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Tidligere utredninger

KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

● KVU (2012), KS1 (2013)

● Regjeringsbeslutning januar 2015

Mulighetsstudie (nov-2017)

● Overordnet vurdering for rv. 19 i lang tunnel. 
Anslått kostnad drøyt 5 mrd. kr. ble vurdert å 
være for dyr

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


Silingsprosess

En faglig anbefaling før (ny) politisk beslutning



SILING - TRINN 1

● Linjesøk med Trimble Quantm

● Program som identifiserer alternative veglinjer fra A til B og 
kostnadsberegner disse (meget grovt) basert på de forutsetningene 
og begrensingene som legges inn (kan f.eks. angi at enkelte 
områder skal unngås)

● Følgende ligger til grunn for alternativutviklingen i Quantm:

● Terrengoverflate fra silte laserdata. 

● 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 (f.eks. 
Søndre Jeløy, områdene sør for eksisterende jernbane ved Værne
kloster, Nesparken og Mosseelva med kantsoner og Revlingen) 

● Ny togstasjon er lagt inn som et område som skal unngås.



Mulige plasseringer av ferjeleie

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.



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



Samfunnsmål

Effektmål

Krav

Silingskriterier

Silingskriterier

Silingskriterier

Krav

Krav

Grunnlag 
for 
anbefaling

SILING – TRINN 2



6 korridorer/alternativer ble vurdert i fase 2 av silingen

SVV anbefalte å utrede 3 av disse i det videre arbeidet med 
konsekvensutredning (KU) og kommunedelplan:

- Alt. 1 (rød)

- Alt. 4 (rosa)

- Alt. 5 (grønn)

Status KS1

Kvalitetssikringa pågår fortsatt

SVV har underveis blitt bedt om å supplere grunnlagsmaterialet

Forventer avklaring ila. første kvartal 2021

Alternativer i silingens fase 2



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.



TAKK FOR MEG!


