperioden i 

EFFEKT som er 40 år.
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Teknologiske forhold og gjennomførbarhet

Å bygge en fast forbindelse over Oslofjorden vil være forbundet med stor usikkerhet kny�et til 

grunnforhold og nye teknologiske løsninger, i hvert fall for samferdselsanlegg. For å redusere 

usikkerheten om grunnforhold er det gjennomført seismiske undersøkelser i deler av fjorden og noen 

steder grunnboringer på land. Videre undersøkelser med utgangspunkt i valgt konsept kan avdekke 

forhold som kan påvirke muligheten for gjennomføring, kostnader og arealkonflikter.
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13 Måloppnåelse 

13.1 Måloppnåelse
I de�e kapitlet vurderes måloppnåelse for de fem effektmålene kvalitativt med en tredelt skala: God – 

Middels – Dårlig.

Effektmål 1: Tiltaket skal redusere reisetida over Oslofjorden 
Måloppnåelsen vurderes atskilt for personreiser og godstransport. Reise-/transportmønsteret i 

Referanse 2030 er ikke det samme for personreiser og godstransport, og konseptene gir derfor ikke 

samme tidsgevinst for ulike transportstrømmer. Dessuten er det viktig å synliggjøre virkninger for 

næringslivets transporter som er prioritert i det prosjektutløsende behovet og samfunnsmålet. 

Med nye faste forbindelser kan rutevalget endres for både personer og gods. For personreiser påvirkes også 

reisemål, mens transportert mengde gods mellom ulike områder påvirkes lite på kort og mellomlang sikt.  

Persontransport
Faste forbindelser reduserer reisetida over Oslofjorden for reiser og transporter som krysser Oslofjorden i 

Referanse 2030. Samtidig legges det til re�e for et stort antall nye personreiser over fjorden som også har 

ny�e av redusert reisetid. De nye personreisene er hovedsakelig relativt korte turer mellom byområder. 

I konsepter med et stort antall korte reiser bidrar disse betydelig til reduksjon i gjennomsni�lig reisetid. 

For å synliggjøre denne effekten er det beregnet endring i gjennomsni�lig reisetid både for bilturene i 

Referanse 2030 og for alle bilreiser,inkludert nye reiser over fjorden, e�er at en fast forbindelse er bygget. 

For faste forbindelser mellom Moss og Horten er det stor forskjell mellom redusert gjennomsni�lig 

reisetid for alle personreiser med bil over Oslofjorden,inkludert nye reiser over fjorden, og for de reisene 

som krysser Oslofjorden med ferja i Referanse 2030. Konsept K3 Bru Moss - Horten gir samme reduksjon 

i reisetid for eksisterende reiser som K4 Tunnel Moss - Horten, men førstnevnte gir betydelig større 

reduksjon i gjennomsni�lig reisetid for alle reiser. Konsept K3 gir flere, korte reiser enn K4, og de�e 

trekker gjennomsni�lig reisetid for alle bilreiser ned.

 

For konseptene K1 Forbedret ferjetilbud og K2 Hurumforbindelsen viser beregningene beskjeden 

reduksjon i reisetid. Forskjellen i reisetid for alle bilreiser mellom K1 og K2 er så liten at usikkerheten i 

beregningene tilsier at de gis samme måloppnåelse.

K1 Bedre 
ferjetilbud  

K2 Hurum-
forbindelsen 

K3 Bru 
Moss - Horten 

K4 Tunnel 
Moss - Horten 

Reduksjon i gjennomsni�lig reisetid 
over fjorden for alle personreiser 
med bil (minu�er)

5 7 39 33

Reduksjon i gjennomsni�lig reisetid 
over fjorden for eksisterende per-
sonreiser med bil, dvs. reiser i Refe-
ranse 2030 (minu�er)

1 7 17 17

Måloppnåelse Dårlig Dårlig God God

Tabell 13.1  Reduksjon i reisetid for de ulike konseptene. Minu�er spart sammenlignet med Referanse 2030
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Godstransport
I godstransportmodellen beregnes redusert reisetid per døgn for tungtrafikken over Oslofjorden. K1 

Forbedret ferjetilbud gir svært liten tidsbesparelse, mens konseptene mellom Moss og Horten ser 

ut til å gi størst tidsgevinst. Redusert reisetid for godstransport utgjør under 20 prosent av beregnet 

tidsgevinst for alle trafikanter.

K1 Bedre 
ferjetilbud  

K2 Hurum-
forbindelsen 

K3 og K4 

Spart reisetid beregnet i 
godsmodellen (timer pr. døgn)

100 1200 1400

Måloppnåelse Dårlig Middels God

Tabell 13.2  Sum spart tid for alle tunge kjøretøy over Oslofjorden. Timer per døgn.

Effektmål 2: Tiltaket skal redusere forsinkelser i perioder med mye trafikk
Dagens ferjesamband har lang reisetid mellom Moss og Horten sammenlignet med en fast forbindelse. 

For næringslivet som har strenge krav til «just in time» leveranser, kan forutsigbarhet være like viktig 

som transpor�id ved normal avvikling. Forutsigbarheten er avhengig av forsinkelser (effektmål 2) og 

av hvor o�e vegforbindelser er stengt eller ferjeavganger er innstilt (effektmål 3).

Sammenlignet med mange andre samband har Moss - Horten relativt høy oversi�ing. Med kort tid 

mellom ferjeavgangene er ventetida likevel ikke lang sammenlignet med andre samband. På dager 

med stor fritidstrafikk kan ventetida være betydelig, men transportørene kan til en viss grad forutse og 

unngå disse situasjonene.

Selv om forsinkelsene, sammenlignet med normal reisetid kan sies å være beskjedne i dag, vil K1 

Forbedret ferjetilbud ha vesentlig mindre kapasitet for å møte framtidig transportvekst enn en fast 

vegforbindelse.

Transportanalysen er gjennomført uten hensyn til hvordan køproblemer kan påvirke reisetider og rutevalg. 

Som et supplement er derfor kapasitetsbelastningen i vegne�et vurdert med en metode utviklet i revisjon 

av Håndbok 159. Metoden tar hensyn til trafikkbildet på ulike strekninger og hvordan trafikken er fordelt 

over døgnet. Resultatet er presentert i figur 13.1 som viser trafikkavviklingen i Referanse 2030 og i de 

tre vegkonseptene. Bildet for K1 Forbedret ferjetilbud er omtrent identisk med Referanse.  

   

I Referanse 2030 vokser trafikken på grunn av økt befolkning og flere arbeidsplasser. Dessuten er 

bompenger avviklet på flere strekninger i Oslofjordområdet. 

Kapasitetsproblemene ser fortsa� ut til å bli størst vest for Oslo, hele E18 mellom Drammen og Oslo 

kan være overbelastet store deler av døgnet. Tilsvarende kan være tilfelle for E6 mellom Oppegård 

og Oslo. Uten nye tiltak ser også rv. 23 mellom Drammen og Røyken ut til å få ustabil trafikkavvikling. 

Oslofjordtunnelen med e� løp, kan også få perioder med kø når bompengene fjernes. På rv. 19 vil 

trafikkavviklingen gjennom Moss være ustabil. 

K1 Forbedret ferjetilbud fører ikke til vesentlige endringer i framkommelighet. Alle vegkonseptene fører 

til god trafikkavvikling på selve fjordkryssingen, men det varierer hvor godt det tilstøtende vegne�et 

klarer å avvikle trafikkøkningen. Enkelte strekninger kan få vesentlig dårligere trafikkavvikling, spesielt 

gjelder de�e for E6 sør for Oslo. Avlastingen av E18 vest for Oslo blir antakelig ikke så stor at trafikken 

vil flyte vesentlig bedre i rush. 
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Figur 13.1  Kvalitet på trafikkavvikling for veger med årsdøgntrafikk over 10 000 .
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I K3 Bru Moss – Horten ser trafikkøkningen på E6 ut til å bli så stor at hele strekningen mellom Moss 

og Oppegård kan få ustabil trafikkavvikling. Fra Oppegård og inn mot Oslo må vegne�et antas å være 

overbelastet. Rv.19 fra Moss sentrum til Tykkemyr blir mest sannsynlig overbelastet hvis denne ikke 

bygges ut som foreslå� i KVU Moss-Rygge. K4 Tunnel Moss-Horten kan få noe bedre trafikkavvikling 

enn K3 på grunn av li� mindre lokaltrafikk på fjordkryssingen. 

Figur 13.1 viser kapasitetsbelastning på ulike vegstrekninger, men tar ikke hensyn til kapasiteten i 

kryssene. En ny fast forbindelse, spesielt med bru, vil gi mye trafikk i kryssområdene på begge sider 

av fjorden. Det vil være store utfordringer med utforming av gode kryssløsninger både i Moss og Horten. 

Kryssene mot E18 sør for Horten og E6 nord for Moss må ha høy standard for effektiv avvikling. Disse 

problemstillingene vurderes som løsbare, og hører hjemme i eventuell videre planlegging. 

Generelt vil en fast forbindelse gi mindre forsinkelser over Oslofjorden enn et forbedret ferjetilbud. For 

konsepter med nye vegforbindelser vil forsinkelsene oppstå på andre deler av vegne�et enn selve 

fjordkryssingen. Omfanget av disse forsinkelsene vil variere for ulike transportstrømmer og være 

størst gjennom og nær byene og på E6 mellom Moss og Oslo. Tabell 13.3 nedenfor oppsummerer 

måloppnåelse for effektmålet om reduserte forsinkelser.

K1 Bedre 
ferjetilbud  

K2 Hurum-
forbindelsen 

K3 Bru 
Moss - Horten 

K4 Tunnel 
Moss - Horten 

Måloppnåelse Dårlig God Middels Middels

Tabell 13.3  Oppnåelse av effektmål om reduserte forsinkelser.

Effektmål 3: Tiltaket skal redusere risiko for stenging av fjordforbindelsen
Ifølge statistikk fra ferjeselskapet Bastø Fosen var regulariteten i perioden 2011-2012 på 97 – 99 prosent. 

Lange tunneler har relativt mange stenginger, stort se� med kort varighet, på grunn av hendelser og 

planlagt dri� og vedlikehold. Behov for lengre stenging av en tunnel mellom Moss og Horten eller fra 

Hurum til E18 Kopstad vil føre til store ulemper for mange av trafikantene fordi omkjøringen er svært lang. 

Når e� tunnelløp må stenges, er det i perioder med lite trafikk mulig med toveis trafikk i et løp. Generelt 

antas det at bruer ikke har større behov for å stenge enn tilsvarende veg i dagen. 

Tabell 13.4 oppsummerer vurdering av måloppnåelse når det gjelder risiko for stenging. Måloppnåelsen 

for konsept K1 med na�åpent samband er god. K2 og K4 antas å ha dårligere måloppnåelse enn 

ferjekonseptet og K3 Bru Moss - Horten når det gjelder risiko for å må�e stenge.

K1 Bedre 
ferjetilbud  

K2 Hurum-
forbindelsen 

K3 Bru 
Moss - Horten 

K4 Tunnel 
Moss - Horten 

Måloppnåelse God Middels God Middels

Tabell 13.4  Oppnåelse av effektmål om redusert risiko for stenging

 

Effektmål 4: Tiltaket skal gi større markeder for arbeid, boliger og service  
(ABS-regioner) 
Endring i antall reiser mellom byområdene på hver side av Oslofjorden brukes som indikator for hvordan 

konseptene oppfyller effektmålet om regionforstørring. I transportanalysen er det beregnet hvordan 

reiseaktiviteten mellom byområdene endres i de ulike konseptene. 
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Konsept K3 Bru Moss - Horten gir kortest avstand mellom byområdene Moss og Horten og får størst 

økning i reiser per døgn mellom byområder på hver side av Oslofjorden, nesten 20 000 flere enn i K2 

Hurumforbindelsen. Om lag 40 prosent av beregnet vekst er reiser Moss - Horten. 

Konsept K4 Tunnel Moss – Horten ser også ut til å gi betydelig økning i reiser mellom byområdene, 

men grunnet dårligere tilgjengelighet til sentrum av Horten er effekten bare 60 prosent av økningen for 

konsept K3. De�e skyldes i stor grad færre reiser Moss - Horten.

Konsept K1 Forbedret ferjetilbud ser ut til å gi en minimal økning og konsept K2 Hurumforbindelsen en 

viss nedgang i antall reiser over fjorden. Nedgangen for K2 er først og fremst reiser mellom Drammen/

Nedre Eiker og Vestby/Ski fordi konseptet gir høyere transportkostnader enn med dagens rv. 23. 

Konsept K1 Forbedret ferjetilbud og konsept K2 Hurumforbindelsen vurderes på denne bakgrunn 

å ha dårlig måloppnåelse for regionforstørring. Konsept K3 Bru Moss – Horten vurderes å ha god 

måloppnåelse, men konsept K4 vurderes å ha middels - god måloppnåelse.

I tillegg har TØI beregnet endring i potensial for pendling over Oslofjorden, jf. kap. 11.3. TØIs resultater 

underbygger vurderingen av måloppnåelse.

Rambøll har analysert hvordan konseptene endrer gjennomsni�lig biltilgjengelighet i Oslofjordregionen 

sør for Oslo, se figur 13.2. Tilgjengelighetskartene viser gjennomsni�lig reisetid til den enkelte sone (2x2 

km ruter) for alle bosa�e i andre soner i analyseområdet. Beregningene er basert på befolkningsdata for 

år 2030. De mørkeste sonene har best gjennomsni�lig tilgjengelighet, det vil si lavest gjennomsni�lig 

reisetid, fra alle andre soner. Figuren viser at K3 Bru Moss - Horten gir vesentlig større tilgjengelighet 

over Oslofjorden enn K2 Hurumforbindelsen.

Figur 13.2  Biltilgjengelighet i Oslofjordregionen
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Effektmål 5: Tiltaket skal begrense CO
2
-utslipp fra transport

Endring i klimagassutslipp målt som CO
2
-ekvivalenter er beregnet i EFFEKT. De�e klimaregnskapet 

omfa�er i tillegg til utslipp fra biltrafikk også utslipp fra ferjedri� og fra utbygging samt fra dri� og 

vedlikehold av veg og jernbane. I EFFEKT er det ikke ta� hensyn til utvikling av ferjer med lavere utslipp 

av klimagasser. Det forventes at nye ferjer fra 2017 vil ha vesentlig lavere utslipp. Forskjell i CO
2
-utslipp 

er derfor også beregnet for en situasjon med 20 prosent lavere ferjeutslipp, se nedenfor.

Alle vegkonseptene innebærer at utslippene fra ferjedri�en blir borte. Samtidig øker utslipp av 

klimagasser fra biltrafikk. 

 

Dagens ferjer har relativt store utslipp av klimagasser, men det antas at miljøkravene i den nye 

konsesjonsrunden vil gi ferjer med rundt 20 prosent lavere utslipp enn i dag. I K3 Bru Moss – Horten 

som gir størst vekst i biltrafikk, fører avvikling av ferja til utslippsku� som tilsvarer omtrent to tredeler av 

de økte utslippene fra biltrafikk.  

Bare konsept K2 Hurumforbindelsen der ferjesambandet legges ned samtidig som biltrafikken øker 

svært lite, oppfyller effektmålet om reduserte utslipp av klimagasser sammenlignet med Referanse 

2030, jf. tab. 13.6. Konsept K1 med bedre ferjetilbud gir nest lavest utslipp av klimagasser. 

Endring i klimagassutslipp er beregnet over en periode på 40 år. Til sammenligning er norske utslipp 

av klimagasser om lag 53 millioner tonn CO
2
-ekvivalenter pr år. Transport utgjør ca. 14 millioner tonn 

eller om lag 25 prosent av de�e. 

K1 Bedre 
ferjetilbud  

K2 Hurum-
forbindelsen 

K3 Bru 
Moss - Horten 

K4 Tunnel 
Moss - Horten 

Endring i klimagassutslipp over 40 
år, fra EFFEKT (1000 tonn). Dagens 
ferjer.

800 ÷ 1.800 700 400

Endring i klimagassutslipp over 40 
år, miljøvennlige ferjer (1000 tonn )

650 ÷ 1.300 1.200 900

Rangering (ut fra klimaregnskap 
miljøvennlig ferjer)

Middels God Dårlig Dårlig

Tabell 13.5  Endring i klimagassutslipp de første 40 årene e�er åpning med dagens ferjer og med gassferjer 
eller tilsvarende. Oppgi� i 1000 tonn.



120

K V U  F O R  K R Y S S I N G  A V  O S L O F J O R D E N

Oppsummering måloppnåelse

Tabellen nedenfor viser anta� måloppnåelse for de fem effektmålene.

Uten vektlegging av målene framstår de to vegkonseptene K3 og K4 som relativt like når det gjelder 

måloppnåelse. Ferjekonseptet skårer dårligst, mens K2 kommer ut midt mellom ferje og faste forbindelser 

Moss – Horten ved en slik enkel vurdering.

K1 Bedre 
ferjetilbud  

K2 Hurum-
forbindelsen 

K3 Bru 
Moss - Horten 

K4 Tunnel Moss 
- Horten 

Redusert reisetid person Dårlig Dårlig God God

Redusert reisetid gods Dårlig Middels God God

Reduserte forsinkelser Dårlig God Middels Middels

Sannsynlighet for stenging God Middels God Middels

Reiser mellom byene Dårlig Dårlig God Middels–God

Utslipp av klimagasser Middels God Dårlig Dårlig

Tabell 13.6  Oversikt måloppnåelse av de fem effektmålene

13.2  Oppfyllelse av krav
Alle konsepter med bru tilfredsstiller det absolu�e kravet om seilingshøyde på minimum 72 meter, i en 

bredde på 750 meter eller to løp med bredde 350 meter hver, i hovedleden i Oslofjorden. 

Ingen av konseptene bryter med det absolu�e kravet om å unngå varige inngrep i landskapet i store, 

nasjonale verneområder. Vurdering av teknisk gjennomførbarhet og kostnader bygger på løsninger 

uten varige inngrep i slike områder.

I kapi�el 5 er det formulert et krav om at bruer i områder utenfor hovedleden også bør tilfredsstille 

Kystverkets anbefalte seilingshøyder. Vurdering av konseptene K3 og K4 er basert på en løsning med 

bru over Mossesundet og tunnel under boligområdet i Mosseskogen. Denne løsningen forutse�er 

en seilingshøyde på ca. 30 meter i Mossesundet, mens Kystverket anbefaler 54 meter. De�e henger 

sammen med høyden på de skipene som i dag laster kabeltromler hos Aker Solutions AS. De�e forholdet 

må vurderes i eventuell planlegging e�er KVU-vedtaket. 

Det er formulert som et krav at faste forbindelser ikke bør gi dårligere tilbud til syklister enn dagens 

nasjonale sykkelrute med ferja over ytre Oslofjord. Konsepter der fjorden krysses med bru, gir muligheter 

for å bygge sykkelveg, men de�e er ikke lagt inn i kostnadsvurderingene.

I konsept K3 vil det for syklister være ca. 10 kilometer mellom sentrum av Moss og Horten. For en del 

er de�e akseptabel sykkelavstand for arbeidsreiser, og økt bruk av elsykler kan øke sykkelandelen 

betydelig. Uanse� vil bruk av en sykkelveg på relativt lange bruer variere mye med årstid og værforhold. 

Langs Hurumforbindelsen er det langt mellom byer og te�steder, og sykling må derfor stort se� antas 

å være begrenset til ferie og fritid.

I konsept K4 med tunnel er eneste mulighet for syklister å reise med buss over Oslofjorden. Uten særskilt 

tilre�elegging vil bussene ha begrenset mulighet for å ta med sykler. 
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14 Drø�ing og anbefaling

14.1  Innledning
Konseptvalgutredningen har vurdert virkninger av bedre ferjetilbud og faste forbindelser med 

veg og jernbane. I tillegg omfa�er oppdraget vurdering av bru som alternativ til å bygge ny� løp 

i Oslofjordtunnelen og av hvordan fjordkryssingene påvirker trafikk mellom E6 og E18 i Østfold og 

Akershus.

E�er innledende vurdering av et stort antall konsepter ble følgende konsepter undersøkt nærmere i 

alternativanalysen:

 tunnel til E18 ved Kopstad

 ved Filtvet

Figur 14.1 nedenfor viser i grove trekk innholdet i analysen av de utvalgte konseptene. I tillegg til 

transportanalyse for en 2030-situasjon er det gjennomført samfunnsøkonomisk analyse og vurdering 

av måloppnåelse, regionale virkninger og av risiko og sårbarhet. 

 

Innenfor e� og samme konsept kan det være mange muligheter for lokalisering av trasé og valg av 

teknologisk løsning. Ulike løsninger for et konsept kan ha forskjellige trafikale virkninger, ny�e, kostnader 

og ikke-prissa�e virkninger. For hvert av konseptene er det ut fra en overordnet vurdering av disse 

mulighetene utformet et alternativ som er utgangspunkt for vurdering av virkninger.

Selv om det er betydelig forskjell i virkninger og kostnader mellom de analyserte alternativene, kan det 

finnes løsninger innenfor det enkelte konsept som gjør forskjellen mellom konseptene mindre eller som 

kan tenkes å endre rangeringen av konseptene. Ved sammenligning og valg mellom konsepter må det 

tas hensyn til mulighetsrommet innenfor hvert enkelt konsept. De�e er forsøkt ivareta� ved drø�ing av 

mulige virkninger av andre løsninger.
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14.2 Drø�ing

Tabell 14.1 viser resultatene fra samfunnsøkonomisk analyse og vurdering av måloppnåelse i 

alternativanalysen, jf. kapitlene 10 og 13. 

}
Prissa�e 

konsekvenser

(Beregning)

Ikke prissa�e 
konsekvenser

(Vurdering)

Samlet vurdering 
av prissa�e 

og ikke prissa�e 
konsekvenser

Utredning av lokal 
og regional utvikling. 

Drø�ing av 
fordelingsvirkninger 

og måloppnåelse

Samfunns-
økonomisk
analyse

Anbefaling

Figur 14.1  Innhold i alternativanalysen 

 
Er det markedsgrunnlag for en jernbanekryssing? 
I KVU-arbeidet er det vurdert tre konsepter med jernbane over Oslofjorden. E�er siling av løsnings-

muligheter (jf. kapittel 6.4) er det i alternativanalysen sett nærmere på jernbanekryssing mellom 

Vestby og Sande med felles veg- og jernbanebru over Oslofjorden ved Filtvet. Kostnadsnivået for en 

slik jernbaneutbygging er anslå� til 40 - 50 milliarder kroner. 

Vurderingen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av en jernbanekryssing bygger på arealbruken i ref 

2030 som er trendframskriving av arealbruk der tyngden av forventet vekst er lokalisert i dagens byer 

og te�steder. Med den arealbruken som er lagt til grunn viser transportanalysen at det er svært stor 

avstand mellom beregnet trafikk og den e�erspørselen som er nødvendig for å gi rimelig nivå for ne�o 

ny�e per budsje�krone. 

På lang sikt kan imidlertid en jernbaneforbindelse over Hurum legge til re�e for te� utbygging av en stor 

arealreserve nær Oslo. Over noen tiår kan man i et slikt scenario bygge opp et betydelig marked for reiser 

med lokal- og regiontog. Jernbane og veg på Hurum kan også gi nye muligheter for en godsterminal 

syd på Hurum. En slik samfunnsutvikling kan bidra til å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten 

av en jernbanekryssing.

Per i dag er det vanskelig å se at en investering på i størrelsesorden 40 - 50 milliarder kroner kan forsvares.
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Kan et bedre ferjetilbud være en løsning på lang sikt?

Konsept K1 Forbedret ferjetilbud er beregnet å ha svakt positiv ne�o ny�e pr. budsje�krone (NNB). 

Ferjekonseptet fører ikke til nye arealinngrep, men ferjeleiene beslaglegger arealer som er a�raktive 

for byutvikling. 

Med sju ferjer i trafikk og redusert ventetid kan konseptet gi om lag 25 prosent flere bilreiser enn beregnet 

i Referanse 2030. Økningen er stort se� relativt korte reiser mellom Moss og Horten. Et bedre ferjetilbud 

gir i transportmodellen svært liten trafikantny�e sammenlignet med faste forbindelser over Oslofjorden. 

De regionale virkningene av konseptet vurderes som beskjedne.

Ferjereiser har mye høyere tidskostnader og direkte kostnader (ferjebille�) sammenlignet med 

faste forbindelser uten bompenger. For å synliggjøre avvisningseffekten av ferjetaksten er det gjort 

transportanalyse med gratis ferje i år 2030 med tilbud som i K1 Forbedret ferjetilbud. Med en slik 

forutsetning dobles trafikken mellom Moss og Horten til ca. 17 000 kjøretøy per døgn som tilsvarer full 

utny�else av kapasiteten med sju ferjer i trafikk. I praksis vil kapasitetsutny�elsen være vesentlig lavere. 

Med tre ferjekaier på hver side er det kapasitet for trafikk med flere enn sju ferjer, men ifølge Kystverket 

vil økt ferjetrafikk kreve en nærmere vurdering av sikkerheten for skipstrafikken. Kapasiteten kan også 

økes ved å ta i bruk større ferjer, men de�e må veies mot behov for oppstillingsareal på land og tidsbruk 

for lasting og lossing. 

Analysene viser at et forbedret ferjetilbud i liten grad kan redusere Oslofjorden som barriere for transport 

og fremstår dermed ikke som en god løsning på lang sikt. 

K1 Bedre 
ferjetilbud  

K2 Hurum-
forbindelsen 

K3 Bru 
Moss - 
Horten 

K4 Tunnel 
Moss - 
Horten 

SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE

Investeringskostnader, millioner 2014 kr
(forventet kostnad fra Anslag)

1 300 34 000 47 000 21 000

Trafikantny�e (millioner 2014 kr) 3 000 31 000 74 000 67 500

Ne�o ny�e (millioner 2014 kr)49) 200 -3 700 24 800 44 400

Ne�ony�e/budsje�krone (NNB) 0.2 -0.1 0.7 2.8

Potensial nasjonale arealinteresser Lite Lite Middels Lite

Gåing og sykling God Middels God Dårlig

Kollektiv Middels Dårlig God Middels

INDIKATORER FOR EFFEKTMÅL 

Redusert reisetid over Oslofjorden 
personreiser (gjennomsni� minu�er)

5 7 39 33

Redusert reisetid over Oslofjorden 
godstransport (timer pr døgn)

100 1200 1400

Strekninger med stor kapasitets-
belastning

Dårlig God Middels Middels

Antall stenginger God Middels God Middels

Endring i reiser mellom byområdene Dårlig Dårlig God Middels-god

Endret utslipp av klimagasser (1000 
tonn) 50) 650 ÷ 1 300 1 200 900

Tabell 14.1  Resultater fra samfunnsøkonomisk analyse og vurdering av måloppnåelse 

49) Avrundet til 100 mill. kr

50) Basert på beregning av ferjeutslipp i EFFEKT over en periode på 40 år. Beregnet utslipp er redusert med 20 prosent for å ta hensyn til 

 virkninger av strengere miljøkrav fra 2017. Utslipp fra bilparken er beregnet med dagens teknologi.
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Bør en fast forbindelse lokaliseres over Hurum eller mellom Moss og Horten?

K2 Hurumforbindelsen er utformet for å kunne ersta�e både Oslofjordtunnelen og ferja Moss - Horten. 

Konseptet inneholder også en ny vegarm til rv. 23 på Hurum.  

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet for K2 Hurumforbindelsen er beregnet å være svakt negativ, mens 

begge vegkonseptene mellom Moss og Horten ser ut til å gi klart positiv ne�o ny�e. 

Sammenlignet med faste forbindelser mellom Moss og Horten gir K2 Hurumforbindelsen svært få nye 

reiser over fjorden. For transport i aksen sørvest – nordøst ser konseptet ut til å være nesten like godt 

som faste forbindelser lengre sør (mellom Moss og Horten).

I K2 Hurumforbindelsen ser antall reiser mellom byområdene på hver side av Oslofjorden ut til å kunne 

gå ned sammenlignet med Referanse. De�e skyldes blant annet at konseptet omfa�er en løsning for rv. 

23 som vil bety en lang omveg for mange som i dag bruker Oslofjordtunnelen. K2 Hurumforbindelsen 

rangeres som dårligst for effektmålet om regionforstørring. 

Med arealbruk som i Referanse 2030 framstår en fast forbindelse mellom Moss og Horten som klart 

bedre enn Hurumforbindelsen. Te� utbygging på Hurumlandet, kombinert med en ny godsterminal, 

kan imidlertid øke ny�en av både veg og jernbane i K2 Hurumforbindelsen.

En fast forbindelse over Hurum vurderes i den samfunnsøkonomiske analysen som klart dårligere enn 

kryssing mellom Moss og Horten og bidrar med forutsa� arealbruk heller ikke til regionforstørring over 

Oslofjorden. Det anbefales derfor at K2 Hurumforbindelsen skrinlegges. De�e innebærer at rv. 23 

Oslofjordforbindelsen bør gå i tunnel eller bru nord for Drøbak.

Bru eller tunnel mellom Moss og Horten?
Konseptene K3 Bru Moss - Horten og K4 Tunnel Moss - Horten er utformet for å ersta�e ferjesambandet 

Moss - Horten og binde de to byområdene te�ere sammen. 

K3 Bru Moss - Horten gir ifølge beregningene mer trafikk og større trafikantny�e enn en tunnel i samme 

korridor. Ne�o ny�e er likevel lavere enn for tunnelen fordi byggekostnadene for den vurderte løsningen 

er anslå� å være mer enn dobbelt så høye som for tunnelen. 

Konseptet ser også ut til å gi flest reiser mellom byområdene på hver side av Oslofjorden og vurderes 

som best når det gjelder regionforstørring. 

K3 Bru Moss - Horten kan ha lokale kryss nær sentrum av begge byene og vil dermed gi kortest reisetid 

mellom dem. Avhengig av lokalisering av kryss kan avstanden mellom de to bysentrene bli 10 – 15 

kilometer. De�e gir grunnlag for kortere og mer konkurransedyktige bussruter sammenlignet med tunnel 

der avstanden mellom bysentrene vil være ca. 30 kilometer.  Ei bru kan dessuten bygges med tilbud til 

gående og syklende, mens tunnel utelukker de�e.

Både bru og tunnel mellom Moss og Horten gir mulighet for lokale kryss på Jeløya som kan avlaste 

Kanalbrua for trafikk. Konsept K3 Bru Moss-Horten gir imidlertid størst fleksibilitet for å tilre�elegge 

for lokaltrafikk mellom Jeløya og E6 og områder nord for Moss by. Ei ny bru mellom Jeløya og Moss vil 

ikke fjerne behovet for utbygging av rv. 19 som foreslå� i KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. 

Utbygging av dagens rv. 19 med økt kapasitet i tunnel gjennom byen vil blant annet være nødvendig 

for å avvikle økt trafikk mellom fjordkryssingen og sentrale deler av Moss.

I K3 forutse�es det at brua føres i land i tunnel eller kulvert for å unngå varige landskapsinngrep i 

verneområder på søndre Jeløy og i Horten. Med en slik løsning vurderes brua å føre til middels potensial 

for arealkonflikter, mens tunnelen antas å ha lite potensial for konflikter.
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Den undersøkte løsningen med K3 Bru Moss - Horten vurderes som svært kostbar og usikker når 

det gjelder gjennomføring. Først og fremst gjelder de�e strekningen forbi Karljohansvern og videre 

under Horten sentrum med kryss i tunnel. Løsninger med flytebru eller rørbru kan være aktuelle, men 

disse inneholder også elementer med uprøvd teknologi med stor usikkerhet omkring mulighetene for 

gjennomføring og kostnader. Byggekostnadene for flytebru og rørbru vurderes foreløpig som noe 

høyere enn for den løsning med hengebru.

 

Bruløsninger mellom Moss og Horten med ilandføring uten varige inngrep i landskapet vil med stor 

sannsynlighet ha vesentlig høyere byggekostnader enn en undersjøisk tunnel med to løp. I vurdering 

av risiko og sårbarhet er det imidlertid reist spørsmål om ikke en tunnel med så høy trafikk som beregnet 

i transportanalysen bør bygges med tre løp for å gi et forutsigbart tilbud med høy sikkerhet. De�e vil i 

tilfelle bety at tunnelen blir vesentlig dyrere, men de�e alene vil ikke endre rangeringen ut fra prissa�e 

konsekvenser. Samtidig kan det ikke utelukkes at det finnes rimeligere bruløsninger enn de som er 

vurdert i denne konseptvalgutredningen.  

Faste forbindelser Moss - Horten gir mer trafikk og økte utslipp av klimagasser 
Alle de faste forbindelsene, særlig konseptene i korridoren mellom Moss og Horten gir mer biltrafikk 

(regnet som kjøretøykilometer) enn i Referanse 2030. For konseptene K3 Bru Moss-Horten og K4 

Moss-Horten er økte utslipp fra biltrafikken større enn reduserte utslipp som følge av at ferjesamban-

det nedlegges. På grunn av liten vekst i biltrafikken ser K2 Hurumforbindelsen ut til å gi lavere utslipp 

av klimagasser enn i Referanse 2030.

I denne vurderingen er det forutsa� 20 prosent lavere utslipp enn for dagens ferjer, som omtrent tilsvarer 

utslipp fra gassferjer. På lengre sikt kan det være mulig med ferjer med enda lavere utslipp. Med dagens 

teknologi vurderes elektriske ferjer som uaktuelt i sambandet Moss - Horten.

For K3 Bru Moss-Horten beregnes mange lokale bilreiser over Oslofjorden som dels ersta�er tidligere 

reiser til fots, med sykkel eller kollektiv og dels er nyskapte reiser. De�e betyr at K3 gir størst økning i 

utslipp av klimagasser, om lag 30 prosent høyere enn veksten i K4 Tunnel Moss - Horten. På den annen 

side har konseptet et større potensial for utvikling av et godt kollektivtilbud for korte reiser mellom de 

to byene enn K4 Tunnel Moss-Horten. Årsaken er at sistnevnte har mye lengre reiseavstand mellom 

sentrum av byene. 

Faste forbindelser kan avlaste E18 Vestkorridoren for trafikk
I KVU-prosessen har mange interessenter vært oppta� av i hvilken grad konseptene kan avlaste vegne�et 

gjennom sentrale deler av Oslo, jf. kapi�el 3.7. De tre vegkonseptene kan ifølge transportanalysen 

redusere årsdøgntrafikken på E18 ved Sandvika med fra 8 500 – 11 500 kjøretøy. Denne avlastingen kan 

bidra til en viss bedring av framkommeligheten på E18 i rushtida, men vil ikke bety noe for dimensjonering 

av vegsystemet i Vestkorridoren. Trafikken fly�es over på østsida av fjorden og vil øke belastningen på E6 

sør for og gjennom Oslo. Kapasitetsproblemer på E6 kan bety at avlastningen blir mindre enn beregnet.

14.3 Anbefalinger og konklusjoner

En fast forbindelse Moss - Horten bør utredes videre

Det anbefales videre utredning og planlegging av en fast vegforbindelse i korridoren Moss-Horten fordi 

en slik løsning gir størst trafikantny�e og bidrar mest til regionforstørring. Horten og Jeløya peker seg 

ut som landingspunkter for bru eller tunnel ut fra trafikale virkninger og forhold kny�et til grunnforhold, 

teknologi, kostnader samt muligheter for å begrense arealkonflikter. I denne sammenheng legges det 

til grunn at brua kan bygges uten varige inngrep i landskapet i de store verneområdene. 
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K3 Bru Moss - Horten gir bedre muligheter for kollektivtransport og sykling og for å kny�e byområdene 

te�ere sammen enn tunnel. Basert på de analyserte variantene framstår konsept K4 Tunnel Moss – Horten 

som best når det gjelder prissa�e virkninger fordi byggekostnadene antas å være vesentlig lavere enn 

for bru. Usikkerheten kny�et til kostnader, trafikantny�e, tekniske løsninger og risiko og sårbarhet er 

fortsa� så stor at valg mellom bru og tunnel krever videre utredning. 

Konflikt mellom mål om effektiv transport og om miljø
Det er store konflikter mellom transportmålene og viktige miljømål i valg mellom konsepter for utvik-

ling av transportsystemet over Oslofjorden. I 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.

K1 Forbedret ferjetilbud bør utvikles på kort sikt 
På kort sikt anbefales det at rv. 19 utvikles med et høyfrekvent og mest mulig miljøvennlig ferjetilbud 

Moss – Horten som skissert i konsept K1.  De�e forutse�er at rv. 19 gjennom Moss bygges ut som 

anbefalt i KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. 

Rv. 23 Oslofjordforbindelsen – bru kan gi størst ny�e på lang sikt
En utvidet tunnel med to løp vil gi en vegforbindelse som tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhets-

forskri�en og har samme kapasitet som en løsning med bru. Det skisserte alternativet med bru vil 

imidlertid korte inn strekningen Vassum - Krokodden med seks  kilometer. De�e betyr at bru vil gi økt 

trafikk på Oslofjordforbindelsen og reduserte tidskostnader for trafikantene. En løsning med tunnel 

har større stigning som fører til økte drivstoffkostnader og utslipp av klimagasser. Risiko for stenging 

og  brannhendelser er høyere i en bra� tunnel enn for ei bru.

I konseptvalgutredningen er beregning av prissa� ny�e og kostnad for tunnel og bru basert på anslag 

for langsiktig investeringsbehov på strekningen Vassum – Krokodden: 6,5 milliarder kroner for tunnel 

og 13 milliarder kroner for bru. På mellomlang sikt (fram mot 2030) er imidlertid kostnad for ny� løp i 

tunnelen pluss nødvendige investeringer for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskri�en i eksisterende 

tunneler anslå� til 3,8 milliarder kroner.

I den samfunnsøkonomiske analysen, basert på kostnader for langsiktig investeringsbehov, vurderes 

bygging av ny rv. 23 med bru over Oslofjorden som bedre enn ny� løp i Oslofjordtunnelen. De�e 

henger blant annet sammen med større trafikantny�e på grunn av kortere strekning mellom Vassum 

og Krokodden. Også i reguleringsplanen med et kostnadsanslag på om lag 3,5 milliarder kroner er 

det beregnet negativ ne�o ny�e per budsje�krone, - 0,5. Videre ser bru ut til å gi samme eller bedre 

oppnåelse av mål for kapasitet, trafikksikkerhet og forutsigbarhet. 

Med toveis innkreving, takst på 55 kroner, tre prosent rente og 15 års nedbetaling vurderes behov for 

statsmidler til tunnelalternativet å være om lag 1,4 milliarder kroner på mellomlang sikt. Tilsvarende 

anslås behov for statsmidler til bru å være 9 milliarder kroner.

For å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskri�en innen 2019 haster det med en løsning for rv. 

23 over Oslofjorden. Det vurderes imidlertid som mulig med utse�else fra denne fristen for å åpne for 

bygging av bru. De�e vil kreve avklaring med EFTAs overvåkingsorgan (ESA) som kan stille krav om 

nye tiltak i tunnelen fram til brua kan åpnes. 

Valg mellom bru eller tunnel må gjøres ut fra en helhetlig avveiing av ovennevnte forhold. 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 merny�en av ei bru kreves imidlertid 

en mye større statlig investering i løpet av de neste 10 – 15 årene.
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Per i dag er det ikke marked for jernbanekryssing over Oslofjorden

Per i dag er det vanskelig å se at en investering på det aktuelle nivået (40 - 50 milliarder kroner) kan 

forsvares. På lengre sikt kan det likevel være aktuelt å vurdere en Oslofjordkryssing over Hurum i det 

videre arbeidet med å utvikle jernbanen, for eksempel som et strategisk grep for langsiktig utvikling av 

areal- og transportsystemet i Oslo-området. 

Fjordkryssingene belaster i liten grad fylkesvegene mellom E6 og E18 øst for Oslofjorden
Eventuelle faste forbindelser over Oslofjorden og økt trafikk på rv. 23 vil bare i begrenset grad 

påvirke trafikken på vegene mellom E6 og E18 i Østfold og Akershus (Follo). Valg av løsninger for 

framtidig transportsystem over Oslofjorden kan derfor tas uavhengig av beslutninger om utvikling av 

fylkesvegne�et i Østfold og vegsystemet rundt Vinterbro.

14.4 Videre planlegging 

Fast forbindelse Moss - Horten

Framdri� i videre utredning og planlegging av en fast forbindelse over Oslofjorden må tilpasses 

prioritering av prosjektet i kommende stortingsmeldinger om NTP. 

Før oppstart av planlegging e�er plan- og bygningsloven bør følgende forhold utredes nærmere:

Statens vegvesen vil vurdere om noe av de�e bør se�es i gang i forlengelsen av KVU-arbeidet for å 

sikre best mulig kontinuitet i arbeidet. 

Rv. 23 over Oslofjorden 
For å ivareta framdri� for å oppfylle kravene i tunnelsikkerhetsforskri�en må planlegging av ny� tunnelløp 

videreføres til det er ta� en beslutning om valg mellom tunnel eller bru.

Med utgangspunkt i notat til Samferdselsdepartementet fra februar 201351) vil Statens vegvesen se 

nærmere på vilkår for å trafikkere Oslofjordtunnelen med e� løp e�er 2019 og hvordan de�e kan avklares 

med EFTAs overvåkingsorgan ESA. 

51) Statens vegvesen 2013 
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15 Medvirkning og kommunikasjon

KVU-arbeidet har vært organisert i et fellesskap mellom Jernbaneverket, Kystverket og Statens 

vegvesen Region sør og øst. Statens vegvesen Region øst har ha� prosjektlederansvaret. Prosjektet 

har vektlagt kommunikasjon og medvirkning fra oppstart ved å involvere kommuner, fylkeskommuner, 

interesseorganisasjoner og andre etater i KVU-arbeidet.

80 deltakere på arbeidsverksted
Den 11. - 12. april 2012 ble det arrangert et arbeidsverksted (idéseminar) i Horten med om lag 80 engasjerte 

deltakere og representanter fra kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, interesseorganisasjoner, 

næringsliv, samferdselsetater og medier. Arbeidsverkstedet er grundig dokumentert i en rapport som 

ble sendt alle deltakerne og også lagt ut på prosjektets ne�sider.

Bred deltakelse i ekstern referansegruppe
Kort tid e�er arbeidsverkstedet ble berørte kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, næringsliv 

og interesseorganisasjoner invitert til å delta i en referansegruppe og rundt 40 takket ja. Hensikten 

med denne gruppa var å få innspill til arbeidet med KVUen og å «lu�e» tanker og vurderinger overfor 

deltakerne. Det ble arrangert syv møter i perioden. Dokumentasjon fra disse møtene er publisert på 

prosjektets ne�sider. 

Stor interesse for KVU-arbeidet både lokalt, regionalt og nasjonalt
Både vel-foreninger, interesseorganisasjoner, kommuner, «folkeaksjoner» og medier har ha� stor 

interesse i KVU-arbeidet. Prosjektleder og deler av prosjektgruppa har vært svært tilgjengelig for 

allmenheten ved å delta og orientere på mange møter og å svare både lokale, regionale og nasjonale 

medier.

Internasjonal interesse for Oslofjorden
Prosjektet deltok også på den internasjonale konferansen Strait Crossings i juni 2013 i Bergen. Til denne 

konferansen ble det også laget en film «A new link across the Oslofjord?». Filmen er lagt ut på Youtube 

og prosjektets ne�sider.

Godt samarbeid med mediene
Som nevnt har det vært stor pågang fra mediene, som har vært en viktig kanal for å orientere omverdenen 

om KVU-arbeidet, samtidig har prosjektsidene på vegvesen.no også bli� brukt til å informere om status 

og milepæler i arbeidet og om KVU-prosessen generelt.
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