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Deres referanse 

HORINGSUTTALELSE — KVU KRYSSING AV OSLOFJORDEN 

Næringslivets Hovedorganisasjon viser til brev fra Statens vegvesen datert 19.11.2014 om 
KVU Kryssing av Oslofjorden. Nedenfor følger våre merknader til saken. 

Vår hovedanbefaling er at den videre planleggingen baserer seg på følgende: 

Beste krysningspunkt over Oslofjorden bør være en fast forbindelse i korridoren 
Moss- Horten. Det er behov for ytterligere utredning for man velger bro eller tunnel 
som løsning. 

Rv 23 (Oslofjordtunnelen) bør bygges med et tunnelløp nr. 2 istedenfor bro. 

Generelt 
Rapportene har hatt en todelt oppdrag. Ett oppdrag som skulle identifisere beste 
krysningspunkt over Oslofjorden for å redusere transportbarrieren fjorden representerer. Den 
andre delen var å utrede om RV 23 (Oslofjordtunnelen) skal utvides med ett løp 2 eller 
erstattes med en bru. 

Vi vil innledningsvis bemerke at Statens vegvesen etter vår vurdering har gjennomført en 
grundig utredning og har vært fremtidsrettet i valg av konsepter som har blitt utredet. 
Dette er en godt faglig begrunnet rapport der det skisseres gode løsninger for både bro- og 
tunnelløsning som etter vår vurdering vil møte næringslivets behov. Det er positivt at man 
har gått så langt i å ta hensyn til viktige vernebehov. 

Oslofjorden fremstår i dag som en barriere mellom arbeidsmarkedene rundt fjorden. 
Samtidig tvinges mye av godstransporten gjennom Oslo i dag, uten av dette er noen 
destinasjon. Om lag 80 prosent av all landbasert impo rt  og eksport, samt innenlandstransport, 
foregår på Østlandet i dag. Utvikling av en fastforbindelse over Oslofjorden vil redusere 
transportbarrierene og dermed også transportkostnadene for næringslivet. Videre vil det 
kunne åpne opp for regionforstørring i Oslofjordregionen. 

Sistnevnte er et viktig aspekt når vi vet at vi kan nærme oss 7 millioner innbyggere i 2040. 
Vi vet også at flesteparten vil bosette seg i ozarådene rundt Oslofjorden. TaIl fra 
Telemarksforsking i NHOs Nærings-NM viser at befolkningen i Oslofjordregionen vokser 
raskere enn antallet arbeidsplasser. Det er derfor viktig at vi binder regionen sammen til et 
større arbeidsmarked, og på den måten skaper grunnlag for framtidig vekst i regionen. 

Bygging av en tverrforbindelse i ytre Oslofjord vil etter NHOs mening stimulere regionen til 
å bli ett felles bo- og arbeidsmarked, og skape bedre muligheter for vekst, verdiskaping og 
sysselsetting på begge sider av fjorden. 
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Beste krysningspunkt over Oslofjorden 
En rekke ulike konsepter er blitt vurdert, men hovedkonklusjonen i rapporten er at en fast 
forbindelse i korridoren Moss-Horten bør utredes videre, da dette gir best regionutvidelse. 
NEIO stotter denne anbefalingen. Det er viktig at videre planlegging kommer raskt i gang, og 
at videre utredninger må til for man lander på bru eller tunnel. 

Uansett hvilket konsept som velges, er det viktig at man velger en løsning som møter 
næringslivets behov. Det innebærer at avstandene mellom Moss og Horten må være minst 
mulig. Utredningen er tydelig på at et brokonsept er bedre egnet til dette sammenlignet med 
en tunnellosning, men at denne er noe dyrere. Generelt er vi mer positive til bro enn tunnel, 
pga, større robusthet og lavere vedlikeholdskostnader i et livslopsperspektiv. KVU slår fast 
at lange tunneler er relativt ofte stengt, mens bruer ikke stenges mer enn andre tilsvarende 
veier. Vi vil uansett avvente videre utredning for vi tar endelig stilling til trasé og 
løsningsforslag. 

Uavhengig av hvilket konsept som velges vet vi at det vil kunne komme i konflikt med ulike 
verneinteresser gitt at det bygges i ett av Norges mest verdifulle rekreasjons-, landskapsvern-
og kulturminneområder. Det er derfor viktig at de endelige trasene tilstrebes i så stor grad 
som mulig å legge til rette for at de gir minst mulig inngrep i verneverdige områder på begge 
sider av fjorden. 

Krav til seilingshøyde 
Vi stiller spørsmålstegn ved at det i KVU'en er formulert absolutte krav til alle konsepter 
med bro skal ha en seilingshøyde på minimum 72 meter. Vi savner en god begrunnelse for at 
man har valgt å sette et så høyt krav. Etter det vi forstår er kravet til seilingshøyden for denne 
kryssingen høyere enn det som legges til grunn for fergefri E39. Det er også høyere enn det 
som gjelder for innseiling til San Fransisco, New York og til broene i ØstersjØen. 

Konsekvensen av et slikt krav er bl.a. at bruen iar en ca. 3 km lang strekning med nesten 5 
prosent stigning. Vi frykter at dette kan resultere i saktegående tungtrafikk og økt risiko for 
ulykker. Et redusert seilingshøydekrav kan være med på å redusere kostnadene for 
broløsningen. Etter vår vurdering bør man i det videre utredningsarbeidet gjennomføre nye 
kost-nytte analyser for ulike seilingshøyder. Samtidig bør det også begrunnes bedre hvorfor 
man velger de ulike seilingshøydekravene. 

Mulig jernbanekryssing 
Et lavere krav til innseilingshøyde vil også kunne One for at mulighetene for en 
jernbaneløsning vurderes på ny. Vi mener at KVUen ikke gir et tilstrekkelig grunnlag nå til 
å konkludere at jernbanen ikke kan være en del av løsningen. Jernbane er viktig for transpotr 
av varer og gods, og det er etter vår vurdering behov for ytterligere utredninger for man evt. 
velger bort jernbaneløsningen. 

RV 23 (Oslofjordtunnelen) — nytt tunnellop eller bru 
I KVU'en er det skissert to Iøsninger for fremtidig rv 23. Det ene alternativet er å utvide 
dagens tunnel med et nytt tunnellop, det andre alternativet er bygge en ny bro. Arbeidet med 
planlegging av nytt tunnelløp ble startet i 2012. Analysen viser at nytt tunnelløp er 
kostnadsberegnet til ca 6,5 mrd. kr, mens ny bro er kostnadsberegnet til i overkant av 14 
mrd. kr. Det er størst usikkerhet knyttet til kostnadstallene for bro da disse er basert på et 
skisseprosjelCt. 
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Etter vår vurdering er det nødvendig å se utbyggingen av rv 23 og ny fastlandsforbindelse 
over Oslofjorden i sammenheng. Samtidig må det gjøres noe med situasjonen rundt dagens 
tunnel ved rv 23 bl.a. som følge av krav fra EU om tunnelsikkerhet. Disse prosjektene vil 
kreve betydelig med statlige investeringsmidler og vi mener det kan være utfordrende å få på 
plass både en fastlandsforbindelse mellom Moss-Horten og samtidig velge det dyreste 
alternativet ved rv 23 (bro). Vi anbefaler derfor at man bygger et nytt tunnelløp på rv 23 
istedenfor ny bro. Etter det vi kan se vil en tunnel kunne komme på plass en god stund for en 
evt. broløsning. 

Anbefalingene om El 34 som en av to hovedfjelloverganger mellom øst- og vest viser at 
godstraifkkstrømmene på tvers av Skandinavia sør for Hardangervidda tillegges vekt. 
Sårbarhetserfaringene vi nå gjør oss med langvarig dritfsavvik på El 8 etter uhellet med 
Skjeggestad bru i Vestfold tilsier at betydningen av gode onakjøringsnauligheter tillegges 
vekt, og at en tjordkrysning i søndre korridor også er viktig også i en slik sammenheng. 

Med vennlig hilsen 
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON 
Avdeling Innovasjon og næringsutvikling 
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