
 

Moss Industri- og Næringsforening MIN 
c/o Finance Professionals, Elisabeth von Hübschs gate 6, 1534 Moss. Epost: post@mossindustriforening.no  

          Moss, 1. april 2022 

Til 

Statens Vegvesen  

Postboks 1010  

Nordre Ål  

2605 Lillehammer  

Mimenr: 20/73485 

Epost: firmapost@vegvesen.no 

 

Om: Høring - Planprogram for kommunedelplan for rv. 19 Moss 

Moss Industri- og Næringsforening takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse som følger 

vedlagt. 

 

Vennlig hilsen 

for Moss Industri- og Næringsforening MIN 

 

Ellen B. Wickstrand (sign.) 

Daglig leder 

Epost: ebw@mossindustriforening.no  

Tlf. 415 77 410 – 911 00 702 
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Vårt anliggende er konkurranseutsatt industri- og næringsliv i Moss og omegn. Vi anmoder om at 

følgende utredes:  

1. Næringslivet i Moss sine kostnader forårsaket av kø, kork og kaos. 

2. Jeløytrafikken: Vi forstår det slik at Jeløytrafikken ikke vil bli løst som følge av RV19. Derfor mener 

vi det ville være interessant å få en utredning om samfunnsmessig gevinst knyttet til å inkludere 

Jeløytrafikken i RV19-saken, så vel som å ekskludere Jeløy-trafikken. Vi har betydelige medlemmer 

på Jeløy. Vi nevner som eksempler Aker Solutions, Hotel Refsnes Gods, By Classic Norway Hotels og 

Wärtsilä. 

3. Vi ber om at miljøperspektivet – og ikke bare Co2-utslipp – gis vesentlig plass. Med 

miljøperspektiv mener vi for eksempel støy og kulturlandskap. 

* 

Moss Industri- og Næringsforening sitt overordnede syn på RV19 er: 

God mobilitet er en forutsetning for at bedrifter kan eksistere og vokse. For at de kan skape jobber, 
tiltrekke seg kompetanse og utvikle løsninger. God mobilitet og næringsutvikling er to sider av 
samme sak. Transportsektoren er vår største utslippssektor, og næringstransporten står for to 
tredeler av disse transportutslippene. Det neste tiåret skal disse utslippene halveres.  
 
Samferdselsbudsjetter og transportplaner handler om å løse dagens utfordringer. Jo raskere løsning, 
jo bedre for næringslivet i regionen. Og bedre for befolkningen. Effektiv transport av gods er en 
forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv som lever av å få varene frem til kunden. Kø, kork 
og kaos koster samfunnet - og sluttbruker - store summer årlig.  
 
Vi er for en best mulig løsning, men gitt at årene går vil vi heller ha en «akseptabel» RV 19, enn en 
«ideell» løsning som kanskje ikke kan forsvares hverken kostnadsmessig eller den tiden riksveien 
måtte ta!  
 
For hver eneste dag, måned, år som går taper næringslivet penger. Og miljøet taper også! Det viktige 
nå er å starte realisering! God trafikkflyt er kostnadseffektiv og mer miljøvennlig, reduserer støy og 
ubehag for befolkningen. 
 
Moss Industri- og Næringsforening MIN har ingen synspunkter på hvor en løsning skal ligge. Vi er kun 
opptatt av trafikkflyt, minst mulig miljøbelastning, at trafikken fra Jeløy må være endel av løsningen 
og - ikke minst - at det haster å komme i gang!  
 
MIN mener også: 
 

• En RV 19 løsning må også inkludere bedre og raskere trafikkavvikling for både Jeløytrafikken 
og fergetrafikken. 

• En veiløsning bør ha færrest mulig stoppunkter som overganger, busstopp som stopper 
trafikken, rundkjøringer og av/på kjøringer. 

• En løsning skal være fremtidsrettet, det vil si at den skal kunne håndtere en større trafikk 
enn i dag. 


