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Temarapport ikke-prissatte konsekvenser

Forord

Denne rapporten er en underlagsrapport for konseptvalgutredningen for kryssing av
Oslofjorden.
Rapporten bygger på metoden i Statens vegvesens håndbok V712 om konsekvensanalyser.
Metoden er videreutviklet for å tilpasses et mer overordnet plannivå ved innføring av begrepet
konfliktpotensial. Utfordringen er å vurdere konsekvenser av konseptene siden de på dette
plannivået kun skal behandles konseptuelt. Vurderingene av konfliktpotensialet for hvert av
konseptene er som utgangspunkt knyttet til det alternativet som er trafikkberegnet og lagt til
grunn for beregning av prissatte virkninger i alternativanalysen. Det er også sett på andre
løsninger innenfor konseptenes handlingsrom som kan påvirke konfliktpotensialet.
Rapporten er utarbeidet av Tonje Holm og Eva Preede. Knut Runningen, Elbjørg Solli Lund
og Maria Broomé Rustad har bistått med registreringsdata og kart. Prosjektleder for KVU for
kryssing av Oslofjorden er Anders Jordbakke.

Statens vegvesen Region sør og øst
Oslo/Moss/Tønsberg november 2014
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Sammendrag av ikke-prissatte konsekvenser for framtidig løsning
for rv.23 over Oslofjorden

Det foreligger en konsekvensutredning av ikke-prissatte konsekvenser for utvidelse av dagens
tunnel med nytt løp. Denne er gjort på reguleringsplannivå med metodikken i Håndbok 140.
Det gjør at grunnlaget for vurderingene for dette alternativet er langt mer detaljert enn for
løsningen med bru over Nordre Håøya. For alternativet med bru har vi foretatt en enklere
vurdering av en veglinje som langt fra er så bearbeidet som for tunnelen.
Tunnel

Utgangspunktet for sammenligning av ikke prissatte konsekvenser er at utvidelse av rv. 23 fra
to til fire felt med nye tunnelløp har lite konfliktpotensial fordi utvidelsen skjer langs en
eksisterende trase hvor det allerede er gjort inngrep.
Bru
Landskapsbilde

På østsiden av fjorden er utfordringene spesielt knyttet til brua over Havsjødalsbekken som vil
markere seg i et uberørt landskap med stort innsyn fra syd.
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 friluftsområder.
Bygging av 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 kan 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.
Landskapsmessig vurderes det at brualternativet med to hengebruer er det klart beste
sammenlignet med bygging av en bru på pilarer fra Håøya til Røyken. Landskapsestetisk er
det viktig at bruene har samme form, og at de oppleves som én konstruksjon. Dette er spesielt
viktig sett fra skipsleden og fjorden og fra andre steder der en ser begge bruene samtidig.
På vestsiden av fjorden er føringen langs Årosvassdraget landskapsmessig sett utfordrende.
Brualternativet vil gi positivt bidrag til reiseopplevelsen.
Løsning med bru har middels konfliktpotensial for tema landskapsbilde.
Nærmiljø og friluftsliv

På begge sider av fjorden vil ny veg gå gjennom lokalt viktige turområder med omfattende
stinett. Fjorden og områdene langs kysten og på øyene har regional verdi som friluftsområder.
Særlig det sjørettede friluftslivet vil oppleve klare ulemper på grunn av brupillarer og
nærføring. Hytteområder og enkelteiendommer nær brua vil oppleve betydelige ulemper. Det
bør bygges gode kryssinger for friluftsliv der det er behov for det.
Brualternativet har middels konfliktpotensial for tema nærmiljø og friluftsliv.
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Naturmiljø

Det er ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige naturmiljøområder innenfor
influensområdet til ny veg. Det fins 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 konfliktpotensial for tema naturmiljø.
Kulturmiljø

Områdene i Frogn og på Hurum er rike på automatisk fredede kulturminner og det er stor
sannsynlighet 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 konfliktpotensial for tema kulturmiljø
Naturressurser

Potensialet for å berøre drivverdige jordbruksarealer eller skog er lite. Det må bygges gode
kryssinger for drift av jord og skog der det er behov for det.
Brualternativet har lite konfliktpotensial for tema naturressurser.
Oppsummering ikke-prissatte konsekvenser for ny rv23

Deltema

Konfliktpotensial
nytt tunnelløp
Lite

Landskapsbilde

Konfliktpotensial
bru
Middels

Nærmiljø og friluftsliv

Lite

Middels

Naturmiljø

Lite

Lite

Kulturmiljø

Lite

Middels

Naturressurser

Lite

Lite

Samlet vurdering

Lite

Middels

Tabell 1 Oppsummering ikke-prissatte konsekvenser

Det beste alternativet for de ikke prissatte konsekvensene er utvidelse av dagens tunnel med
nytt tunnelløp. Alternativet har lite konfliktpotensial. Konfliktpotensialet for bru er middels.
Gående og syklende

Tilbudet til gående og syklende er vurdert som følger for de to alternativene:
Tema

Utvidelse med nytt tunnelløp Bru for rv.23

Tilbud til gående og
syklende

Ikke noe tilbud til gående og
syklende over fjorden

Tabell 2 Tilbud til gående og syklende
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Sammendrag ikke-prissatte konsekvenser for konseptene
Arealverdier for konseptene

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 fylkesmannsembetene.
Landskapsbilde
Landskapsvernområder er natur- eller kulturlandskap med stor økologisk, kulturell eller
opplevelsesmessig verdi inklusiv eventuelle kulturminner som bidrar til landskapets egenart.
Bevaring av landskapsbildet og landskapsopplevelsen er en sentral målsetting ved opprettelse
av landskapsvernområder.
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 vernet som landskapsvernområder.
Nærmiljø og friluftsliv
Der er mange statlig sikrede friluftslivsområder 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 ofte plante- og dyrelivsfredning.
Naturreservater er den strengeste formen for områdevern etter 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 pilgrimsleden
viser et bredt spenn av kulturminner med steinalderboplasser, gravfelt, klosterruin,
herregårder og storgårder.
I Vestfold utpeker tre områder seg med nasjonale verdier:
• Det sammenhengende området Karljohansvern, Indre havn, Løvøya og Falkensten i
Horten med mange kulturminner av ulik type og alder, som for eksempel det
militærhistoriske kulturminnet Karljohansvern.
• Landskapet langs kysten sør for Horten med et mektig gravfelt, inkludert
Borrehaugene. Borreparken er et mye benyttet turområde.
• Slagendalen med Oseberghaugen er et av Norges viktigste historiske områder. Dalen
inneholder kulturminner fra flere tusen års bosetting.
Naturressurser
På grunn av klima og jordsmonn er det store arealer med høyproduktiv jordbruksjord på
begge sider av Oslofjorden.
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Figur 0 Verneområder og statlig sikrede friluftsområder. Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet

Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser for konseptene

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 friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og
naturressurser er utredet med detaljering tilpasset KVUstadiet.
Det er brukt registreringer fra offentlig tilgjengelige databaser. Det er primært nasjonale og
regionale data som er brukt til vurdering av arealkonflikter. De ikke-prissatte virkningene i de
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fire konseptene er vurdert som potensial for konflikt inndelt etter en tredelt skala: lite –
middels – stort. Vurderingene er kvalitative.
I en region med tett befolkning og store friluftsinteresser, 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 knyttet til det
alternativet som er trafikkberegnet og lagt til grunn for beregning av prissatte virkninger i
alternativanalysen. Valg av andre løsninger innenfor konseptenes handlingsrom kan påvirke
konfliktpotensialet. Hvordan alternative løsninger kan påvirke konfliktpotensialet er redegjort
for i det følgende.
Ikke-prissatte konsekvenser for konseptene

Landskapsbilde
Nærmiljø og
friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturressurser
Samlet
konfliktpotensial

K1 Forbedret
ferjetilbud
Lite
Lite

K2 Hurumforbindelsen
Lite => Middels
Middels

K3 Bru
Moss-Horten
Lite <= Middels
Middels

K4 Tunnel
Moss-Horten
Lite
Lite

Lite
Lite
Lite
Lite

Lite =>Middels
Lite => Middels
Lite
Lite => Middels

Lite <= Middels
Lite <= Middels
Lite <= Middels
Lite <= Middels

Lite
Lite
Lite
Lite

Tabell 3 Konfliktpotensial for det analyserte alternativet og i hvilken retning konfliktpotensialet kan
påvirkes ved alternative løsninger innenfor konseptenes handlingsrom

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 sett. Over Hurum kan vegen legges i tunnel gjennom verneområder,
men for tema nærmiljø og friluftsliv kan konseptet ha negative virkninger for både hytte- og
friluftsområder på begge sider av Drøbaksundet. Det forutsettes 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 knyttet til landskapsbilde, naturmiljø, kulturmiljø og nærmiljø og
friluftsliv.
Jernbanekryssing i Hurumforbindelsen
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.
Jernbane over Hurum kan åpne mulighet for areal- og tettstedsutvikling 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
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særlig arealutvikling på Hurum, betyr dette et relativt lavt nivå på mulig etterspørsel etter
togreiser. Dette fremgår også av transportanalysen.
K3 Bru Moss-Horten med hengebru som lander på kunstige øyer utenfor kysten på hver
side av fjorden og føres videre i tunneler på landsiden er vurdert å ha middels
konfliktpotensial. Til tross for at løsningen unngår varige inngrep i verneområdene på
Karljohansvern og Jeløya vurderes nærføring til disse områdene likevel å medføre middels
konfliktpotensial i forhold til landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø og
kulturmiljø. Det antas at det blir middels nærmiljøkonsekvenser der kryssområdet legges i
Horten sentrum. Alternativet som er analysert har også middels konfliktpotensial når det
gjelder naturressurser fordi det er lagt til grunn dagløsning gjennom jordbruksarealene sør for
Borrevatnet. Her kan det alternativt bygges tunnel.
Dersom fjordkryssingen bygges som rørbru, vil konflikten med nærføring til verneområdene
unngås og totalt konfliktpotensial vil dermed kunne reduseres til lite. Ei flytebru vil ha samme
konfliktpotensial som hengebru.
K4 Tunnel Moss-Horten er vurdert å ha lite konfliktpotensial samlet sett.
Mulighet for byutvikling på dagens ferjeleier

Konseptene K2, K3 og K4 frigjør attraktive ferjearealer i Moss og Horten sentrum til
byutvikling.
Gående og syklende

Med K1 blir tilbudet til gående og syklende det samme som i dag.
I K2 kan det tilrettelegges 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 erstattes med bruer kan det tilrettelegges for gående og
syklende over Oslofjorden.
I K3 er det mulig å tilrettelegge 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.
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Metodikk

1.1 Tilpasning av metode fra Håndbok V712/140

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 friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og
naturressurser er utredet med detaljering tilpasset KVUstadiet. De ikke-prissatte
konsekvensene er vurdert som potensial for konflikt inndelt etter en tredelt skala: lite –
middels – stort. Vurderingene er kvalitative.
Vurderingene av konfliktpotensialet for hvert av konseptene er i utgangspunktet knyttet til det
alternativet som er trafikkberegnet og lagt til grunn for beregning av prissatte virkninger i
alternativanalysen. Valg av andre løsninger innenfor konseptenes handlingsrom, kan påvirke
konfliktpotensialet. I flere av konseptene er det beskrevet konsekvenser av alternativer
løsninger.

2.2 Spesielt om tema landskapsbilde og brukryssing
Landskapsbilde er et av utredningstemaene. Det fins lite registreringsdata for dette temaet, det
baserer seg i stor grad på faglig skjønn og kvalitative vurderinger. I denne utredningen
påvirker konseptene Oslofjorden, en fjord som er viktig for store deler av Norges befolkning –
og for de som kommer på besøk til Norge sjøveien. Analysen omfatter fjordkryssinger på
flere steder langs fjorden. Bru for rv23 vil krysse den smale fjorden med to bruer via Håøya i
et landskap med fjellkoller og relativt loddrette fjellvegger ned i fjorden. Den samme
terrengformasjonen har vi der konseptet Hurumforbindelsen krysser fjorden på det smaleste.
Lenger sør flater landskapet ut og fjorden er bred og vid. I dette landskapet ligger det søndre
konseptet Bru Moss-Horten med bru mellom to kunstig øyer utenfor Jeløya og
Karljohansvern.
Det er to landskapssyn som kan brukes i en slik vurdering.
•

Nye inngrep i dette fantastiske fjordlandskapet over innseilingen til landets hovedstad er
svært uheldig landskapsmessig sett. Landskapet må forbli slik det ligger i dag. Dette vil gi
stort konfliktpotensial for tema landskapsbilde.

•

Bru over Oslofjorden kan berike landskapet og opplevelsen av å komme til Oslo. Bruene
kan bli fantastiske landemerker som vil fokusere på opplevelsen av landskapet og vise
kontrasten mellom natur og byggverk. Formgivingen av bruene er et kritisk punkt, det
forutsettes at bruene blir estetiske og funksjonelle praktbygg. Et slikt prosjekt vil egne seg
godt for en internasjonal arkitektkonkurranse. Med dette landskapssynet vil bruene være
et positivt tilskudd.

For å kalibrere landskapsvurderingene av bruene ble det gjennomført en befaring med en
gruppe kompetente landskapsarkitekter, arkitekter og ingeniører.
Vurderingen for bruene for Rv23 og Hurumforbindelsen er at landskapet tåler det inngrepet
brua/bruene representerer og at det siste landskapssynet som er beskrevet over kan brukes i
vurderingen.
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For brua mellom Horten og Moss var gruppa noe mer usikker i sine faglige vurderinger. Vi
får her en kryssing i et bredt fjordlandskap med en lang bru som stiger opp fra havnivå via
tunneler fra to øyer og opp i til en fri høyde på 75 meter. Vurderingen er at bru på dette stedet
er mer uheldig enn for de andre brukryssingene, men at det er akseptabelt landskapsmessig
sett. Her er utforming og detaljering en kritisk faktor.

2.3 Datagrunnlag
Det er brukt registreringer fra offentlig tilgjengelige databaser. Det er primært nasjonale og
regionale data som er brukt til vurdering av arealkonflikter.
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Framtidig løsning for rv.23 over Oslofjorden

Nytt løp i Oslofjordtunnelen
Prosjektet omfatter utvidelse av rv. 23 fra Vassum til Verpen til motorveg med fire felt og to
løp i alle tunnelene, jf kart nedenfor.

Figur 1 Utvidelse av rv.23 Vassum - Verpen med nytt løp i Oslofjordtunnelen og ny trase med bru over
nordre del av Håøya

Bru som alternativ til nytt tunnelløp
Utvidelse av Oslofjordtunnelen sammenlignes i dette kapittelet med en løsning med bru over
nordenden av Håøya. Løsningen er skissert som motorveg med fire felt. Mulig trase tar av fra
rv.23 ved søndre munning av Frogntunnelen, herfra går den vestover i hovedsak gjennom
skogsterreng. Den krysser Havsjødalsbekken i en høy bru med lengde ca. 400 meter og
fortsetter videre til Digerud der den krysser Oslofjordens hovedløp på hengebru og med kort
strekning i dagen i skjæring på Håøya. Videre er ny veg tenkt på bru over fjordens vestre løp
til åsen mellom Båtstø og Åros der den går i en ca. 500 meter lang tunnel før den følger
Åroselva til kryss med rv. 23 ved Krokodden. Veglinja er ca.14 km lang. Bru over
Oslofjordens vestre løp kan bygges som en rettlinjet hengebru eller som fritt frambygg bru på
pilarer i en bue på grunner lenger nord. Begge løsningene for den vestre brua er vist i figur
6.2. Hvis det bygges bru for rv. 23, forutsettes det at Oslofjordtunnelen stenges.

Sammenlignet med Oslofjordtunnelen reduserer løsningen med bru kjørelengden mellom
Vassum og Krokodden med ca 6 km. Samtidig er høydeforskjellen på brutraséen over fjorden
bare 60 meter, mens høydeforskjellen fra Måna til det laveste punktet i tunnelen er 240 meter.
De to løsningene vil være like fra Vassum og fram til krysset der løsning med bru tar av fra
dagens rv. 23 etter Frogntunnelen.
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Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser
Det er gjennomført reguleringsplan med konsekvensutredning for løsningen med utvidelse av
tunnelen. Konsekvensutredningen er gjort etter metoden beskrevet i HB140. Her opereres det
med en ni-delt skala for konsekvens, fra - - - - via 0 til + + + +. Analysen konkluderer med
følgende konflikter for de ulike ikke-prissatte temaene og følgende samlede vurdering for
utvidelse av tunnelen:
Deltema

Nytt
tunnelløp
–

Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv

0

Naturmiljø

–

Kulturmiljø

––

Naturressurser

0/–

Samlet vurdering

Negativ

Tabell 4 Ikke-prissatte konsekvenser for utvidelse av rv.23 Vassum-Verpen med nytt løp i tunnelen

Grunnlaget for denne vurderingen er svært detaljerte planer for alternativet. I vår
konseptvalgutredning er konseptet med bru over nordre del av Håøya kun skissert grovt. Dette
gjør at vurderingene av de ikke prissatte konsekvensene også blir langt grovere og mer
konseptuelle.
Vi har derfor valgt å legge til grunn at alle de ikke-prissatte temaene har lite konfliktpotensial
for alternativet med utvidelse av tunnelen. Begrunnelsen for dette er at det i hovedsak dreier
seg om utvidelse av dagens trase fra to til fire felt. Her er det allerede gjort inngrep og med
metodikken som brukes i denne utredningen vurderes det at en utvidelse langs dagens trase vil
ha lite konfliktpotensial fordi den kun gir en begrenset øking av inngrepet og at dette skjer
langs dagens trase.
I teksten under redegjøres det for konfliktpotensialet for løsningen med bru over Håøya.
Vurderingene er basert på den skisserte løsningen. Det er grunnlag for en videre
optimalisering av denne i neste planfase.
Landskapsbilde

Strekningen fra Frogntunnelen og videre vestover passerer først rett syd for Holttjern for det
meste i skogsterreng fram til Oslofjorden. Et foreløpig lengdeprofil av midtlinje veg viser
moderate skjæringer og fyllinger med høyde inntil 10 meter. Rett øst for brua er vegen lagt
med skjæring ca 12 meter gjennom en kolle før den føres ut på hengebrua. Landskapsmessig
sett vurderes konfliktpotensialet til middels.
Østre bru ligger med fri høyde 75 meter, vestre bru 45 meter. Kort dagstrekning på terreng på
nordre Håøya skiller de to bruene.
Det er tegnet på to bruløsninger. Det ene er to hengebruer – den høye brua har stor bruhøyde
og høye tårn, den lange brua har lavere høyde og lavere tårn. Dette gir en estetisk logikk –
høye bruer og tårn til store båter/skip i hovedleden. Den andre løsningen har den samme
hengebrua over hovedløpet og en fritt frambyggbru over løpet med lavere bruhøyde.
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Landskapsmessig er den estetisk beste løsningen å velge to bruer av samme type som kan
spille sammen. Konsekvensvurderingen av disse er avhengig av landskapssynet.
•

Nye inngrep i et vakkert fjordlandskap over innseilingen til landets hovedstad er svært
uheldig landskapsmessig sett. Stort konfliktpotensial.

•

Bru over Oslofjorden kan berike landskapet og opplevelsen av å komme til Oslo. Bruene
kan bli fantastiske landemerker som vil berike opplevelsen av landskapet og vise
kontrasten mellom natur og byggverk. Det forutsetter at bruene blir estetiske og
funksjonelle praktbygg. Med dette landskapssynet vil bruene være et positivt tilskudd.

For å kalibrere denne vurderingen ble det foretatt en befaring med en gruppe kompetente
landskapsarkitekter, arkitekter og ingeniører. Brukryssingen ligger i et lite oversiktlig
landskapsrom. Sett fra sjøkanten på landsidene vil en ikke ha oversikt over begge bruene.
Det vurderes at landskapet tåler det inngrepet brua/bruene representerer og at det siste
landskapssynet som er beskrevet over kan brukes i vurderingen. En bruløsning med to
hengebruer vurderes som klart best av de to vurderte bruløsningene. Det er viktig at bruene
har samme form. Dette er spesielt viktig sett fra skipsleden.
Vestre bru lander i åsen mellom Båtstø og Åros der den går i en ca. 500 meter lang tunnel.
Den føres videre gjennom jordbrukslandskapet på Sundby. Videre er traseen lagt rett nord for
Hurumveien og Åroselva til kryss med rv. 23 ved Krokodden. Terrenget på strekningen langs
fylkesvegen/vassdraget er landskapsmessig krevende med skrånende langsgående terreng med
daler og koller som bryter på tvers. Dette er terreng det er krevende å tilpasse til en firefelts
veg. Vurderes til stort konfliktpotensial
Brualternativet har samlet sett middels konfliktpotensial for tema landskapsbilde.
Alternativet muliggjør reiseopplevelse på store deler av strekningen. Dette gjelder ikke minst
de store brukryssingene.
Nærmiljø og friluftsliv

På begge sider av fjorden vil ny trase gå gjennom lokalt viktige turområder med omfattende
stinett. Fjorden og områdene langs kysten og på øyene har regional verdi som friluftsområder
for store befolkningskonsentrasjoner. Særlig friluftslivet til sjøs vil oppleve klare ulemper på
grunn av brupilarer, nærføring og støy.
Hytteområder og enkeltboliger/gårdsbruk vil oppleve nærføringer av ny trase. Enkelte
eiendommer vil sannsynligvis måtte innløses. Det legges til grunn at det bygges gode
kryssinger for friluftsliv der det er behov for det.
Det er ikke gjort vurderinger av luftforurensing.
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Figur 2 Statlig sikrede friluftslivsområder

Brualternativet har middels konfliktpotensial for tema nærmiljø og friluftsliv.
Naturmiljø

Det er ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige naturmiljøområder innenfor
influensområdet til ny veg. Det fins lokalt viktige områder som berøres bla kalk-lindeskog på
Nordre Håøya. Det legges til grunn at det bygges gode kryssinger for vilt der det er behov for
det.

Figur 3 Ulike verneområder natur og landskap

Brualternativet har lite konfliktpotensial for tema naturmiljø.
Kulturmiljø

Områdene i Frogn og på Hurum er rike på automatisk fredede kulturminner og det er stor
sannsynlighet for flere funn ved nærmere undersøkelser. Det fins noen registreringer i det
aktuelle området i dag og det er sannsynlig at alternativet kommer i konflikt med fredede eller
vernede kulturminner.
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Figur 4 Kart over kulturminner

På østsiden av fjorden ligger traséen i terreng med høyde 60-90 moh, på vestsiden lander den i
60 meters høyde, føres videre vestover i lavere høyde gjennom jordbrukslandskapet på
Sundby og stiger så til ca. 60 meter over havet der den tilsluttes dagens Oslofjordtrase.
Høyden på berørt terreng kan tyde på at konfliktpotensialet for kulturminner i
influensområdet er mindre enn i lavereliggende terreng.
Brualternativet har middels konfliktpotensial for tema kulturmiljø.
Naturressurser

Forbruket av dyrkamark er beskjedent og lokalisert til en del av et mindre jordbruksområde på
Sundby nordvest for Åros. Potensialet for å berøre vesentlige drivverdige jordbruksarealer
eller skog er lite.
Det legges til grunn at det bygges gode kryssinger for drift av jord og skog der det er behov
for det.

Figur 5 Kvalitet jordbruksarealer

Brualternativet har lite konfliktpotensial for tema naturressurser.
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Oppsummering av ikke-prissatte konsekvenser

I tabellen under er samlet potensial for konflikt for hvert av deltemaene angitt og sammenstilt.

Deltema

Konfliktpotensial nytt
tunnelløp

Konfliktpotensial bru

Landskapsbilde

Lite

Middels

Nærmiljø og friluftsliv

Lite

Middels

Naturmiljø

Lite

Lite

Kulturmiljø

Lite

Middels

Naturressurser

Lite

Lite

Samlet vurdering

Lite

Middels

Tabell 5 Oppsummering ikke-prissatte konsekvenser

Oppsummering

Utvidelse av tunnelen har lite konfliktpotensial.
Brualternativet har middels konfliktpotensial. For landskapsbilde vurderes konfliktpotensialet
til middels. Det er utfordringer knyttet til inngrepene på landsidene på begge sider av fjorden
og på Håøya. Det er lagt til grunn at bruene kan gi et positivt bidrag. Dette gjelder også
reiseopplevelsen. For nærmiljø og friluftsliv påvirker traseen turområder og viktige
strandområder, dette fører til middels konfliktpotensial. Konfliktpotensialet for naturmiljø er
lite. For kulturmiljø vurderes det at konfliktpotensialet er middels. Det er sannsynlig at viktige
lokaliteter berøres fysisk eller med nærføring. Lite konfliktpotensial for naturressurser, kun
mindre drivverdige arealer beslaglegges.
Gående og syklende
Det er også gjort en overordnet vurdering av følgende forhold for de to alternativene utvidelse
av tunnelen og bru:
Nytt tunnelløp
Bru
Tilbud til gående Sykling og gåing i tunnelen er
Det kan tilrettelegges for sykling og
og syklende
ikke mulig. Mulig å kople
gåing på brua. Utbygging av et
holdeplasser for ekspressbuss
sykkelnett som krysser fjorden er
ved kryss på rv.23 til lokale
mulig, dette kan koples til en nasjonal
gang-sykkelveger.
sykkelrute og til lokalt nett.
Kollektivtilbudet Holdeplasser for mulige
Holdeplasser for mulige
ekspressbusser og
ekspressbusser og innfartsparkering på
innfartsparkering på rv. 23 kan
rv. 23 kan legges ved toplanskryss.
legges ved toplanskryss.
Tabell 6 Forhold for gående og syklende med nytt tunnelløp og bru over Håøya
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Konsepter

Figur 6 Oversikt over konseptene i alternativsanalysen
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3.1 K1 Forbedret ferjetilbud

Figur 7 K1 Forbedret ferjetilbud

Konseptet er utformet for å vise potensialet med forbedret ferjeforbindelse mellom Moss og
Horten. I K1 Forbedret ferjetilbud forutsettes trafikk med sju ferjer som tar minst 250
personbilenheter (PBE), overfartstid 30 minutter og med 12 minutters frekvens. Dette 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 forutsettes døgnåpent ferjesamband.
Landskapsbilde
I Moss vil nytt ferjeanlegg ha et potensiale for å tilføre byen høyere arkitektoniske kvaliteter.
Lite konfliktpotensial – potensial for forbedringer.
Nærmiljø og friluftsliv
Konseptet vil ikke endre dagens situasjon. Lite konfliktpotensial
Naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser
Ingen nye berørte arealer. Lite konfliktpotensial.
Samlet vurdering av konsept 1 Forbedret ferjetilbud er at det har lite konfliktpotensial
Gående og syklende
Forholdet for gående og syklende blir som i dag.
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3.2 K2 Hurumforbindelsen
Vegkonseptet
Konseptet er utformet for å kunne erstatte både Oslofjordtunnelen og ferjesambandet MossHorten. Konseptet omfatter 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 erstattes av en bruløsning mellom Hurum og
Holmestrand, enten direkte over Langøya eller via 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 K2 Hurumforbindelsen
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Landskapsbilde
På østsiden av fjorden fra E6 til brufestet går traseen i variert skog og jordbruksareal. Det
vurderes at traseen kan tilpasses landskapet på en akseptabel måte. Lite konfliktpotensial.
Bru over Oslofjorden kan forankres godt landskapsmessig i steile fjellvegger på hver side.
Brua vil endre landskapsopplevelsen for brukerne av friluftsområder og for sjøfarere, men
vurderes å være akseptabel. Det legges til grunn at bruestetikk prioriteres høyt ved
formgivingen av brua. Lite konfliktpotensial.

Figur 9 Perspektiv fra Emmerstadbukta i Vestby (ill. L2 Arkitekter)

Traseen fra Filtvet og nordover på Hurum til Rv23 ligger for det meste i skogsterreng.
Potensiale for god terrengtilpasning. Lite konfliktpotensial.
Fra Filtvet og langs sydsiden av Hurumhalvøya er traseen vist i en tunnel og videre ligger den
innenfor kystlinja plassert i det kollete fjellterrenget med knauser og mindre daler. Veglinja
vil gå på tvers av naturlige landskapsdragene og det er terrengmessig krevede å gi den en god
landskapstilpasning. Landskapsmessig er det vesentlig at inngrepet legges bak en terreng- og
vegetasjonsbrem slik at terrenget skjermer for innsyn fra fjordlandskapet. Lite
konfliktpotensial.
Sydvest på Hurum føres vegen inn i en fjelltunnel som føres undersjøisk. Den kommer opp i
dagen rett før Kopstadkrysset på E18 i Vestfold hvor den er vist koplet på E18 i dagens
toplanskryss. Lite konfliktpotensial.
Det analyserte alternativet har lite konfliktpotensial for tema landskapsbilde
Innenfor konseptet kan alternativt den undersjøiske tunnelen erstattes med en bruløsning
mellom Hurum og Holmestrand via Drammensfjorden og Sandebukta. Dette vil en eller to
bruer og berøre landskapsbildet mer negativt. Innerst i Sandebukta ligger et
landskapsvernområde. Det er lite sannsynlig at dette blir berørt. Middels konfliktpotensial
for dette alternativet.
Konseptet vurderes samlet sett å ha lite mot middels konfliktpotensial for tema
landskapsbilde.
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Nærmiljø og friluftsliv

Figur 10 Kart som viser statlig sikrede friluftslivsområder

På østsiden av Oslofjorden er traseen lagt gjennom et skogsområde med innslag av vann og
mindre åpne jordbruksarealer. Dette er et viktig regionalt og lokalt turområde med et
omfattende stinett. Kystlinja langs Oslofjorden er et svært viktig rekreasjonsområde for
befolkningen i kommunene innenfor.
Vegtraseen vil påvirke turområdet negativt, dele det og gi støyulemper. Det forutsettes gode
krysningsmuligheter for brukerne av området. Middels konsekvenspotensial.
Opplevelsen av fjorden og ny bru vil endre seg for friluftslivsbrukerne. Stor bruhøyde og
bratte fjellknauser med mot fjorden for bruene gjør at strandsonen ikke berøres fysisk. Lite
konfliktpotensial.
På Hurum gir traseen nærføring til tettstedet Filtvet. Der brua lander nord for tettstedet
berøres hytteområder fysisk og med nærføring. Nærmiljøet vil påvirkes negativt av inngrepet.
Traseen berører nærfriluftsområder for boliger, men det gjelder forholdsvis få beboere og
erstatningsarealer finnes. Middels konsekvenspotensial.
Traseen fra Filtvet og nordover på Hurum til Rv23 vurderes å ikke berøre vesentlige
friluftsliv- og nærmiljøinteresser. Det forutsettes gode krysningsmuligheter der det er behov
for det. Lite konfliktpotensial.
Rundt sydspissen av Hurumlandet vil vegen ligge som en barriere, men det vil avbøtes ved
gode kryssinger. På landsiden i Vestfold vurderes konfliktene som små. Lite
konfliktpotensial.
Det analyserte alternativet har middels konfliktpotensial for tema nærmiljø og
friluftsliv.
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Innenfor konseptet kan alternativt den undersjøiske tunnelen erstattes med en bruløsning
mellom Hurum og Holmestrand via Drammensfjorden og Sandebukta. Dette vil påvirke disse
interessene mer negativt, men konfliktpotensialet vurderes også for dette alternativet å være
middels.
Konseptet vurderes samlet sett å ha middels konfliktpotensial for tema nærmiljø og
friluftsliv.

Figur 11 Hengebrua sett fra Filtvet fyr (ill. L2 Arkitekter)
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Naturmiljø

Figur 12 Kart som viser verneområder naturmiljø

På østsiden av fjorden er det ingen naturmiljøregistreringer på nasjonalt eller regionalt nivå
innenfor området som kan bli fysisk berørt. Lite konfliktpotensial.
På fastlandet på Hurum og på øyene på sydsiden er det mange naturreservater. Det gjelder
også øyene i Sande kommune. Områdene er vernet pga edelløvskog, geologi,
vegetasjonstyper, dyreliv og sjøfugl. Midt på Hurumlandet ligger Tofteskogen, et stort
naturreservat som er vernet med formål å bevare et skogsområde som økosystem. Det
vurderes som svært usannsynlig at ny trase berører disse områdene. Gjelder også vegtraseen
opp til rv23. Lite konfliktpotensial.
I Vestfold er det to naturreservater innenfor influensområdet. Det er Mulodden som er vernet
med formål å sikre edelløvskog, og Tangenbekken hvor det er ravinedaler og edelløvskog.
Konseptet er vist i lang tunnel under disse områdene. Lite konfliktpotensial.
Det analyserte alternativet har lite konfliktpotensial for tema naturmiljø.
Innenfor konseptet kan alternativt den undersjøiske tunnelen erstattes med en bruløsning
mellom Hurum og Holmestrand via Drammensfjorden og Sandebukta. Dette vil påvirke
naturmiljøinteressene mer negativt fordi flere viktige områder berøres. Middels
konfliktpotensial for dette alternativet.
Konseptet vurderes samlet sett å ha lite mot middels konfliktpotensial for tema
naturmiljø.
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Kulturmiljø

Figur 13 Kulturmiljø

Områdene som berøres av Konsept 2 Hurumforbindelsen inneholder en del enkeltlokaliteter
av arkeologiske kulturminner. Enkelte av disse vil sannsynligvis berøres, men i liten grad. Det
analyserte alternativet har lite konfliktpotensial for tema kulturmiljø.
Innenfor konseptet kan alternativt den undersjøiske tunnelen erstattes med en bruløsning
mellom Hurum og Holmestrand via Drammensfjorden og Sandebukta. Dette kan gi større
konfliktpotensial knyttet til nærføring til kulturmiljøet på Berger og kulturminner på langs
Drammensfjorden. Middels konfliktpotensial for dette alternativet.
Konseptet vurderes samlet sett å ha lite mot middels konfliktpotensial for tema
kulturmiljø.
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Naturressurser
Det vurderes kun jordbruksarealer under tema naturressurser

Figur 14 Kart som viser jordbruksarealer og jordkvalitet

Det er begrensede jordbruksarealer innenfor influensområdet til konseptet. Konseptet berører
svært lite jordbruksarealer på østsiden av fjorden, på Hurum og på vestsiden av fjorden.
Det analyserte alternativet har lite konfliktpotensial for tema naturressurser.
Innenfor konseptet kan alternativt den undersjøiske tunnelen erstattes med en bruløsning
mellom Hurum og Holmestrand via Drammensfjorden og Sandebukta. Det vurderes at
konfliktpotensialet for dette alternativet blir det samme som for alternativet med den
undersjøiske tunnelen.
Konseptet vurderes samlet sett å ha lite konfliktpotensial for tema naturressurser.
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Oppsummering av samlet konfliktpotensial for K2 Hurumforbindelsen
Tabellen sammenstiller vurderingene. Utredningstemaene er ikke vektet. Samlet vurdering av
konseptet 2 Hurumforbindelsen er at det analyserte alternativet har lite konfliktpotensial for
ikke-prissatte virkninger. Konfliktpotensialet går mot middels når alternative løsninger
innenfor konseptets handlingsrom tas med i vurderingen. Dette er illustrert med et pilsymbol.
Konsept K2
Hurumforbindelsen
Konfliktpotensial

Landskaps- Nærmiljø og
bilde
friluftsliv

Naturmiljø

Kulturmiljø

Naturressurser

Lite =>
Middels

Lite

Lite =>
Middels

Lite

Middels

Samlet
konfliktpotensial
Lite =>
Middels

Tabell 7 K2 Hurumforbindelsen samlet konfliktpotensial

Mulighet for byutvikling på dagens ferjeleier
Konsept K2 frigjør attraktive ferjearealer i Moss og Horten sentrum til byutvikling.
Gående og syklende
I K2 kan det tilrettelegges 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 erstattes med bruer kan det tilrettelegges for gående og
syklende over Oslofjorden.
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Jernbanekonseptet

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 er ikke vurdert. Konseptet åpner for banetilknytning til
Tofte og et mulig terminalområde/havn.
Jernbane i Hurumforbindelsen er i konseptvalgutredningen vurdert som et rent
jernbanekonsept, men tenkes fortrinnsvis kombinert med vegforbindelsen i K2
Hurumforbindelsen.

Figur 15 Jernbanekryssing i Hurumforbindelsen

Den skisserte jernbaneforbindelsen er utredet på et svært grovt nivå. Ikke-prissatte
konsekvenser omtales derfor kun svært skjematisk.
Linjeføring i dagen langs Sandebukta antas å være det mest konfliktfylte inngrepet, men ved
tilpassing av traséen er det mulig å redusere inngrep i og nærhet til verneområder. Videre vil
en bruløsning over Drammensfjorden berøre kulturmiljøer på begges sider av fjorden.
Vurderinger for de enkelte ikke-prissatte temaene følger i store trekk omtrent samme
konfliktnivå som for vegtraseen, men en stivere linjeføring vil kunne gi større konflikt.
Jernbanekonseptet kan ellers i stor grad unngå arealkonflikter.
Det angis ikke et gradert konfliktpotensial for jernbane over Hurum
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3.3 K3 Bru Moss-Horten

Konseptet erstatter ferjesambandet Moss-Horten og utnytter den korteste strekningen over
Oslofjorden sør for Hurum. Med lokale kryss nær sentrum i de to byene kan K3 binde byene
Moss og Horten tett sammen i en sterkt 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 rette for konkurransedyktig kollektivtransport, sykling og gåing.
Konseptet omfatter to nye bruforbindelser, en lang hengebru mellom Horten og Jeløya, og en
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 Patterød (Mosseporten) på E6. Konseptet ligger i dagløsning over
jordbruksarealene øst for Skoppum. Alternativt kan strekningen legges i tunnel.

Figur 16 K3 Bru Moss-Horten
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Landskapsbilde

Figur 17 Kulturlandskap

Østsiden av fjorden
På østsiden av fjorden ligger to store landskapsvernområder. Det er Søndre Jeløy og Værne
kloster, det siste berøres ikke av dette konseptet. Områdene er vernet for sitt egenartede
kultur- og naturlandskap og Herregårdslandskap og de er unike i norsk sammenheng. Det er
valgt å legge konseptet over Jeløya i tunnel på grunn av dette. Konseptet ligger i tunnel under
Jeløya for å unngå det absolutte kravet om å ikke berøre store sammenhengende
verneområder.
I Moss fra kryss på E6 går alternativet i tunnel gjennom en fjellkolle med boliger før den
kommer uti dagen på Tigerplassen. Her koples den til byens lokalvegsystem i et kryssområde.
Denne ligger omkranset av fjellkoller med bebyggelse, men i et område med relativt god
plass. Alternativet føres videre vestover i tunnel gjennom Mosseskogen og legges i bru over
Mossesundet rett nord for dagens jernbanetunnel. Brua har brufeste i skogsterreng. Den føres
med seilingshøyde 32 meter over Mossesundet og lander i skogen nord for Rosnestangen og
Roklubben. Derfra føres den i dagen i en kort strekning før den legges i tunnel under hele
Jeløya.
Landskapsmessig vurderes det at konseptet på strekningen fra Patterød til Tigerplassen legger
seg på arealer som allerede i dag i stor grad er i bruk til vegformål. Det vurderes at det kan
tilpasses på en akseptabel måte. Landskapet preges i dag av veganlegg og utflytende næring
med boliger på kollene rundt. Det vil i mindre grad endre karakter med ny veg og
kryssområde. Lite konfliktpotensial.
Brua over Mossesundet vil endre opplevelsen av landskapsrommet. Men den kan forankres
godt i skogsterrenget på hver side av sundet. Det er forutsatt at den gis en god estetisk
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utforming. Sett fra roklubben og boligområdene vil den framstå som en linje med
skogsterreng i bakgrunnen. Mindre dagstrekning i skogen vil ligge skjermet. Inngrepene
vurderes landskapsmessig å ha lite konfliktpotensial.
Videre gjennom Jeløya føres alternativet i tunnel fram til den dukker opp i en kunstig øy vest
for Gullholmen. Opplevelsen av fjordlandskapet sett fra Gullholmen og Jeløylandet innenfor
vil bli endret som følge av brua. Middels konfliktpotensial.

Figur 18 Hengebru og kunstig øy ved Gullholmen og Jeløya (illustrasjon Sweco)

På østsiden av fjorden vurderes konseptet å ha middels konfliktpotensial for tema
landskapsbilde
Oslofjorden
Landskapsmessig har Oslofjorden stor verdi som ramme rundt opplevelsen for de som
ankommer og forlater Norges hovedstad sjøveien. Brua krysser på et område der fjorden er
smalere enn i nord og sør hvor landskapsrommet vider seg ut. Det er logisk å plassere brua på
det stedet hvor fjorden er smalest, men det virker likevel noe ulogisk fordi fjorden vider seg ut
igjen på nordsiden. Lenger nord er fjorden vesentlig smalere – og mer egnet for en
brukryssing.
Brua er skissert som en hengebru som lander på begge sider på kunstige øyer hvor vegen
føres direkte videre i tunnel. I øst er den kunstige øya lagt på sydsiden av Gullholmen. Brua
har fri høyde 75 meter på det høyeste. Det er en forutsetning at brua gis høy arkitektonisk
kvalitet. Brua vil endre opplevelsen av fjorden både for de sjøfarende og for de som
oppholder seg på landsidene med utsyn til brua. Fjernvirkningen av brua kan bli god, den kan
fungere som en ramme omkring fjorden for de sjøfarende. Som tidligere nevnt kan dette
oppleves både negativt og positivt. Svært lang bru, et noe ulogisk krysningssted og
opplevelsen av brua som en ny stor konstruksjon bidrar til økt konfliktpotensial. Selve
kryssingen av fjorden vurderes å ha middels konfliktpotensial for tema landskapsbilde
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Figur 19 Hengebru Moss-Horten. Horten i forgrunnen (Illustrasjon Sweco)

Vestsiden av fjorden
På vestsiden av fjorden framstår hele Karljohansvernområdet landskapsmessig som et svært
viktig område som gir identitet til Horten som by. Sammenhengen med den tette byen via
Lystlunden, over kanalen og ut til Karljohansvern vurderes å ha svært stor landskapsmessig
verdi. Det er vernet ut fra naturmiljø og kulturmiljø og har en stor tidsdybde. Store deler av
jordbruksområdene vest og sør for Horten sentrum har status som verdifullt kulturlandskap.
Brua som er vist i alternativet lander på en øy utenfor Karljohansvern og føres videre i tunnel
under byen. Det knyttes til sentrum av Horten med et kryssområde sentralt i byen.
Landskapsmessig er dette utfordrende. Opplevelsen av fjordlandskapet sett fra Karljohansvern
og deler av Horten vil bli endret som følge av brua. Middels konfliktpotensial.
Videre vestover ligger traseen i tunnel til den kommer ut i kulturlandskapet sydøst for
Borrevannet. Her er den vist i dagen på en strekning på ca. 2 km før den føres i tunnel
gjennom en fjellkolle og tilslutter seg dagens RV19 fra krysset til Skoppum til E18 og
Undrumsdalskrysset. De vurderes at dagstrekningen syd for Borrevannet kan gis en
akseptabel terrengtilpasning for eksempel ved bruk av voller som vil gi samme skålformen
som dagens landskap gir. Det er også mulig å skjerme kulturlandskap, kulturminner og
aktiviteter ved Borrehaugene og området omkring. Traseen videre opp til E18 vurderes som
akseptabel. Det er en fordel landskapsmessig sett å legge ny trase sammen med den
eksisterende for å samle inngrep. Middels konfliktpotensial
På vestsiden av fjorden vurderes konseptet å ha middels konfliktpotensial for tema
landskapsbilde
Det analyserte alternativet har middels konfliktpotensial for tema landskapsbilde.
Innenfor konseptet kan alternativt med hengebru erstattes med en flytebru eller rørbru. En
flytebru vurderes å ha samme konfliktpotensial for en hengebru.
En rørbru vil ligge nedsenket i sjøen og oppleves som en tunnel. Lite konfliktpotensial for
dette alternativet.

31

KVU for kryssing av Oslofjorden

Temarapport ikke-prissatte konsekvenser

Innenfor konseptet kan påvirkningen på landskapsrommet sør for Borrevannet reduseres ved
bygging av en tunnelstrekning gjennom jordbruksarealene i dette området.
Konfliktpotensialet for dette alternativet er lite.
Konsept K3 Bru Moss-Horten vurderes samlet sett å ha middels mot lite
konfliktpotensial for tema landskapsbilde.
Nærmiljø og friluftsliv

Figur 20 Statlig sikrede friluftslivsområder

Østsiden - Moss og Jeløya
På østsiden av Mossesundet berører alternativet boligområder rundt Tigerplassen og på
Mosseskogen.
På Jeløya er det flere statlig sikrede friluftsområder. To av disse er Gullholmen øst og
Gullholmen fyrstasjon, begge har verdien svært viktig. Fyrstasjonen er mye brukt. For
befolkningen i Moss og omkringliggende kommuner er Jeløya generelt et svært mye brukt
friluftsområdet med stor verdi. Det har en svært stor bruksfrekvens. Det gjelder særlig søndre
del av øya, delen som ligger syd og vest for den sammenhengende bebyggelsen. Områdene på
nordsiden av bebyggelsen har også stor verdi, men her er bruksfrekvensen lavere.
Det valgte alternativet påvirker trolig en del boliger rundt Tigerplassen og på Mosseskogen
fysisk. Det vil være støyutfordringer for boligfeltene som ligger høyere enn ny trase.
Friluftsområder vil i liten grad berøres. Middels konfliktpotensial.
På Jeløya vil en kort dagstrekning i skogsområdene som ligger rett nord for Rosnestangen
berøres og bli mindre attraktive for friluftsliv pga inngrep og støy. Tilgjengelighet til
strandsonen ivaretas og det forutsettes at kryssingspunkt innarbeides. Brua over Mossesundet
berører ikke strandområdene. Resten av strekningen på Jeløylandet ligger i tunnel uten
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konflikter. Tunnelen avsluttes i ny øy ved Gullholmen der brua starter. Dette grepet
minimerer negative konsekvenser for friluftsliv på Jeløya vesentlig. Middels
konfliktpotensial.
På østsiden av fjorden vurderes konseptet å ha middels konfliktpotensial for tema
nærmiljø og friluftsliv.

Oslofjorden
Selve fjorden er en arena for friluftsaktiviteter knyttet til sjø. De gjelder alle former for båtliv,
svømming og opphold på landarealene langs fjordsidene. Klima, geologi og vegetasjon gjør
Oslofjorden svært attraktiv– noe som gjør at den har stor verdi. Bruksfrekvensen vurderes å
være stor, områdene rundt er tett befolket.
Brua i det analyserte alternativet vil påvirke aktiviteten og opplevelsen for friluftslivsbrukerne. Brusøyler vil påvirke aksjonsområder for båter og skip, men i begrenset grad. Brua
vurderes å ha middels konfliktpotensial for tema nærmiljø og friluftsliv på fjorden.
Vestsiden
I Horten er det også flere statlig sikrede friluftsområder. Alle har verdien svært viktige og
bruksfrekvens svært mye. Områdene er Løvøysund, Hortensskogen på Karljohansvern,
Rørestrand, Eydestrand og Adaltjern.
Nærmiljøinteresser er knyttet til boligområdene og nærområdene rundt disse. I dette
alternativet lander brua på ei kunstig øy utenfor Karljohansvern og føres videre i tunnel under
Horten sentrum. Påkopling til sentrum vil medføre økt trafikk med tilhørende støy i
byområdet. Middels konfliktpotensial.
For resten av strekningen vurderes alternativet å gi lite konfliktpotensial.
På vestsiden av fjorden vurderes konseptet å ha middels konfliktpotensial for tema
nærmiljø og friluftsliv
Det analyserte alternativet har middels konfliktpotensial for tema nærmiljø og friluftsliv
Innenfor konseptet kan alternativt med hengebru erstattes med en flytebru eller rørbru. En
flytebru vurderes å ha samme konfliktpotensial for en hengebru.
En rørbru vil ligge nedsenket i sjøen og oppleves som en tunnel. Dette vil bedre forholdene
for friluftslivsinteressene, men nærmiljøet vil i stor grad oppleve samme konsekvenser. For
tema nærmiljø og friluftsliv vil konfliktpotensial for dette alternativet fortsatt bli
middels.
Konsept K3 Bru Moss-Horten vurderes samlet sett å ha middels konfliktpotensial for
tema nærmiljø og friluftsliv.
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Naturmiljø

Figur 21 Kart som viser verneområder naturmiljø

Østsiden
I Moss er det flere områder innenfor influensområdet som er vernet som naturreservater. Det
er Refsnes, Eggholmen, Gullholmen, Grønliparken, Rødsåsen og Reiersåsen. Verneformålet
er edelløvskog, skogsområder som økosystem, plante- og dyreliv og biologisk mangfold.
I tillegg er det biotopvern av Bangtjernet. Alle verneområdene unntatt området Gullholmen
ligger på Jeløya i områder hvor alternativet er lagt i tunnel. Det er lite sannsynlig at disse
områdene blir berørt eller at det skjer inngrep som vil influere på lokalitetene. Gullholmen
som er vernet pga sjøfugl, plante og dyreliv får nærføring til brua.
På østsiden av fjorden vurderes konseptet å ha lite konfliktpotensial for tema naturmiljø
Oslofjorden
Ingen vesentlig relevans for tema naturmiljø. Trekkruter for fugler er ikke utredet. Lite
konfliktpotensial
Vestsiden
På Karljohansvern ligger plante og dyrefrednigsområdet Karljohansvern som har verneformål
edelløvskog/gamle trær. De fleste småøyene nord og vest for Karljohanvern er vernet som
naturreservater eller plante- og dyrefredningsområder. Det gjelder Løvøya, Mellomøya,
Reverompa, Bueskjær, Østøyskjær og Vealøs. Det er to naturreservater på Falkensten og hele
Borrevannet er fredet med formål våtmark med tilhørende fulgeliv, vegetasjon og annet
dyreliv. Adalstjern er også naturreservater med fredningsformål edelløvskog og del av
Vestfoldraet. Bastøya og Buvika på vestsiden av øya er landskapsvernområde med plante og
dyrelivsfredning og naturreservat pga våtmark og fugleliv.
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I dette alternativet lander brua på ei kunstig øy utenfor Karljohansvern og føres videre i tunnel
under Horten sentrum. Hensikten er å bevare hele Karljohansvernområdet intakt. Det er et
absolutt krav i utredningen at store sammenhengende verneområder ikke skal få varige
inngrep. Det er uklart om det er nødvendig med midlertidige inngrep i naturreservatet på
Karljohansvern for å kunne realisere alternativet slik det er utredet. Ved eventuelle inngrep vil
området kunne tilbakeføres i etterkant og verdier reetableres – men deler av dagens verdier
risikerer å bli borte. Middels konfliktpotensial.
Videre under Horten by legges ny veg i tunnel. Tunnelen kommer ut i dagen i Borreskåla sør
for Borrevannet og vil ikke påvirke Borrevannet eller Adalstjern fysisk eller visuelt i vesentlig
grad. Resten av strekningen opp mot E18 og Undrumsdalskrysset vurderes å være forholdsvis
konfliktfri. Lite konfliktpotensial.
På vestsiden av fjorden vurderes konseptet å ha middels konfliktpotensial for tema
naturmiljø.
Det analyserte alternativet har middels konfliktpotensial for tema naturmiljø
Innenfor konseptet kan alternativt med hengebru erstattes med en flytebru eller rørbru. En
flytebru vurderes å ha samme konfliktpotensial for en hengebru.
En rørbru vil ligge nedsenket i sjøen og oppleves som en tunnel. Dette vil bedre forholdene
for naturmiljøområdene på Karljohansvern som ikke vil bli berørt. For tema naturmiljø vil
konfliktpotensialet for dette alternativet bli lite.
Innenfor konseptet kan påvirkningen på naturturmiljø reduseres ved bygging av en
tunnelstrekning gjennom jordbruksarealene sør for Borrevannet. Konfliktpotensialet for
dette alternativet er lite.
Konseptet K3 Bru Moss-Horten vurderes samlet sett å ha middels mot lite
konfliktpotensial for tema naturmiljø.
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Kulturmiljø

Figur 22 Kulturmiljø. Kartet viser automatisk fredede kulturminner med rød farge og områder som er
utpekt av Østfold og Vestfold som regionalt viktige områder med rosa farge

Det er mange automatisk fredede kulturminner i området noe som vitner om et attraktivt
område og tidlig bosetting.
Det er også mange Sefrak-registrerte bygg og et stort antall registrerte kulturminner i hele
influensområdet. Moss og Horten sentrum har bevaringsverdige kulturmiljøer.
Østsiden

Figur 23 Kart som viser foreslått verneområde for kulturhistorisk landskap på søndre Jeløya

Klima- og miljødepartementet har bedt riksantikvaren etablere et register for kulturhistorisk
landskap av nasjonal interesse. Registeret ligger per i dag (17.juni 2014) ute til høring. Her
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inngår et landskap som får nærføring til alternativet, Søndre Jeløy som karakteriseres ved at
landskapet er et av Norges mest helhetlige og bevarte lystgårdslandskap. I middelalderen var
flere av gårdene i kongens eller kirkens eie eller i bruk som husmannsplasser under andre
storgårder i distriktet. På 17- og 1800 tallet kjøpte rike kjøpmenn og byfamilier opp gårdene
og bygde dem om til mønsterbruk etter danske og engelske forbilder med storslåtte bygninger,
alleer og hageanlegg. Alternativet ligger i fjelltunnel under hele dette området. Lite
konfliktpotensial.
På østsiden av fjorden der alternativet går i dagen er det få registreringer og lite
konfliktpotensial.
På østsiden av fjorden vurderes konseptet å ha lite konfliktpotensial for tema
kulturmiljø.
Oslofjorden
Ingen vesentlig relevans for tema kulturmiljø
Vestsiden

Figur 24 Kart som viser verneområder for kulturmiljø på vestsiden av fjorden

I regional plan for bærekraftig utvikling i Vestfold er to sammenhengende områder utpekt
som spesielt verdifulle. Det er området Karljohansvern, indre havn, Løvøya og Falkensten og
området Borre. Området viser stor bredde og tidsdybde på kulturminnene. Det rommer
kulturminner fra militærhistorie med marineverft, forsvarsverk og kanonbatterier, Fort,
mastedam fra seilskute tiden og fredede bygg i empirestil. Hele området er åpent for allmenn
ferdsel og har høy bruksfrekvens.
Området Borre strekker seg langs kyststripa fra Langrunn i nord til Fjugstad i syd. Det
rommer Norgeshistorie fra jernalderen og fram til i dag. Kongehauger, gravhauger og
gravrøyser stammer fra årene 600-950. Området ble institusjonalisert som Borreparken og
åpnet av kong Haakon i 1932. Som en del av tidsbildet nevnes også at Quisling tok området i
bruk til politiske stormønstringer hver pinse fra 1935-1944. Også dette området er åpent for
allmenn ferdsel.
I dette alternativet lander brua på ei kunstig øy utenfor Karljohansvern og føres videre i tunnel
under Horten sentrum. Det vil påvirke kulturminneområdet litt negativt visuelt og støymessig.
Kryss sentralt i Horten sentrum bør kunne lokaliseres slik at det ikke kommer i konflikt med
viktige kulturminner. Middels konfliktpotensial.
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Tunnel videre vestover vil gi få konflikter. Veg i dagen sør for Borrevannet vurderes å gi små
virkninger for Borreparken. Verneområdet vil få redusert støy fra trafikk. På den negative
siden anføres at sammenhengen med kulturlandskapet rundt Borrevannet vil bli mindre
tydelig og brutt av en ny vegbarriere. Resten av strekningen vurderes å ha små konflikter. Lite
konfliktpotensial
På vestsiden av fjorden vurderes konseptet å ha middels konfliktpotensial for tema
kulturmiljø.
Det analyserte alternativet har middels konfliktpotensial for tema kulturmiljø
Innenfor konseptet kan alternativt med hengebru erstattes med en flytebru eller rørbru. En
flytebru vurderes å ha samme konfliktpotensial for en hengebru.
En rørbru vil ligge nedsenket i sjøen og oppleves som en tunnel. Inngrepene rundt de kunstige
øyene i fjorden blir minimalisert med dette alternativet. Verneområdene på Karljohansvern får
samme utsyn som i dag. For tema kulturmiljø er det lite konfliktpotensial for dette
alternativet.
Innenfor konseptet kan påvirkningen på kulturmiljø og landskapsrom reduseres ved bygging
av en tunnelstrekning gjennom jordbruksarealene sør for Borrevannet. Konfliktpotensialet
for dette alternativet er lite.
Konseptet K3 Bru Moss-Horten vurderes samlet sett å ha middels mot lite
konfliktpotensial for tema kulturmiljø.
Naturressurser, jordbruk

Figur 25 Kart jordbruksarealer

Arealene som er vist på kartet har stor verdi, de er fulldyrket og er blant landets mest
produktive arealer.
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Østsiden
Alternativet berører få arealer på østsiden av fjorden. Lite konfliktpotensial.
Oslofjorden
Ingen relevans for tema naturressurser.
Vestsiden
Alternativet beslaglegger verdifulle jordbruksarealer i et område syd for Borrevannet.
Middels konfliktpotensial.
Det analyserte alternativet har middels konfliktpotensial for tema naturressurser.
Innenfor konseptet kan arealforbruket av jordbruksarealer reduseres ved bygging av en
tunnelstrekning gjennom jordbruksarealene sør for Borrevannet. Konfliktpotensialet for
dette alternativet er lite.
Konseptet K3 Bru Moss-Horten vurderes samlet sett å ha middels mot lite
konfliktpotensial for tema naturressurser.
Oppsummering av samlet konfliktpotensial for K3 Bru Moss-Horten
Tabellen sammenstiller vurderingene. Utredningstemaene er ikke vektet. Tabellen viser
konfliktpotensialet for det analyserte alternativet. Denne angir i hvilken retning
konfliktpotensialet kan påvirkes ved alternative løsninger innenfor konseptenes handlingsrom.
Det er brukt et pil-symbol for å vise retningen av konsekvenspotensial.
Samlet vurdering av konseptet 3 Bru Moss-Horten er at det analyserte alternativet har middels
konfliktpotensial for ikke-prissatte virkninger. Konfliktpotensialet går mot lite når alternative
løsninger innenfor konseptets handlingsrom tas med i vurderingen.
Konsept
Bru MossHorten
Østsiden
Oslofjorden
Vestsiden
Samlet for
hvert
deltema

Landskaps- Nærmiljø og
bilde
friluftsliv

Naturmiljø

Kulturmiljø

Naturressurser

Middels
Middels
Middels
Middels
mot lite

Lite
Lite
Middels
Middels
mot lite

Lit
Middels
Middels
mot lite

Lite
Middels
Middels
mot lite

Landskaps- Nærmiljø og
bilde
friluftsliv

Naturmiljø

Kulturmiljø

Naturressurser

Lite <=
Middels

Lite <=
Middels

Lite <=
Middels

Lite <=
Middels

Middels
Middels
Middels
Middels

Samlet
konfliktpotensial
Middels mot
lite

Tabell 8 K3 Bru Moss-Horten konfliktpotensial

Konsept K3
Bru MossHorten
Konfliktpotensial

Middels

Samlet
konfliktpotensial
Lite <=
Middels

Tabell 9 K2 Bru Moss-Horten samlet konfliktpotensial

Mulighet for byutvikling på dagens ferjeleier

Konsept K3 frigjør attraktive ferjearealer i Moss og Horten sentrum til byutvikling.
Gående og syklende

I K3 er det mulig å tilrettelegge 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.
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3.4 K4 Tunnel Moss-Horten

K4 Tunnel Moss - Horten erstatter 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 omfatter en undersjøisk tunnel på omlag 16 kilometer mellom
Jeløya (Moss) og Horten (rv.19 ved Skoppum). I tillegg har konseptet ny bru over
Mossesundet. Kobling til europavegene er lagt til Undrumsdal på E18 og Patterød
(Mosseporten) på E6.

Figur 26 K4 Tunnel Moss-Horten

Strekningene på østsiden av fjorden som berører Tigerplassen, Mosseskogen, brua over
Mossesundet og tunnelpåslaget nord for Rosnestangen er identiske med konsept 3 Tunnel
Moss Horten. Det er også strekningen på vestsiden av fjorden fra Skoppum til
Undrumsdalskrysset. Strekningen mellom disse er lagt i tunnel. Generelt reduserer dette
konfliktpotensialet vesentlig.
Områdene er detaljert beskrevet i konsept 3 Bru Moss-Horten. Registreringskart vist for K3
gjelder også K4.
Landskapsbilde
Østsiden – Moss og Jeløya
Områder sentrumsnært i Moss påvirkes som i K3. Lite konfliktpotensial.
Dette gjelder også vurderingen av bru over Mossesundet og kort dagstrekning på Jeløya. Lite
konfliktpotensial.
Resten av Jeløya berøres ikke av alternativet. Lite konfliktpotensial
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På østsiden av fjorden vurderes konseptet å ha lite konfliktpotensial for tema
landskapsbilde
Oslofjorden
Ingen endringer i forhold til dagens situasjon.
Vestsiden
Traseen kommer ut i dagen ved dagens rv 19 ved Skoppum hvor den føres videre opp til E18
som en utvidelse av dagens rv19. Lite konfliktpotensial.
På vestsiden av fjorden vurderes konseptet å ha lite konfliktpotensial for tema
landskapsbilde.
Konseptet K4 Tunnel Moss-Horten vurderes samlet sett å ha lite konfliktpotensial for
tema landskapsbilde.
Nærmiljø og friluftsliv
Østsiden – Moss og Jeløya
Områder sentrumsnært i Moss påvirkes som i K3. Middels konfliktpotensial.
Dette gjelder også vurderingen av bru over Mossesundet og kort dagstrekning på Jeløya. Lite
konfliktpotensial.
Resten av Jeløya berøres ikke av alternativet. Lite konfliktpotensial
På østsiden av fjorden vurderes konseptet å ha lite konfliktpotensial for tema nærmiljø
og friluftsliv.
Oslofjorden
Ingen endringer i forhold til dagens situasjon.
Vestsiden
Traseen kommer ut i dagen ved dagens rv 19 ved Skoppum hvor den føres videre opp til E18
som en utvidelse av dagens rv19. Lite konfliktpotensial
På vestsiden av fjorden vurderes konseptet å ha lite konfliktpotensial for tema nærmiljø
og friluftsliv
Konseptet K4 Tunnel Moss-Horten vurderes samlet sett å ha lite konfliktpotensial for
tema nærmiljø og friluftsliv.
Naturmiljø
Østsiden – Moss og Jeløya
Områder sentrumsnært i Moss påvirkes som i K3. Lite konfliktpotensial.
Dette gjelder også vurderingen av bru over Mossesundet og kort dagstrekning på Jeløya. Lite
konfliktpotensial.
Resten av Jeløya berøres ikke av alternativet. Lite konfliktpotensial
På østsiden av fjorden vurderes konseptet å ha lite konfliktpotensial for tema naturmiljø
Oslofjorden
Ingen endringer i forhold til dagens situasjon.
Vestsiden
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Traseen kommer ut i dagen ved dagens rv 19 ved Skoppum hvor den føres videre opp til E18
som en utvidelse av dagens rv19. Ingen verneområder berøres. Lite konfliktpotensial
På vestsiden av fjorden vurderes konseptet å ha lite konfliktpotensial for tema
naturmiljø.
Konseptet K4 Tunnel Moss-Horten vurderes samlet sett å ha lite konfliktpotensial for
tema naturmiljø.
Kulturmiljø
Østsiden
På østsiden av fjorden der alternativet går i dagen er det få registreringer og lite
konfliktpotensial.
På østsiden av fjorden vurderes konseptet å ha lite konfliktpotensial for tema
kulturmiljø.
Oslofjorden
Ingen vesentlig relevans for tema kulturmiljø
Vestsiden
Traseen ligger i tunnel under Karljohansvern, Horten by og kommer ut i dagen ved dagens rv
19 ved Skoppum hvor den føres videre opp til E18 som en utvidelse av dagens rv19. Lite
konfliktpotensial.
På vestsiden av fjorden vurderes konseptet å ha lites konfliktpotensial for tema
kulturmiljø.
Konseptet K4 Tunnel Moss-Horten vurderes samlet sett å ha lite konfliktpotensial for
tema kulturmiljø.
Naturressurser, jordbruk
Østsiden og vestsiden
Alternativet berører få arealer. Lite konfliktpotensial.
Oslofjorden
Ingen relevans for tema naturressurser.
Konseptet K4 Tunnel Moss-Horten vurderes samlet sett å ha lite konfliktpotensial for
tema naturressurser.
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Oppsummering av samlet konfliktpotensial for K4 Tunnel Moss-Horten
Tabellen sammenstiller vurderingene. Utredningstemaene er ikke vektet. Tabellen viser
konfliktpotensialet for det analyserte alternativet. Samlet vurdering av konseptet 4 Tunnel
Moss-Horten er at det analyserte alternativet har lite konfliktpotensial for ikke-prissatte
virkninger.
Konsept K4
Tunnel MossHorten
Østsiden

Landskaps- Nærmiljø
bilde
og
friluftsliv
Lite
Middels

Naturmiljø

Kulturmiljø

Naturressurser

Lite

Lite

Lite

Oslofjorden
Vestsiden
Samlet for
hvert deltema

Lite
Lite
Lite

Lite
Lite
Lite

Lite
Lite
Lite

Lite
Lite
Lite

Naturmiljø

Kulturmiljø

Naturressurser

Lite

Lite

Lite

Lite
Lite
Lite

Samlet
konfliktpotensial
Lite

Tabell 10 K4 Tunnel Moss-Horten konfliktpotensial

Konsept K4
Tunnel MossHorten
Konfliktpotensial

Landskaps- Nærmiljø
bilde
og
friluftsliv
Lite
Lite

Samlet
konfliktpotensial
Lite

Tabell 11 K4 Tunnel Moss-Horten samlet konfliktpotensial

Mulighet for byutvikling på dagens ferjeleier

Konseptene K4 frigjør attraktive ferjearealer i Moss og Horten sentrum til byutvikling.
Gående og syklende

I konseptet K4 med tunnel fra Moss til Horten vil det ikke være mulig å gå eller sykle over
Oslofjorden. En løsning med et kollektivtilbud som frakter syklene er mulig.
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Sammenstilling og anbefaling

Landskapsbilde
Nærmiljø og
friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturressurser
Samlet
konfliktpotensial

K1 Forbedret
ferjetilbud
Lite
Lite

K2 Hurumforbindelsen
Lite => Middels
Middels

K3 Bru
Moss-Horten
Lite <= Middels
Middels

K4 Tunnel
Moss-Horten
Lite
Lite

Lite
Lite
Lite
Lite

Lite =>middels
Lite => Middels
Lite
Lite => Middels

Lite <= Middels
Lite <= Middels
Lite <= Middels
Lite <= Middels

Lite
Lite
Lite
Lite

Tabell 12 Konfliktpotensial for det analyserte alternativet og angivelse av i hvilken retning
konfliktpotensialet påvirkes ved alternative løsninger innenfor konseptenes handlingsrom

For de ikke-prissatte konsekvensene er konseptene K1 Forbedret ferjetilbud og K4 Tunnel
Moss-Horten de beste konseptene. De har begge lite konfliktpotensial.
K2 Hurumforbindelsen har også lite konfliktpotensial, men en vurdering av alternative
løsninger som ligger innenfor konseptets handlingsrom gjør at konfliktgraden kan øke mot
middels.
K3 Bru Moss-Horten har middels konfliktpotensial. For dette konseptet vurderes det at mulig
handlingsrom kan gi forbedringer som bringer konseptet i retning av liten konfliktgrad.
K4 Tunnel Moss-Horten har lite konfliktpotensial. Store deler av konseptet ligger i tunnel.
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Vedlegg:

Kilder
Miljødirektoratet (Naturbase):
• Verneområder (naturreservat, landskapsvernområder, annen fredning)
• Statlig sikrede friluftslivsområder
• Helhetlige kulturlandskap
Riksantikvaren (Askeladden):
• Kulturminner/kulturmiljø
• Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse
Skog og landskap
• Jordsmonn
Østfold Fylkeskommune (Fylkesplan Østfold)
• Regionalt verdifulle kulturlandskap
• Regionalt verdifulle kulturmiljø
Vestfold Fylkeskommune (RPBA, Regional plan for bærekraftig arealutvikling)
• Regionalt viktige kulturmiljø

Temakart kulturmiljø, kulturlandskap, naturmiljø, naturressurser, nærmiljø
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