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innledning
som en del av arbeidet med konseptvalgutredning for kryssing av oslofjorden ble 
det den 11. - 12. april 2012 arrangert et arbeidsverksted (idéseminar) med om lag 
80 deltakere fra ulike interessenter. 

om rapporten
Rapporten du nå leser, oppsummerer tanker, ideer og synspunkter som kom frem i løpet av de to dagene 

på verkstedet. Innspill fra deltakerne er viktige bidrag til det videre arbeidet med konseptvalgutredningen. 

Rapporten gjengir både synspunkter som ble nevnt ofte, og tanker og ideer som bare ble nevnt av én eller 

noen få grupper. Sistnevnte kan bidra til å nyansere behov, mål og innhold i konsepter. Sitatene i rapporten 

er uttalelser fra deltakerne på verkstedet. Det er ikke plass til alt «råstoffet» fra verkstedet i denne rapporten, 

bare et utvalg som er systematisert under de ulike punktene i programmet.

Hva er Kvu og Ks1?
Statlige investeringsprosjekter som antas å koste mer enn 750 millioner kroner, skal kvalitetssikres i tidlig 

fase. En konseptvalgutredning (KVU) utarbeides som grunnlag for en ekstern kvalitetssikring (KS1). Hensik-

ten med konseptvalgutredningen er å anbefale prinsipper/konsepter som møter fremtidens transportbehov.

Kvalitetssikringen og høringen er en uavhengig analyse av statsetatenes faglige anbefaling. På bakgrunn 

av konseptvalgutredningen, kvalitetssikringen og høringen, beslutter regjeringen om det skal startes plan- 

legging og legger føringer for videre arbeid. 

Avgjørelse

Ks 1Kvu Høring

faglig 
utredning

ekstern 
kvalitetssikring
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Mandat for Kvu for kryssing av oslofjorden

Statens vegvesen har i samarbeid med Jernbaneverket og Kystverket fått i oppdrag fra Samferdsels- 

departementet å utarbeide en KVU for et bedre tilbud for transport av personer og gods over Oslofjorden. 

Utgangspunktet for konseptvalgutredningen er ulike interessers behov for transport over Oslofjorden og 

miljøvirkninger av infrastruktur og trafikk. KVUen skal formulere samfunnsmål og effekten transportsys-

temet vil ha for brukerne. I konseptvalgutredningen inngår konsepter for effektiv og miljøvennlig transport 

med nye løsninger for transport på veg, jernbane eller på sjø. 

Samferdselsdepartementet ber om at de regionale virkningene må få en sentral plass i konseptvalgutred-

ningen. Videre må andre korridorer (transportårer) enn Moss - Horten belyses, og departementet støtter en 

tilnærming der jernbaneforbindelse vurderes. 

Miljøkonsekvenser skal veie tungt i utredningen som skal være klar i løpet av 2013.

Et bedre transporttilbud over Oslofjorden vil ha størst konsekvenser for Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, 

nedre Buskerud og nedre Telemark, som vi i konseptvalgutredningen omtaler som Oslofjordregionen.  

Konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden har fokus på regionale, nasjonale og internasjonale 

godstransporter og personreiser.
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Hvorfor arbeidsverksted?

Målet med å arrangere arbeidsverksted er å identifisere behov og mål og få forslag til konsepter fra en 

bredt sammensatt gruppe av interessenter. Det ble lagt vekt på en åpen prosess med bred deltakelse fra 

interessenter, som representerer lokale og regionale myndigheter, næringslivet og interesseorganisasjoner. 

Deltakerne kom med innspill til behov, mål og konsepter/løsninger for det framtidige transportsystemet i 

Oslofjordregionen. 

Arbeidsverkstedet ble gjennomført over to dager. Den første dagen ble det diskutert i grupper om dagens 

situasjon, behov og mål. Neste dag diskuterte gruppene ulike konsepter/løsninger for å oppfylle målene og 

behovene. 

I forkant av arbeidsverkstedet ble det sendt ut et faktaark som beskriver transportnettet, befolkningssitua- 

sjonen, arbeidspendling, gods- og personbiltrafikk og kollektivtrafikken i området. Dette faktaarket finner 

du som vedlegg i denne rapporten. 

Innledningsvis ble det holdt innlegg fra Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen om transportene på 

sjø, bane og veg og utviklingstrekk fremover.

Hva er et konsept?

Med «konsept» menes en prinsippløsning som tilfreds- 
stiller ett eller flere behov. Et konsept er et overordnet grep 
som kan utvikles i flere alternativer i videre planlegging 
etter plan og bygningsloven. Konsepter skal være grunn-
leggende forskjellige i valg av strategi, teknologi eller  
korridor (transportåre).
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progrAM for første dAg: 11. April
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Det ble holdt tre 
presentasjoner fra 
Jerbaneverket, 
Kystverket og 
Statens vegvesen 
om dagens situasjon og 
utfordringer i fremtiden. 
Deretter ble forsam-
lingen bedt om å gjøre 
en øvelse hvor de skulle 
reise inn i fremtidens 
transportsystem anno 
2040.
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gruppeoppgAve beHov:

Hvilke deler av fremtidsbildet du så/opplevde er helt 
vesentlige for at de interessene du representerer/er 
opptatt av skal utvikle seg?

«Løfte blikket for å se hva de viktigste behovene er? 
Få et fugleperspektiv, se sammenhengen mellom de 
regionale og nasjonale behovet. Balansert utvikling av 
Osloregionen, men Oslo virker ikke interessert i å ha 
en avlastning»

BEHOV SOM BlE NOTERT VAR BlANT ANNET 

DISSE:

 Avlaste Stor-Oslo

 Effektiv arbeidspendling og kortere reisetid

 God samordnet areal- og transportplanlegging –  

 konsentrasjon rundt knutepunkter

 Gods over fra veg til jernbane og sjø

 Mer effektiv godstransport

 Utvikle gode kollektivløsninger 

 Ett felles regionalt arbeids- og bomarked

 Intercityløsning må på plass 

 Bærekraftige og miljøvennlige transport-

 løsninger, satse på sykkel i byområdene.
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gruppeArbeid sAMfunnsMål: 

Hva skal vi oppnå eller skape (samfunnsmål) for 
å tilfredsstille de behovene vi har (i forhold til 
realisering av fremtidsbildet år 2040).

samfunnsmål = det vi som fellesskap skal oppnå

SamfunnSmål Som ble notert var blant annet diSSe:

 Utvikle større bo- og arbeidsmarkedsregion slik at man kan oppnå større verdiskaping

 Utvikle transportsystem som håndterer den forventede trafikk- og godsvekst på en effektiv og sikker måte

 En bærekraftig Oslofjordregion med byer og lokalsamfunn som er attraktive for mennesker og næring 

 lokalt, regionalt og globalt og fungerer som et sterkt nav.

 legge til rette for og absorbere vekst på en bærekraftig måte

 Miljøvennlig transportsystem som styrker Ytre Oslofjordregionen og forbedrer forholdene i Oslo-området.

 Binde regioner sammen med et effektivt, robust og trafikksikkert transportsystem som også avlaster 

 Oslo-området.

 Bærekraftig samferdselssystem for Oslofjordområdet:

En fellesnevner for gruppenes forslag til samfunnsmål var at Osloområdet blir en region som bidrar til verdi-

skaping og håndterer vekst og utvikling på en bærekraftig måte.

«Årsaken til at vi er her, er etter vår oppfatning at inn-
byggerne i Moss er misfornøyd med den enorme veksten 
av tungtransport gjennom byen til Bastøyfergen. Ferge-
systemet har for dårlig kapasitet på sjø og på land til all 
tungtransporten»
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gruppeArbeid effeKtMål:

Hvilke effekter er det viktig at brukerne av transport-
systemene rundt og på tvers av oslofjorden opplever 
i 2040?

effektmål = det den enkelte bruker skal oppleve

Her er et utvalg av effektmålene Som ble nevnt på verkStedet:

 Kortere reisetid, redusert barriereeffekt samt lavere CO2utslipp

 Reisetid er 1 time for arbeidsreiser, tjenestereiser og godstransport innen regionen 

 (Fredrikstad – Oslo – Tønsberg) både med tog og bil

 Effektiv og trafikksikker transport (0 drepte og hardt skadde)

 Nasjonale gang- og sykkelveger helhetlig sydd sammen rundt Oslofjorden – mellom bolig og 

 skole, arbeidsplass (30 minutter) 

 Reduserte transportkostnader for næringsliv og private 

 Dobbelt så stor vekst i antall kollektivreiser som i antall personbilreiser 

 Bedre valgmulighet for bo-, arbeids- og studiested

 Reelle valg av transportmiddel i forhold til tid, tilgjengelighet og pris

 Færre innbyggere trenger bil: Viktig både for miljø, effektiv arealutnytting og redusert antall ulykker

  - bedre gang- og sykkelstier 

  - bedre kollektivløsninger 

etter verkstedets første dag, fikk deltakerne i oppgave å karakterisere dagen som en 
boktittel. Her er noen av forslagene: 
- «En dag i tåka»

- «Ytre Folden kommune»

- «På kryss og tvers og langs Oslofjorden»

- «Broen»

- «Snarveien til Europa»

- «Bridge over troubled water» 

- «Min kamp»
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progrAM dAg 2: 12.April

Dagen startet med en oppsummering av gårsdagen og hva man som deltaker tar med seg inn på verkstedets 

andre dag. 

Det ble observert at behovet for å binde regionen tettere sammen var større fra representantene på østsiden 

av fjorden enn fra vestsiden. 

nedenfor følger utsagn som ble notert av medlemmer i prosjektgruppa for kvu for kryssing av 
oslofjorden, som var referenter på de ulike gruppene: 

«Vi har en felles plattform for det vi skal gjøre videre. Vi må huske på at det ikke bare er et lokalt anliggende, 

men også et regionalt og nasjonalt anliggende»

«Noe uklart omkring behov. Hvem er det som egentlig ønsker en ny Oslofjordforbindelse?»

«Konklusjonen om at det er bro som er løsningen»

«Var ikke innom sykkel og nærmiljøløsninger»

«Hvor mye dyrket mark skal vi tillate oss å bruke?»

«Hva betyr en ny forbindelse i nord for den ytre delen av Oslofjorden?»

«Holmestrandforbindelsen som var et tema for noen tiår siden må få mer oppmerksomhet»

lysark dag 2 (tilsvarende som dag 1)
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gruppeArbeid - trinn 1 og 2 

Hva kan vi gjøre for å redusere transportbehovet og 
bedre utnyttelsen av infrastruktur og kjøretøyer, uten 
å bygge noe nytt og likevel imøtekomme fremtidige 
behov og mål?

Flere av gruppene mente at gode IKT-løsninger med muligheter for å jobbe hjemmefra oftere, kunne  

redusere behovet for å reise til og fra jobb. 

Videre nevnte mange også at samordnet areal- og transportplanlegging vil kunne bidra til å styre  

arbeidsplasser og bosetting slik at reiser faller bort eller blir kortere.

Det kom også frem forslag til tiltak som at godstransporten i større grad må over på sjø og bane, og at 

godstrafikken burde få egen ferje. Videre ble det også foreslått at tungtransporten kunne flyttes lenger sør 

og direkte til Sverige. En mer effektiv godslogistikk mellom ulike transportformer som båt, bil og bane ble  

nevnt som et tiltak for å utnytte infrastrukturen bedre. 

4-trinnsmetodikken 

- Systematisk fremgangsmåte for å generere 
konsepter 

- Sikrer at også andre tiltak enn utbygging 
vurderes 

- Sikrer et godt grunnlag for videre arbeid 
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Videre ble det foreslått at ferja mellom Moss-Horten kan øke frekvensen til 24 timers seiling for å ta mer av 

godstrafikken på nattestid. Drivstoff var også et element i flere av gruppene i sammenheng med at ferjene 

burde gå på gass, ha bedre kapasitet og være mer robuste enn de som er i drift i dag. 

Transportnettet mellom Moss – Horten ferja, Oslofjordtunnelen og omkjøringen via Oslo må optimaliseres 

i forhold til hverandre, for eksempel at man kan bruke Intelligente Transport Systemer (ITS) for å sikre 

trafikkflyt. 

Bedre kollektivtilbud for buss, tog og båt ble fremmet som et forslag for å utnytte infrastruktur og kjøretøy 

bedre. Det ble spesielt nevnt at et bedre busstilbud over fjorden var nødvendig og noen mente også at  

bussen bør være gratis i rushtiden. Samtidig ble det sagt at restriktive tiltak for å få ned personbiltrafikken 

var nødvendig og at man i større grad må ta i bruk samkjøring og andre incentiver for å få folk til å kjøre 

utenom rushtid/presstid. Flere gang- og sykkelveger ble også nevnt som et viktig tiltak for å redusere bil-

bruken.

Konseptutvikling – fra idé til mulig løsning 

Firetrinnsmetodikken: 
1.Tiltak som kan påvirke transportbehovet og 

valg av transportmiddel 
2.Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av 

eksisterende infrastruktur og kjøretøy 
3.Begrensede utbyggingstiltak 
4.Større ombygginger eller ny trase 
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gruppeArbeid - trinn 3: 

Hva kan vi gjøre av mindre utbyggingstiltak for å imøte-
komme fremtidige behov og mål?

Det ble foreslått nye godsterminaler for å avlaste Alnabru, for eksempel Kopstad og Vestby, men det forut-

setter at Intercitystrategien er gjennomført. Havnene må også bli lettere tilgjengelig ved at vegsystemene 

på begge sider må bli bedre. Rv. 19 må utbedres for å bedre bymiljøet i Moss. Gods og langtransport må 

transporteres på jernbanen for at vi skal få en bærekraftig by- og regionutvikling.  Videre ble det sagt at 

vegforbindelsen E6-E18 Buskerud og Akershus må styrkes og at det må bli tunnel til Ski fra Vassum.  Østre 

linje og langtransport mot Sverige må også forbedres.

Her ble det også påpekt at mer godstransport må overføres til sjøvegen, og at man skiller mellom ferje 

for gods og ferje for personbiler. Hurtiggående ferjeforbindelse og flere krysningspunkter over fjorden ble 

også nevnt som et mindre utbyggingstiltak for å imøtekomme fremtidige behov og mål. Ved å tilby trafik-

kstyring, nattseilinger og gratis kollektivtrafikk kan ferjene utnyttes bedre. 

Det ble også foreslått å flytte dagens ferjekai fra Moss. Andre mente at man kunne utvide Oslofjordfor- 

bindelsen med en ny tunnel og ny vegforbindelse sørover mot E18 vest mot Røyken og Drammen. Nye 

knutepunkter for kollektiv, ble nevnt. Helhetlig gang- og sykkelvegnett, fleksible kollektivløsninger og om-

disponering av eksisterende vegareal, sammen med knutepunktsutvikling, ble påpekt som viktige tiltak for 

å oppnå målene. Noen mente også at det blir viktig i større grad å utrede hvilke type arbeidsplasser som 

genererer pendlerreiser og hvor disse skjer.
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gruppeArbeid – trinn 4: 

Hva kan vi gjøre av større utbyggingstiltak for å imøte-
komme fremtidige behov og mål?

Noen mente at nytt løp i Oslofjordtunnelen og bedre vegforbindelse til Drammen er en forutsetning  

for forbindelse lengre sør. Hurumlandet har også stor kapasitet til å avlaste Oslo-området med tanke på 

utbyggingsarealer. Andre mente at planleggingen av nytt løp i Oslofjordtunnelen burde stanses og var en 

feilinvestering. Videre ble det sagt at for å knytte Østfold og Vestfold nærmere sammen, må forbindelsen 

være sør for Moss – Horten. Det ble også foreslått en kombinert veg- og jernbanebru fra Rygge til Tønsberg, 

men hvis denne løsningen ikke blir noe av, bør man utnytte Oslofjordtunnelen og strekke den rett over  

Hurumlandet til Svelvik med bru over og deretter til Sande eller en løsning som går mer sørover. 

Det kom forslag om å flytte ferjehavnene og legge jernbanen om disse havnene og innføre jernbaneferge og 

i tillegg bygge en bru for jernbane og gang- og sykkel. Det ble også stilt spørsmål om en fast vegforbindelse 

ville føre til at nærhavner blir utkonkurrert.

Noen påpekte at fast forbindelse mellom Moss og Horten vil løse kryssingsproblematikken men ikke  

samfunnsmålet knyttet til håndtreringen av trafikk som følge av veksten i Oslo-området.

Det ble også foreslått en ringveg/bane som knytter seg til eksisterende system nord for Holmestrand og i 

Vestby som vil gå over søndre ende av Hurumlandet. Dette knytter Østfold og Vestfold sammen og bidrar til 

en solid vekstmulighet. Andre påpekte at man får best effekt av fjordkryssing jo nærmere Oslo den legges, 

men ønskes det en større vekst utenfor Oslo-området vil det være naturlig å tenke Moss-Horten-forbindelse. 

Spørsmålet er hva som ønskes – å avlaste Oslo direkte eller å etablere en flerkjernet struktur hvor mindre 

tyngdepunkt etableres i Oslofjordregionen. 

ANDRE KOMMENTARER FRA GRUPPENE:

«Det er viktig å ikke binde oss opp i dagens dominerende teknologiske løsninger når vi tenker så langt 

fram i tid.» 

«Gruppen er samstemt i at det er flere større samferdselstiltak som bør ligge foran fjordkryssing i 

prioritering, først og fremst IC-triangelet.»
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«Kartlegge hvorvidt man bør sette i gang et byggeprosjekt 
eller ikke. Skal man bruke så store summer på et prosjekt 
skal behovet være meget godt begrunnet. Utredningen 
skal anbefale et alternativ som blir ansett som riktig som 
svar på bestillingen fra SD – men riktig i forhold til hva?»
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«Prosjektet/utredningen er ikke bare et samferdselsprosjekt/
utredning, det er et samfunnsutviklingsprosjekt som omfatter 
utviklingen av hele østlandsområdet. Derfor er det veldig viktig 
å koble inn samfunnsmål i utredningen. Av samme grunn burde 
det også vært langt flere aktører som jobbet med dette temaet»
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oppgAve: 

se på behovene, samfunnsmålene, effektmålene 
og de foreslåtte tiltakene/konseptene. 

Hva dreier denne Kvuen seg 
- etter din mening - «egentlig» om? 

 Binde sammen to regioner

 Gjøre en landsdel sammensveiset

 Skape et fremtidig vekstområde

 Være visjonær i infrastrukturtenkningen

 Felles bo og arbeidsområde vil dra seg utover (bli større) – viktig

 Større arbeidsplassmarkedet

 Dekke transportbehovet over Oslofjorden

 Et potensielt regionalt samarbeid øst-vest

 Et behov innen et 50-års perspektiv

 En mulighet for Vestfold å komme ut på kontinentet
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«et verksted er over...
- tusen takk for innsatsen!»

Vi i prosjektet jobber i første omgang videre med behov og mål. Forslag 

til samfunnsmål skal etter planen sendes til Samferdselsdepartementet  

før sommeren. I løpet av høsten vil vi velge ut konsepter/aktuelle  

løsninger for nærmere analyse. Vi legger opp til en åpen prosess og  

anledning til innspill og dialog, blant annet i en ekstern referansegruppe 

med sentrale interessenter. Rapporten fra konseptvalgutredningen skal 

sendes Samferdselsdepartementet i løpet av 2013. Deretter skal den til 

ekstern kvalitetetssikring (KS1), samtidig som den sendes på høring.

Prosjektleder Anders Jordbakke

på de neste sidene finner du følgende vedlegg:
•		 Invitasjon	til	arbeidsverkstedet
•		 Faktark
•		 Deltakerliste
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vedlegg
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INVITASJON TIl ARBEIDSVERKSTEDET

vedlegg

37



38

vedlegg
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vedlegg
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vedlegg
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vedlegg
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vedlegg

deltAKere:

Horten kommune Børre Jakobsen Ordfører
Freddy Martinsen Varaordfører
Tore Rolf lund Kommuneplanlegger

Moss kommune Tage Pettersen Ordfører
Terje Pettersen Kommuneplanlegger

Sande kommune Olav Grande Rådmann
Knut Johansen Kommunalsjef

Hurum kommune Monica Bratlie Ordfører
Vidar Rolfsrud Kommunalsjef

Røyken kommune Rune Kjølstad Ordfører
Jan Erik lindøe Kommunalsjef

Svelvik kommune Jonn Gunnar lislelid Ordfører
Tor Reierth Rådgiver
Ulf Kareliusson Virksomhetsleder Teknisk

Vestby kommune Trond Wangen Kommuneplanlegger
Roald Haugberg Spesialrådgiver

Frogn kommune Thore Vestby Ordfører
Harald Hermansen Rådmann
Anne Holten Enhetsleder samfunnsutv
Knut Bertheussen Planlegger

Rygge kommune Inger lise Skartlien Ordfører
Anne Grete Trevor Kommuneplanlegger

Fylkesmannen i Buskerud Otto Galleberg Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Vestfold Gunnar Kleven Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Østfold Geir Henning Hollup Seniorrådgiver
Vestfold fylkeskommune Erik Andersen Nestleder h.utv. samf, areal og miljø

Terje Gansum leder kulturarv
Bente Flakstad Rådgiver
Sverre Høifødt Direktør regional

Østfold fylkeskommune Per Inge Bjerknes Fylkesvaraordfører
Knut H. Ramtvedt Rådgiver

Buskerud fylkeskommune Trond Johansen leder av hovedutvalget for samferdsel
Runar Stustad Samferdselsrådgiver

Telemark Fylkeskommune Andreas Kjær Strategirådgiver
Høgskolen i Vestfold Johnny Thorsen Direktør org. og kommunikasjon
Samferdselsdep Jan Reidar Onshus Seniorrådgiver

Mari Braaten larssen Førstekonsulent
Vestviken kollektivtrafikk Erik Gundersen Adm. direktør
Norway bussekspress Jarle Bugge Driftssjef
Bastø Fosen Audun T. Sætre Adm.direktør
Havn Hans Chr. Gunneng Havnefogd, Horten

Inger Margrethe Evensen Seniorarkitekt, Oslo Havn
Roar Johansen Plan – og utredningsleder,  Havnealliansen

NAF line lillebø Osfoss Politisk rådgiver
Sigmund Mykland NAF Nordre Vestfold
Harald Weseth NAF Nordre Vestfold
Rolf Vøyum NAF Follo
lars Baarli NAF Moss og omegn
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vedlegg

Opplysningsrådet for vegtrafikk Vilrid Femoen leder politikk og strategi
NHO Kristin Heinrich Seniorrådgiver NHO Østfold

Arne Johan Gjerstad Fagsjef trafikk, NHO Transport
Norges lastebileierforbund Erik Rynning Regionsjef Oslo, Akershus og Østfold

Olav Klasson Vefald Regionsjef Buskerud, Telemark og Vestfold
Moss industriforening Gunnar laursen Daglig leder
Flybåten AS Arne Osmundsvaag

Arne Magnus Berge
Gunnar Osmundsvaag

Sekretariatet for Osloregionen Theis Juell Theisen Fung. direktør
Oslofjordens friluftsråd Kjetil Johannessen Seniorrådgiver
Naturvernforbundet Kristian Vahl Østbye leder i Vestby
Visit Horten Kristin M. løkeberg Reiselivssjef
Student Jon Øyvind Reme UMB
Statens vegvesen Jan A. Martinsen Vegdirektoratet

Øystein Ristesund Region øst
Tore Kaurin Avd.dir., vegavd. Vestfold
Astri lilleengen Vegavd. Buskerud
Sigrid Paulsen Vegavd. Vestfold
Inger Merete Haughem Vegavd, Vestfold
Elisabeth Bechmann Seksjonsleder, vegavd. Østfold
Erik Anders Aurbakken Vegavd. Oslo
Trond Holtvedt Seksjonsleder, vegavd Akershus
Erlend Bjelkarøy Vegavd. Akershus

Jernbaneverket Helge Heyerdahl larsen Utbygging
Frode Hjelde Plan og utvikling
Terje Grennes Plan og utvikling

Kystverket Harald Andreassen Havne- og farvannssjef 
Cedric Baum Seniorrådgiver

Prosjektgruppa Anders Jordbakke Statens Vegvesen
Cecilie Gunnufsen Kystverket
Marit Synnes lindseth Jernbaneverket
Jofrid Burheim Jernbaneverket
Håvard Glosli Statens Vegvesen
Elisabeth Bøen-Johnsen Statens Vegvesen
Jan Ivar Hansen Statens Vegvesen
Nina Ambro Knutsen Statens Vegvesen
Tore Braaten Statens Vegvesen
Sinikka løvbrøtte Statens Vegvesen
Ingeborg Olsvik Statens Vegvesen
Eva Preede Statens Vegvesen
Ove J. Solheim Statens Vegvesen
Håkon Sverke Vindenes Statens Vegvesen
Arild Sundt Statens Vegvesen

Prosessledere Gunnar Ridderstrøm Statens Vegvesen
Erik larsen Konsulent
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Konseptvalgutredning 
(Kvu)  for kryssing av 
oslofjorden – rapport 
fra arbeidsverksted. 
som en del av arbeidet 
med konseptvalgutred-
ning for kryssing av  
oslo-fjorden ble det 
den 11. - 12. april 2012 
arrangert et arbeids-
verksted (idéseminar) 
med om lag 80 del-
takere fra ulike inte-
ressentgrupper. denne 
rapporten er en opp-
summering av ideer, 
tanker og synspunkter 
som ble brakt til torgs 
disse to dagene. 

For mer informasjon, se 
www.vegvesen/vegprosjekter/oslofjordkryssing
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