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Historikk



Tidligere utredninger

● KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

● 2007-september 2012, med tilhørende KS1 (i 
2013) og føringer fra regjeringen januar 2015

● Prosjektutløsende behov:

● «Det er behov for å redusere ulempene 
knyttet til hovedvegsystemet gjennom 
sentrale deler av Moss og Rygge til fordel for 
bymiljøet og trafikanter.»

● NTP:

● Prioritert i NTP 2018-2029, i siste perioden

● Svært usikkert kostnadsanslag 

● 2,7 mrd. (i 2017 kr.) ble NTP-rammen for prosjektet

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/mossrygge


Tidligere utredninger

● Mulighetsstudie 

● overordnet mulighetsvurdering for en lang 
tunnelløsning for riksveg 19, datert 
03.11.17

● videre utviklet konsept 5/konsept 6

● referansealternativet i 
mulighetsvurderingen anslått til å koste 
over 5 mrd. kroner. Ikke anbefalt av 
Statens vegvesen som en konkret løsning

● Forenklet byutredning

● sammenhengen mellom arealbruk og 
transport - kommunen som 
arealmyndighet

● parkeringstiltak mot 0-vekstmålet



Mål



Samfunnsmål

Effektmål

Krav

Silingskriterier

Silingskriterier

Silingskriterier

Krav

Krav

Grunnlag 
for 
anbefaling

Målstruktur 



Prosjektets samfunnsmål

04.12.2019

Samfunnsmål

I år 2040 er det utviklet transportløsninger som påfører 
byområdet små miljøproblemer, samtidig som det er gode 
koblinger mellom transportnettverkene.



Effektmål

Prosjektets effektmål

● Bedre støy og luftforhold.

● Økt framkommelighet for næring- og gjennomgangstrafikk i tråd med målene i NTP.

● Prosjektet skal redusere klimagassutslipp ved at livsløpsvurderinger legges til grunn.

● Rv.19 ligger ikke til hinder for by og stedsutvikling i Moss og Rygge.

● Unngå inngrep i viktige natur-, kultur-, og landskapsområder.

● Forbedrede forhold for gående og syklende.

● Økt framkommelighet for kollektivtransport.

04.12.2019

Hva skal riksveg 19 løse for å komme fram til 
samfunnsmålet?



Effektmål

Prosjektets effektmål-Vekting

04.12.2019

Hva skal riksveg 19 løse for å komme fram til 
samfunnsmålet?

VEKT: 3

VEKT: 3

VEKT: 2

VEKT: 2

VEKT: 2

VEKT: 1

VEKT: 1

● Bedre støy og luftforhold.

● Økt framkommelighet for næring- og gjennomgangstrafikk i tråd med målene i NTP.

● Prosjektet skal redusere klimagassutslipp ved at livsløpsvurderinger legges til grunn.

● Rv.19 ligger ikke til hinder for by og stedsutvikling i Moss og Rygge.

● Unngå inngrep i viktige natur-, kultur-, og landskapsområde.

● Forbedrede forhold for gående og syklende.

● Økt framkommelighet for kollektivtransport.



Silingsprosess og nåværende fase

En faglig anbefaling før den politiske beslutningsfasen 



Neste planfase etter planprogram skal være enten reguleringsplan eller kommunedelplan.

Prosjektet har stramt fremdriftsplan og den er avhengig av godt samarbeid mellom prosjektet og andre aktører.

Utarbeidelse

Høring og behandling av 
planprogrammet

Fremdriftsplan for Rv.19 Moss

Oppstartsfasen
• Rammebetingelser
• Organisering
• prosjektstyring

Forprosjekt
• Ferjeleie

Silingsrapport
• Rv.19 korridorvalg

Avklaring mot SD

Planprogram
• Utarbeidelse

• Varsel om planoppstart
• Høringsperiode og 

innspill
• Vedtak/Fastsettelse

Kommunedelplan/ 
Reguleringsplan +KU

20202019
1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.



Faglig utredning og 
vurdering:

• Uformell medvirkning
• Orientering og 

samarbeide
• Kunnskapsinnsamling
• Danne god grunnlag 

Formell planprosess:

• Høringsperiode
• Politisk behandling og 

vedtak

Aksept fra bestiller 
(SD).

Fremdriftsplan for Rv.19 Moss

Oppstartsfasen
• Rammebetingelser
• Organisering
• prosjektstyring

Forprosjekt
• Ferjeleie

Silingsrapport
• Rv.19 korridorvalg

Avklaring mot SD

Planprogram
• Utarbeidelse

• Varsel om planoppstart
• Høringsperiode og 

innspill
• Vedtak/Fastsettelse

Kommunedelplan/ 
Reguleringsplan +KU

20202019
1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

Neste planfase etter planprogram skal være enten reguleringsplan eller kommunedelplan.

Prosjektet har stramt fremdriftsplan og den er avhengig av godt samarbeid mellom prosjektet og andre aktører.

Utarbeidelse

Høring og behandling av 
planprogrammet



SILING OG KORRIDOR FOR RV. 19



Silingsmetode 

● Det er viktig at silingsrapporten 
på en god måte dokumenterer 
bakgrunnen for at alternativer 
forkastes eller tas med videre.

● Samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet, måloppnåelse og 
samlet samfunnsnytte vil 
sannsynligvis veie tungt.

● Trinn 1: Veldig overordnet og 
modellbasertsøk

● Trinn 2: måles mot effektmålene, 
kravene og skal ned til 1 korridor 
med 1-3 alternativer. 

Siling
Trinn 1

Siling
Trinn 2

Siling
Anbefaling



TRINN 1 (24.09.2019)

● Trimble Quantm

● Det settes inn ulike verdiområder som kan gis økte kostnader for 
traséer som går gjennom, eller man kan angi at de skal unngås helt 
i programmet.

● Følgende ligger til grunn for alternativutviklingen i Quantm:

● Terrengoverflate fra silte laserdata.

● Ny togstasjon er lagt inn som et område som skal unngås. Brukt 
formålsgrense i reguleringsplan.

● Områder er prissatt ut fra FKB-data, og gitt forskjellig kostnad i 
kr/m2: dyrka mark, bebyggelse, industri, skog, rekreasjon. Det kan 
kontrolleres for følsomhet ved å endre prisene og se om det endrer 
linjene. 

● Særlig verdifulle områder for temaene naturmangfold, 
landskapsbilde, friluftsliv/by- og bygdeliv og kulturarv 
(identifiserte områder så langt er Søndre Jeløy, områdene sør for 
eksisterende jernbane ved Værne kloster, Nesparken og Mosseelva 
med kantsoner, Revlingen, ) 



TRINN 2 (NOVEMBER 2019)

● Sette korridorene/alternativene opp mot 
hverandre

● Effektmålene

● silingskriterier

● Andre krav

● kostnad
● gjennomførbarhet
● trafikksikkerhet
● vegnormer og håndbøker
● 0-vekstmålet
● samfunnsøkonomi
● prosess opp mot 

Samferdselsdepartementet om 
korridorvalg

● fleksibel korridor mot flere 
ferjeleielokaliseringer.



FERJELEIE



Mulige plasseringer av ferjeleie

1. eksisterende ferjeleie 

2. ihht områdereguleringen for Moss 
havn 

3. Kleberget rett sør for eksisterende 
havneareal  

4. Nordre Feste  

5. Store Revlingen

6. Reierbukta på Jeløya

7. Charlottenborg Gullholmen på Jeløya

8. Tronvika på Jeløya



Kriterier for rangeringen

♦ byggbarhet inkl. gode nok grunnforhold for fundamentering av ferjekaier

♦ oppstillingsplass på landsiden

♦ nok plass til ferjer

♦ gode innseilingsforhold for ferjer

♦ god kobling til Rv 19 og E6

♦ akseptabelt naturinngrep

♦ akseptabel innvirkning på Moss havn sin virksomhet

♦ overseilingstid Moss – Horten

♦ mulighet for kollektivknutepunkt



Plasseringer av ferjeleie. Oppsummering

De fire stedene som anbefales å bli med videre 
til silingsprosessen i rangert rekkefølge: 

● eksisterende ferjeleie (Grønn) 

● Kleberget rett sør for eksisterende havneareal 
(Grønn)

● Nordre Feste (Stiplet grønn)

● Store Revlingen (Stiplet grønn)

● områdereguleringsplanen for Moss havn. 
Vurderes opp mot havneaktivitet

● Avklaring rundt ferjeleie må tas i eget prosess.



KORRIDOR/ALTERNATIVER



Etter å ha tatt hensyn til:

● mulige plasseringer av ferjeleie

● områder med stor verdi

● NTP-rammen

● vedtatte planer (med finansiering der det er relevant) som er lagt til 
grunn

stod vi igjen med ca. 2-3 korridorer (6-7 alt.) til fase 2 av silingen.

Disse har blitt sjekket opp mot størst måloppnåelse i effektmålene 
og kravene. 

Alternativer som har blitt vurdert:



Eksisterende ferjeleie – sør for Årvoll

● egnet med alle anbefalte ferjeleieplasseringer 

● forslaget er i konflikt med et nytt havnespor

● krysser ny jernbanelinje med enten bru eller kulvert

● mange muligheter mellom Dyreskogen og E6

● nytt koblingspunkt med rv. 19 der vegen krysser Fv.118

● ved E6 anlegges et nytt toplanskryss

● dette alternativet er ikke veldig avhengig av grunnforhold.

● dagløsning

Beskrivelse: alt.1



Fordeler: 

+ Gjennomførbarhet

+ Kostnad (billigst)

+ Næringstransport

+ Kollektivtransport

+ Støy og luft på 

eksisterende Rv.19

+ Anlegg

+ Ferjeleie

+ Klima

Foreløpig vurdering: alt.1

Ulemper: 

÷ Ikke prissatte 

virkninger 

(Kulturlandskapet, 

natur og jordbruk)

÷ Lønnsomhet 

samfunnsøkonomisk

÷ Moss havn

Like alt.0 eller middels: 

o Gang- og sykkelveg

o By og stedsutvikling

o Måloppnåelse



● egnet med alle anbefalte ferjeleieplasseringer 

● forslaget er i konflikt med et nytt havnespor

● krysser ny jernbanelinje med tunnel

● mange muligheter mellom Dyreskogen og E6

● nytt koblingspunkt med rv. 19 der vegen krysser Fv.118

● ved E6 anlegges et nytt toplanskryss

● dette alternativet er veldig avhengig av grunnforhold

● dag- og tunnelløsning

Eksisterende ferjeleie – sør for Årvoll

Beskrivelse: alt.2 



Foreløpig vurdering : alt.2 

Fordeler: 

+ Næringstransport

+ Kollektivtransport

+ Støy og luft på 

eksisterende Rv.19

+ Anlegg

+ Ferjeleie

+ Kostnad

Ulemper: 

÷ Klima

÷ By og stedsutvikling

÷ Ikke prissatte 

virkninger 

(Kulturlandskapet, 

natur og jordbruk)

÷ Lønnsomhet 

samfunnsøkonomisk

÷ Moss havn

Like alt.0 eller middels: 

o Gjennomførbarhet

o Gang- og sykkelveg

o Måloppnåelse



Eksisterende ferjeleie – Årvoll

Beskrivelse: alt.3

● egnet med alle anbefalte ferjeleieplasseringer 

● forslaget er i konflikt med et nytt havnespor

● krysser ny jernbanelinje med tunnel

● mange muligheter mellom Dyreskogen og E6

● nytt koblingspunkt med rv. 19 der vegen krysser Fv.118

● ved E6 kobles ny rv. 19 til Årvollkrysset

● dette alternativet er veldig avhengig av grunnforhold

● dags og tunnelløsning



Foreløpig vurdering : alt.3

Fordeler: 

+ Næringstransport

+ Støy og luft på 

eksisterende Rv.19

+ Ferjeleie

+ Måloppnåelse

Ulemper: 

÷ Klima

÷ Gjennomførbarhet

÷ By og stedsutvikling

÷ Ikke prissatte 

virkninger 

(Kulturlandskapet, 

natur og jordbruk)

÷ Moss havn

Like alt.0 eller middels: 

o Gang- og sykkelveg

o Kollektivtransport

o Anlegg

o Lønnsomhet 

samfunnsøkonomisk

o (Kostnad)



Eksisterende ferjeleie – Årvoll

Beskrivelse: alt.4

● egnet med alle anbefalte ferjeleieplasseringer 

● forslaget er i konflikt med et nytt havnespor

● krysser ny jernbanelinje med tunnel 

● mange muligheter mellom Kleberget, Kallum og E6

● nytt koblingspunkt med rv. 19 der vegen krysser Fv.118

● ved E6 kobles ny rv. 19 til Årvollkrysset

● dette alternativet er veldig avhengig av grunnforhold

● dags og tunnelløsning



Foreløpig vurdering : alt.4

Fordeler: 

+ Høyest måloppnåelse

+ Næringstransport

+ Støy og luft på 

eksisterende Rv.19

+ Nullvekstmålet

+ Kostnad

Ulemper: 

÷ Klima

÷ By og stedsutvikling

÷ Moss havn

Like alt.0 eller middels: 

o Gang- og sykkelveg

o Kollektivtransport

o Anlegg

o Lønnsomhet 

samfunnsøkonomisk

o Ferjeleie

o Ikke prissatte 

virkninger 

(Kulturlandskapet, 

natur og jordbruk)

o Gjennomførbarhet



Eksisterende ferjeleie –Årvoll/Storebaug

Beskrivelse: alt.5 

● egnet med ferjeleieplassering på eksisterende og Kleberget

● alternativet går nord for ny jernbanestasjon

● krysser ny jernbanelinje med løsmassetunnel eller dagsløsning 

● mange muligheter mellom sør-vest for Vansjø og E6 i retning 

Årvoll/Storebaug

● ved E6 kobles ny rv. 19 til enten nytt kryss på Storebaug eller 

Årvollkrysset. (kan ha todelt kryss)

● dette alternativet er veldig avhengig av grunnforhold

● dags og tunnelløsning



Foreløpig vurdering : alt.5 

Fordeler: 

+ Næringstransport

+ Støy og luft på 

eksisterende Rv.19

+ Måloppnåelse

+ Null vekstmålet

+ Klima

Ulemper: 

÷ Lønnsomhet 

samfunnsøkonomisk

÷ By og stedsutvikling

÷ Gang- og sykkelveg

÷ Kollektivtransport

÷ Ferjeleie

Like alt.0 eller middels: 

o Anlegg

o Gjennomførbarhet

o Ikke prissatte 

virkninger 

(Kulturlandskapet, 

natur og jordbruk)

o Moss havn

o Kostnad



Eksisterende ferjeleie-Mosseporten

Beskrivelse: alt. 6 

● egnet med ferjeleieplassering på eksisterende og  muligens 

Kleberget

● vegen går nord for ny jernbanestasjon

● krysser ny jernbanelinje med løsmassetunnel eller dagsløsning 

● følger omtrent eksisterende rv.19

● Mosseelva krysses med bru

● kan kreve utbedring av kryssene som ligger ved Nesparken og 

Mosseporten

● dette alternativet er veldig avhengig av grunnforhold

● har sannsynligvis høyere kostand enn rammen. (Tas med for å 

sammenligne de andre mot KVU løsningen)



Foreløpig vurdering : alt. 6a 

Fordeler: 

+ Støy og luft på 

eksisterende Rv.19

+ Kollektivtransport

+ Måloppnåelse

Ulemper: 

÷ Nullvekstmålet

÷ Klima

÷ Anlegg

÷ Lønnsomhet 

samfunnsøkonomisk

÷ By og stedsutvikling

÷ Kostnad

÷ Ferjeleie

Like alt.0 eller middels: 

o Næringstransport

o Gang- og sykkelveg

o Gjennomførbarhet

o Ikke prissatte 

virkninger 

(Kulturlandskapet, 

natur og jordbruk)

o Moss havn



Foreløpig vurdering : alt. 6b

Fordeler: 

+ Næringstransport

+ Kollektivtransport

+ Klima

Ulemper: 

÷ Støy og luft på 

eksisterende Rv.19

÷ Måloppnåelse

÷ Gjennomførbarhet

÷ Anlegg

÷ Lønnsomhet 

samfunnsøkonomisk

÷ By og stedsutvikling

÷ Ferjeleie

÷ Gang- og sykkelveg

Like alt.0 eller middels: 

o Kostnad

o Ikke prissatte 

virkninger 

(Kulturlandskapet, 

natur og jordbruk)

o Moss havn



VIDERE PROSESS



• forprosjekt ferjeleie
• silingsnotatet korridor 

(flere alternativer)
planprogram

ett alternativ flere alternativ

• konsekvensutredning av ett 
alternativ mot dagens

• reguleringsplan (ett alternativ)

• konsekvensutredning av flere 
alternativer mot dagens løsning

• kommunedelplan

• reguleringsplan (ett alternativ)

Jan.2019-Jun.2020

Medio 2020

Medio 2020-2022/2024

2022-2024

bompengeprosess/KS2

grunnerverv og byggeplan 

utbygging

2024-2026

2026-2028

2028-2033

Planprosess for rv. 19 Moss



• forprosjekt ferjeleie
• silingsnotatet korridor 

(flere alternativer)
planprogram

flere alternativ

• konsekvensutredning av flere 
alternativer mot dagens løsning

• kommunedelplan

• reguleringsplan (ett alternativ)

Jan.2019-Jun.2020

Medio 2020

Medio 2020-2022/2024

2022-2024

bompengeprosess/KS2

grunnerverv og byggeplan 

utbygging

2024-2026

2026-2028

2028-2033

Planprosess for rv. 19 Moss-Vår anbefaling



Følgende alternativer skårer verst på grunn av følgende:

● Alternativ 2:

– Lav måloppnåelse

– Er i strid mot flere krav

– Nest lavest på lønnsomhet (samfunnsøkonomisk)

– Stort arealinngrep og gir konsekvens for ikke prissatte virkninger 
selv med tunnel

● Alternativ 3:

– Usikkerhet til gjennomførbarheten

– Stort arealinngrep og gir konsekvens for ikke prissatte virkninger 
selv med tunnel

● Alternativ 6a og 6b:

– Enten alt for høy kostnad eller veldig lav måloppnåelse

– Vanskelig å gjennomføre mtp. anlegg

– I strid med nullvekstmålet

Alternativer som skårer verst:



Følgende alternativer skårer best på grunn av følgende:

● Alternativ 1, 4 og 5:

– Høyest måloppnåelse

– Ivaretar flere interessekonflikt til sammen

– 0-vekstmålet

– Variasjon i type element (dags-,tunnelløsning eller kombinert).

– Fleksibel mot eksisterende ferjeleie eller eventuell flytting.

– Kostnad

Alternativer som skårer best:



Veien videre

♦ Forankre alternativ og korridor hos VD og SD (Bestiller)

♦ Utarbeide planprogram for neste planfase

♦ Varsle planoppstart og sende planprogram til planmyndighet for 

høringsperiode

♦ Gjennomføre folkemøte

♦ Behandle innspill og vedtak av planprogram

♦ Forberede til neste planfase (Kommunedelplan med konsekvensutredning)


