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Nasjonal transportplan 2022-2033 - Innspill om prioriteringer på 
transportområdet 
 
Formannskapet- Vedtak: 
Det gis følgende felles innspill fra Mosseregionen til prioriterte satsinger og tiltak i Nasjonal 
Transportplan 2022-2033: 
 
1. Jernbane/InterCity 
Det forutsettes at utbyggingen av dobbeltsporet jernbane mellom Sandbukta og Såstad 
prioriteres og gjennomføres i henhold til vedtatt framdriftsplan innen 2024. Planleggingen og 
utbyggingen av dobbeltsporet jernbane gjennom Råde mot Fredrikstad må prioriteres for 
raskest mulig oppstart og gjennomføring. 
 
2. Riksveg 19 
Planleggingen av Rv 19 inkl. mulig flytting av fergeleiet må prioriteres høyt i neste NTP med 
sikte på oppstart av prosjektet i første 6-års-periode (2022-2027). Planleggingen og 
utbyggingen av prosjektet må sikres tilstrekkelige økonomiske rammer til å ivareta både 
transporthensyn og lokal by- og samfunnsutvikling. 
 
3. Fly 
Gjennom en funksjonsfordeling av flytrafikk på Østlandet må Moss Lufthavn Rygge tas i bruk 
og kapasiteten her utnyttes før en ser på utbygging av en 3. rullebane på Gardemoen. 
 
4. Riksvei 110 
Omlegging av Rv 110 fra Råde/Jonstenkrysset, utenom Karlshus sentrum til Fredrikstad, har 
ligget i kommunens planer lenge og må prioriteres for gjennomføring. 
 
5. Mobilitetspakke 
Med bakgrunn i de store samferdselsutfordringene Moss / Mosseregionen står overfor i 
årene framover må staten og fylkeskommunen bidra med midler til en «mobilitetspakke». 
Mindre vegtiltak, midler til forbedret kollektivtilbud i regionen og tilrettelegging for gang og 
sykkel bør i tråd med vedtatte satsinger inngå som tiltak i «mobilitetspakken» 
Behov for utbygging av prioriterte gang- og sykkelveier i Råde og Våler må ivaretas. 
 
6. Felles billettsystem 
Felles billettsystem for kollektivreiser som dagens Ruterbillettordning og felles planlegging av 
kollektivtilbudet i hele Viken må på plass. Skillet mellom de gamle fylkene er opphevet. Det 



må også gjenspeiles i transportsystemet. 
 
7. Fylkesveier 
- Fv 120 er en viktig tverrforbindelse mellom E6 og E18 i Østfold og som 
hovedvegforbindelse øst for Oslo til Romerike. Fv 120 vil kunne være en del av en ring 4 
rundt Oslo. Fv 120 er tungt belastet med mye nyttetrafikk og må prioriteres. I tilknytning til Fv 
120 (og Rv 19) er det behov for utbedring av på-/avkjøringsløsningene fra/til E6 samt øvrig 
kapasitetsforbedring i Patterødkrysset ved Mosseporten. 
- Fv 220 (Våler-Vestby/Såner) er viktig for logistikk- og næringsutviklingen i Mosseregionen 
med mye nyttetrafikk. Veien trenger oppgradering og må prioriteres. 
 
8. Havn 
Moss havn er stamnetthavn for Mosseregionen/Follo og er viktig infrastrukturleverandør som 
gjør det mulig å flytte gods til sjø for næringslivet i regionen. Moss kommune har i 
kommuneplanens samfunnsdel vedtatt at Moss havn skal utvikles som en kompakt, fossilfri 
og smart byhavn. For å møte fremtidens krav og øke kapasiteten på havna innenfor 
tilgjengelige arealer krever det at tilførselsveier utbedres slik at de har nødvendig kapasitet 
og at det satses på en direkte kobling mellom havn og bane. Det er avgjørende at vei- og 
jernbaneetatene tar ansvar for dette opp mot Moss Havn. Det må også satses på teknologi 
og utvikling. Både i nullutslipp og stillegående utstyr. Investeringer til dette må gjøres av 
mange parter og stimuleringsmidler til effektive havner vil være avgjørende for å få til en rask 
utvikling der de offentlige havnene arbeider sammen med private aktører. Ny aktører og nye 
forretningsmodeller krever tilrettelegging. En tilrettelegging som er nødvendig for å øke andel 
gods på sjø. 
 
9. Sykkelhotell ved alle jernbanestasjoner 
Det bør etableres sykkelhoteller ved alle fire jernbanestasjoner i Mosseregionen for å øke 
sykkelandelen til stasjonene. 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Det gis følgende felles innspill fra Mosseregionen til prioriterte satsinger og tiltak i Nasjonal 
Transportplan 2022-2033: 
 
Jernbane 
Det forutsettes at utbyggingen av dobbeltsporet jernbane mellom Sandbukta og Såstad 
prioriteres og gjennomføres i henhold til vedtatt framdriftsplan innen 2024. 
 
Planleggingen og utbyggingen av dobbeltsporet jernbane gjennom Råde mot Fredrikstad må 
prioriteres for raskest mulig oppstart og gjennomføring.  
 
Riksveg 19 
Planleggingen av Rv 19 inkl. mulig flytting av fergeleiet må prioriteres høyt i neste NTP med 
sikte på oppstart av prosjektet i første 6-års-periode (2022-2027). Planleggingen og 
utbyggingen av prosjektet må sikres tilstrekkelige økonomiske rammer til å ivareta både 
transporthensyn og lokal by- og samfunnsutvikling.  
 
Riksvei 110 
Omlegging av Rv 110 fra Råde/Jonstenkrysset, utenom Karlshus sentrum til Fredrikstad, har 
ligget i kommunens planer lenge og må prioriteres for gjennomføring. 
 
Fylkesveier 
· Fv 120 er en viktig tverrforbindelse mellom E6 og E18 i Østfold og som 

hovedvegforbindelse øst for Oslo til Romerike. Fv 120 vil kunne være en del av en ring 4 
rundt Oslo. Fv 120 er tungt belastet med mye nyttetrafikk og må prioriteres. I tilknytning til 
Fv 120 (og Rv 19) er det behov for utbedring av på-/avkjøringsløsningene fra/til E6 samt 



øvrig kapasitetsforbedring i Patterødkrysset ved Mosseporten.  
· Fv 220 (Våler-Vestby/Såner) er viktig for logistikk- og næringsutviklingen i Mosseregionen 

med mye nyttetrafikk. Veien trenger oppgradering og må prioriteres. 

 
Havn 
Moss havn er stamnetthavn for Mosseregionen/Follo og er viktig infrastrukturleverandør som 
gjør det mulig å flytte gods til sjø for næringslivet i regionen. Moss kommune har i 
kommuneplanens samfunnsdel vedtatt at Moss havn skal utvikles som en kompakt, fossilfri 
og smart byhavn. For å møte fremtidens krav og øke kapasiteten på havna innenfor 
tilgjengelige arealer krever det at tilførselsveier utbedres slik at de har nødvendig kapasitet 
og at det satses på en direkte kobling mellom havn og bane. Det er avgjørende at vei- og 
jernbaneetatene tar ansvar for dette opp mot Moss Havn. Det må også satses på teknologi 
og utvikling. Både i nullutslipp og stillegående utstyr. Investeringer til dette må gjøres av 
mange parter og stimuleringsmidler til effektive havner vil være avgjørende for å få til en rask 
utvikling der de offentlige havnene arbeider sammen med private aktører. Ny aktører og nye 
forretningsmodeller krever tilrettelegging. En tilrettelegging som er nødvendig for å øke andel 
gods på sjø. 
 
Fly 
Gjennom en funksjonsfordeling av flytrafikk på Østlandet må Moss Lufthavn Rygge tas i bruk 
og kapasiteten her utnyttes før en ser på utbygging av en 3. rullebane på Gardemoen. 
 
Mobilitetspakke 
Med bakgrunn i de store samferdselsutfordringene Moss / Mosseregionen står overfor i 
årene framover må staten og fylkeskommunen bidra med midler til en «mobilitetspakke». 
Mindre vegtiltak, midler til forbedret kollektivtilbud i regionen og tilrettelegging for gang og 
sykkel bør i tråd med vedtatte satsinger inngå som tiltak i «mobilitetspakken»  
 
Felles billettsystem 
Felles billettsystem for kollektivreiser som dagens Ruterbillettordning og felles planlegging av 
kollektivtilbudet i hele Viken må på plass. Skillet mellom de gamle fylkene er opphevet. Det 
må også gjenspeiles i transportsystemet. 
 
Sykkelhotell ved alle jernbanestasjoner 
Det bør etableres sykkelhoteller ved alle fire jernbanestasjoner i Mosseregionen for å øke 
sykkelandelen til stasjonene. 
 
 
 

 
Bakgrunn for saken og saksopplysninger: 
Nasjonal transportplan (NTP) er en stortingsmelding som presenterer regjeringens 
transportpolitikk, og som revideres hvert 4 år. Arbeidet med NTP 2022-2033 ble igangsatt i 
mars 2019, og skal ferdigstilles i 2021. Samferdselsdepartementet ønsker å utarbeide en 
mer overordnet og strategisk transportplan, der det legges vekt på samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet og måloppnåelse. Planen skal være mer fleksibel tilpasset samfunnsmessige 
endringer og teknologisk utvikling, og i mindre grad ha med tiltak som ligger langt fram i tid. 
 
Samferdselsdepartementet har bestilt en rekke oppdrag og leveranser fra transportetatene 
som grunnlag for planarbeidet.  
 
Samferdselsdepartementet inviterte i februar 2019 fylkeskommunene, de fire største 
byområdene, Sametinget og KS til å gi innspill på hovedutfordringer innen 10.5.2019. På 
bakgrunn av behandling i fylkestingene i Østfold, Akershus og Buskerud behandlet 
fellesnemnda i Viken fylkeskommune sak om hovedutfordringer 2.5.2019. Saken fra 
fellesnemnda følger vedlagt. I tillegg kan saksframleggene og vedtakene i de tre 

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-transportplan/ntp-2022-2033-i-arbeid-ny/nasjonal-transportplan-2022-2033---i-arbeid/oppdrag-til-virksomhetene/id2643273/


fylkeskommunene ses her. 
I brev av 21.11.2019 inviterte Samferdselsdepartementet igjen de samme instansene til å 
komme med innspill på prioriterte løsninger med utgangspunkt i de tidligere identifiserte 
utfordringene med frist 14. mai 2020. Brevet fra Samferdselsdepartementet følger vedlagt. 
 
Viken fylkeskommune har deretter i brev av 16.12.2019 (fra Buskerud fylkeskommune) 
invitert kommunene i Viken til å komme med innspill med frist 2. mars 2020 (jfr vedlegg). 
 
Viken fylkeskommune ønsker begrunnede innspill om statlige transportløsninger som kan 
bidra til å: 
 
· fremme en miljø- og klimavennlig utvikling med lavt forbruk av ressurser 
· ivareta bosetting, næringsutvikling og bærekraftige distrikter 
· realisere målsettinger om by- og tettstedsutvikling med reduserte behov for transport 

Basert på de største utfordringene i Viken inviteres kommunene til å komme med forslag til 
prioritering av følgende: 
 
1. Konkrete prosjekter, tiltak og satsingsområder de første seks årene i perioden (2022-2027) 

hvor: 
· Forslag til løsninger blir fremstilt i prioritert rekkefølge. 
· Løsningene er knyttet til de identifiserte utfordringene i Viken. Sammenhengen mellom 

utfordringer og forslag til løsninger er godt beskrevet. 
· Kommunen beskriver i hvilken utstrekning de selv prioriterer å gjennomføre løsninger på 

områder hvor de selv har et ansvar, og som støtter opp under forslag til statlige løsninger. 

2. Langsiktige satsingsområder for Viken: 
· Forslag til langsiktig satsingsområder på de fem nasjonale transportkorridorene som 

berører Viken. 
· En høy andel av trafikken på riksveier og jernbaner i Viken er lokaltrafikk som også er en 

del av det samlet transportsystemet rundt Oslo. Viken fylkeskommune ønsker innspill på 
langsiktig utvikling av helheten i transportsystemet gjennom Viken. 

Hver av kommunene i Viken kan gi egne innspill, men det er en fordel om kommunene 
samordner sine innspill i regioner, helt eller delvis. Kommunene er oppfordret til å involvere 
lokalt næringsliv i sine prosesser. 
 
Basert på kommunenes innspill legges det opp til politisk behandling i komite for samferdsel i 
Viken 29.4.2020 og i Fylkestinget 20.5.2020, jfr omtale på Vikens hjemmeside.  
 
Kommunene i Mosseregionen drøftet invitasjonen fra Viken til å komme med innspill på 
prioriteringer i regionrådets møte 18.12.2019. På grunn av den korte høringsfristen var det 
enighet om å legge opp til utarbeidelse av et felles saksframlegg til politisk behandling i 
kommunene i mars 2020 med oversendelse av saksframlegg innen fristen og ettersendelse 
av kommunenes vedtak. Neste regionrådsmøte for Mosseregionen er berammet til 
20.3.2020, og saken er derfor ikke behandlet i regionrådet før den nå fremmes til politisk 
behandling i kommunene. Vestby kommune har til orientering avgitt eget innspill til NTP 
(behandlet i kommunestyret 10.2.2020). 
 
 
Det er innhentet uttalelser fra Mosseregionens Næringsutvikling (MNU) og Moss Industri- og 
næringsforening MIN). Felles innspill fra disse er vedlagt saken. Utover det har den korte 
tidsfristen ikke gjort det mulig med en bred prosess og involvering i saken. 
 
Det gjøres oppmerksom på at også Østlandssamarbeidet og Samarbeidsalliansen 
Osloregionen gir innspill Samferdseldepartementet innen fristen 14. mai. Forslag til uttalelse 
fra Osloregionen er planlagt behandlet i styret i Osloregionen 24. mars. Det legges til grunn 

https://www.regjeringen.no/contentassets/423f54a605214898a67dc5420996c8cf/ntp-2022-2033-innspill-fra-viken-fk---akershus-buskerud-ostfold.pdf
https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/samferdselsplanlegging/nasjonal-transportplan/


at innspill på de overordnede transportkorridorene på tvers av kommuner, kommuneregioner 
og fylker ivaretas og samordnes gjennom disse arbeidene.  
 
Vurdering: 
Siden dette er et innspill på prioriteringer i Nasjonal Transportplan er det lagt vekt på tiltak for 
å løse de største og viktigste samferdselsutfordringene i Mosseregionen der staten har et 
særlig ansvar. Det legges til grunn at detaljerte tiltak på lavere nivå hører hjemme i evt 
senere innspill til Viken fylkeskommune (regional transportplan o.l.). Det er allikevel valgt å 
omtale noen av fylkesveiene av stor betydning for overordnet transportsystem i og utover 
Mosseregionen. Det er ikke angitt prioritering mellom de ulike transportformene/-løsningene 
da det er umulig å sette disse opp mot hverandre.  
 
På denne bakgrunn foreslås følgende innspill fra Mosseregionen: 
 
Jernbane 
Utbyggingen av dobbeltsporet jernbane (IC-systemet) er en forutsetning for å realisere en 
flerkjernet byutvikling i Osloregionen og på Østlandet.  
 
Det forutsettes at utbyggingen av dobbeltsporet jernbane mellom Sandbukta og Såstad 
prioriteres og gjennomføres i henhold til vedtatt framdriftsplan innen 2024. 
 
Planleggingen og utbyggingen av dobbeltsporet jernbane gjennom Råde mot Fredrikstad må 
prioriteres for raskest mulig oppstart og gjennomføring. Det ønskes en satsing på 
forbindelser og tilgjengelighet til nye Råde stasjon. Her blir det viktig å se på sammenhengen 
mellom kollektivtilbud og god tilgjengelighet for kjørende, gående og syklende til stasjonen 
både for Råde-innbyggerne og pendlere fra andre kommuner. 
 
Riksveg 19 
Fergesambandet Moss-Horten er landets mest trafikkerte fergeforbindelse med 3,7 mill 
passasjerer og mer enn 1,8 mill kjøretøy i 2019, hvorav nærmere 250.000 store kjøretøy 
(over 12 m). Rv 19 med fergeforbindelsen binder sammen E18 og E6 på to sider av 
Oslofjorden og er en av de viktigste tverrforbindelsene for å unngå trafikk gjennom Oslo. 
Gjennomfartstrafikken på Rv 19 i Moss med mye tungtrafikk utgjør en stor belastning på 
trafikkavvikling og bymiljø. Etter at KVU for kryssing av Oslofjorden ble skrinlagt, vil Moss 
være vertskap for fergeforbindelsen med tilhørende gjennomfartstrafikk i lang tid. Statens 
vegvesen har igangsatt planlegging for å avklare korridorvalg og løsning for fremtidig Rv 19. 
 
Det er krevende å finne en riksveiløsning gjennom en tett by med et omland med nasjonalt 
viktige jordbruks- og verneområder. Det er på denne bakgrunn problematisk at rammene for 
planleggingen er forankret i en økonomisk ramme fra NTP 2018-2029, som dessuten 
beskrives som svært usikker. Dette vil kunne legge for sterke begrensninger på valg av gode 
løsninger både transporthensyn og lokal samfunnsutvikling. Det er også problematisk at det 
ikke er avsatt midler i NTP til planlegging og evt flytting av fergeleiet. 
 
Planleggingen av Rv 19 inkl. mulig flytting av fergeleiet må på denne bakgrunn prioriteres 
høyt i neste NTP med sikte på oppstart av prosjektet i første 6-års-periode (2022-2027). 
Planleggingen og utbyggingen av prosjektet må sikres tilstrekkelige økonomiske rammer til å 
ivareta både transporthensyn og lokal by- og samfunnsutvikling.  
 
Riksvei 110 
Omlegging av Rv 110 fra Råde/Jonstenkrysset, utenom Karlshus sentrum til Fredrikstad, har 
ligget i kommunens planer lenge og må prioriteres for gjennomføring. Det ønskes en 
konkretisering av omleggingen for å gi kommunen en forutsigbarhet i sin videre 
sentrumsplanlegging. Herunder avklaringer om hvorvidt riksvegen skal legges utenom 
Karlshus eller ikke. Det videre arbeidet og planlegging av eventuell ny trase for rv110 bør 
samordnes med planene for InterCity-satsingen. 
 



Fylkesveger  
De fleste fylkesvegene i Mosseregionen har stor betydning for både lokal trafikk og 
gjennomfartstrafikk mellom byene og hovedvegsystemene. Statens vegvesen har sendt ut 
KVU for vegforbindelse øst for Oslo på høring med frist 16. mars 2020, jfr egen sak.  
 
Følgende fylkesveier må gis prioritet: 
· Fv 120 er en viktig tverrforbindelse mellom E6 og E18 i Østfold og som 

hovedvegforbindelse øst for Oslo til Romerike. Fv 120 vil kunne være en del av en ring 4 
rundt Oslo. Fv 120 er tungt belastet med mye nyttetrafikk og må prioriteres. I tilknytning til 
Fv 120 (og Rv 19) er det behov for utbedring av på-/avkjøringsløsningene fra/til E6 samt 
øvrig kapasitetsforbedring i Patterødkrysset ved Mosseporten.  

· Fv 220 (Våler-Vestby/Såner) er viktig for logistikk- og næringsutviklingen i Mosseregionen 
med mye nyttetrafikk. Veien trenger oppgradering og må prioriteres. 

Havn 
Moss havn er stamnetthavn for Mosseregionen/Follo og er viktig infrastrukturleverandør som 
gjør det mulig å flytte gods til sjø for næringslivet i regionen. Moss kommune har i 
kommuneplanens samfunnsdel vedtatt at Moss havn skal utvikles som en kompakt, fossilfri 
og smart byhavn. For å møte fremtidens krav og øke kapasiteten på havna innenfor 
tilgjengelige arealer krever det at tilførselsveier utbedres slik at de har nødvendig kapasitet 
og at det satses på en direkte kobling mellom havn og bane. Det er avgjørende at vei- og 
jernbaneetatene tar ansvar for dette opp mot Moss Havn. Det må også satses på teknologi 
og utvikling. Både i nullutslipp og stillegående utstyr. Investeringer til dette må gjøres av 
mange parter og stimuleringsmidler til effektive havner vil være avgjørende for å få til en rask 
utvikling der de offentlige havnene arbeider sammen med private aktører. Ny aktører og nye 
forretningsmodeller krever tilrettelegging. En tilrettelegging som er nødvendig for å øke andel 
gods på sjø. 
 
Fly 
Østfold fylkeskommune vedtok i sitt innspill til hovedutfordringer i NTP (jfr tidligere omtale) at: 
Østfold fylkeskommune ser et behov for å utnytte den ressursen som Rygge flyplass kan 
bidra med for sivil lufthavn og vil reetablere denne.  Gjennom en funksjonsfordeling av 
flytrafikk på Østlandet må Moss Lufthavn Rygge tas i bruk og kapasiteten her utnyttes før en 
ser på utbygging av en 3. rullebane på Gardemoen. 
 
Med begrunnelse i hensynet til funksjonsfordeling av flytrafikk på Østlandet og god 
kapasitetsutnyttelse før man ser på evt utbygging av en 3. rullebane på Gardermoen, bør 
kommunene i Mosseregionen stille seg bak arbeidet for å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge. 
 
«Mobilitetspakke» 
Moss / Mosseregionen står foran store utfordringer de kommende årene knyttet til de store 
utbyggingsprosjektene for jernbane og vei. Gjennom «Miljøløftet Moss» er det vedtatt 
nullvekstmål for lokaltrafikken med krav om at trafikkveksten tas gjennom kollektiv, sykkel og 
gange. Miljøløftet Moss har utarbeidet og vedtatt «Tiltaksplan for å avbøte 
trafikkutfordringene gjennom Moss – i påvente av ny rv.19», men det skorter på midler til å 
gjennomføre tiltakene. Fra august – november 2019 Moss kommune og Østfold 
fylkeskommune i samarbeid gjennomført en 3 måneders prøveperiode med gratis buss med 
oppsiktsvekkende gode resultater. Det er ikke avsatt midler til videreføring. 
 
Moss/Mosseregionen er ikke blant de byene som er i posisjon for statlige 
belønningsordninger, byvekstavtaler o.l. I Deloppdrag 5 (se tidligere omtale) har 
transportetatene svart på behovet for virkemidler til de mellomstore byene. Transportetatene 
påpeker behov for en systematisk og metodisk gjennomgang av virkemidler tilpasset de 
mellomstore byområdene tilsvarende det som ble gjort i byutredningene for de største 
byområdene. Videre påpekes behovet for samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer da de 
enkelte virkemidlene gir størst virkning om de inngår i en felles, langsiktig tiltakspakke. 
 



Med bakgrunn i de store samferdselsutfordringene Moss / Mosseregionen står overfor i 
årene framover bør staten og fylkeskommunen oppfordres til å bidra med midler til en 
«mobilitetspakke». Mindre vegtiltak, midler til forbedret kollektivtilbud i regionen og 
tilrettelegging for gang og sykkel bør i tråd med vedtatte satsinger inngå som tiltak i 
«mobilitetspakken». 
 
Felles billettsystem 
Felles billettsystem for kollektivreiser som dagens Ruterbillettordning og felles planlegging av 
kollektivtilbudet i hele Viken må på plass. Skillet mellom de gamle fylkene er opphevet. Det 
må også gjenspeiles i transportsystemet. 
 
Sykkelhotell ved alle jernbanestasjoner 
Det bør etableres sykkelhoteller ved alle fire jernbanestasjoner i Mosseregionen for å øke 
sykkelandelen til stasjonene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Økonomien avklares gjennom behandlingen av Nasjonal Transportplan og i de årlige stats- 
og fylkesbudsjettene. Eventuelle kommunale/lokale tiltak avklares i kommunenes 
økonomiplaner og årsbudsjett. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Innspillene til NTP tar sikte på å legge til rette for mer miljøvennlige transportsystemer og 
positive virkninger for samlede klimautslipp. Innspillene til NTP bidrar til bedre folkehelse 
gjennom redusert støy- og luftforurensning og tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange. 
 
Medbestemmelse og konsekvenser for brukerne: 
Næringslivet er involvert gjennom innspill fra MNU / MIN. Utover dette har det ikke vært rom 
for medvirkningstiltak pga. den korte høringsperioden. 
 
Konklusjon: 
Kommunene i Mosseregionen påpeker i innspillet til NTP behovet for sterk satsing på 
jernbaneutbyggingen gjennom Mosseregionen, for prioritert gjennomføring av Rv 
19/fergeleie med tilstrekkelige økonomiske rammer, for opprustning og utbygging av de 
viktige fylkesvegstrekningene, for utvikling av Moss havn som en kompakt, fossilfri og smart 
byhavn, for gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge, for etablering av en «Mobilitetspakke», for 
felles billettsystem og for sykkelhoteller ved alle stasjonene. 
 
Saksframlegget oversendes Viken fylkeskommune innen høringsfristen 2. mars 2020 med 
ettersendelse av de politiske vedtakene. 
 
 
 
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Behandling i Formannskapet 12.03.2020: 
 
Endringsforslag, fremmet av Glenn Håkon Melby, Høyre 
Det gis følgende felles innspill fra Mosseregionen til prioriterte satsinger og tiltak i Nasjonal 
Transportplan 2022-2033: 
 
1. Jernbane/InterCity 
Det forutsettes at utbyggingen av dobbeltsporet jernbane mellom Sandbukta og Såstad 
prioriteres og gjennomføres i henhold til vedtatt framdriftsplan innen 2024. Planleggingen og 
utbyggingen av dobbeltsporet jernbane gjennom Råde mot Fredrikstad må prioriteres for 



raskest mulig oppstart og gjennomføring. 
 
2. Riksveg 19 
Planleggingen av Rv 19 inkl. mulig flytting av fergeleiet må prioriteres høyt i neste NTP med 
sikte på oppstart av prosjektet i første 6-års-periode (2022-2027). Planleggingen og 
utbyggingen av prosjektet må sikres tilstrekkelige økonomiske rammer til å ivareta både 
transporthensyn og lokal by- og samfunnsutvikling. 
 
3. Fly 
Gjennom en funksjonsfordeling av flytrafikk på Østlandet må Moss Lufthavn Rygge tas i bruk 
og kapasiteten her utnyttes før en ser på utbygging av en 3. rullebane på Gardemoen. 
 
4. Riksvei 110 
Omlegging av Rv 110 fra Råde/Jonstenkrysset, utenom Karlshus sentrum til Fredrikstad, har 
ligget i kommunens planer lenge og må prioriteres for gjennomføring. 
 
5. Mobilitetspakke 
Med bakgrunn i de store samferdselsutfordringene Moss / Mosseregionen står overfor i 
årene framover må staten og fylkeskommunen bidra med midler til en «mobilitetspakke». 
Mindre vegtiltak, midler til forbedret kollektivtilbud i regionen og tilrettelegging for gang og 
sykkel bør i tråd med vedtatte satsinger inngå som tiltak i «mobilitetspakken» 
Behov for utbygging av prioriterte gang- og sykkelveier i Råde og Våler må ivaretas. 
 
6. Felles billettsystem 
Felles billettsystem for kollektivreiser som dagens Ruterbillettordning og felles planlegging av 
kollektivtilbudet i hele Viken må på plass. Skillet mellom de gamle fylkene er opphevet. Det 
må også gjenspeiles i transportsystemet. 
 
7. Fylkesveier 
- Fv 120 er en viktig tverrforbindelse mellom E6 og E18 i Østfold og som 
hovedvegforbindelse øst for Oslo til Romerike. Fv 120 vil kunne være en del av en ring 4 
rundt Oslo. Fv 120 er tungt belastet med mye nyttetrafikk og må prioriteres. I tilknytning til Fv 
120 (og Rv 19) er det behov for utbedring av på-/avkjøringsløsningene fra/til E6 samt øvrig 
kapasitetsforbedring i Patterødkrysset ved Mosseporten. 
- Fv 220 (Våler-Vestby/Såner) er viktig for logistikk- og næringsutviklingen i Mosseregionen 
med mye nyttetrafikk. Veien trenger oppgradering og må prioriteres. 
 
8. Havn 
Moss havn er stamnetthavn for Mosseregionen/Follo og er viktig infrastrukturleverandør som 
gjør det mulig å flytte gods til sjø for næringslivet i regionen. Moss kommune har i 
kommuneplanens samfunnsdel vedtatt at Moss havn skal utvikles som en kompakt, fossilfri 
og smart byhavn. For å møte fremtidens krav og øke kapasiteten på havna innenfor 
tilgjengelige arealer krever det at tilførselsveier utbedres slik at de har nødvendig kapasitet 
og at det satses på en direkte kobling mellom havn og bane. Det er avgjørende at vei- og 
jernbaneetatene tar ansvar for dette opp mot Moss Havn. Det må også satses på teknologi 
og utvikling. Både i nullutslipp og stillegående utstyr. Investeringer til dette må gjøres av 
mange parter og stimuleringsmidler til effektive havner vil være avgjørende for å få til en rask 
utvikling der de offentlige havnene arbeider sammen med private aktører. Ny aktører og nye 
forretningsmodeller krever tilrettelegging. En tilrettelegging som er nødvendig for å øke andel 
gods på sjø. 
 
9. Sykkelhotell ved alle jernbanestasjoner 
Det bør etableres sykkelhoteller ved alle fire jernbanestasjoner i Mosseregionen for å øke 
sykkelandelen til stasjonene. 
 
 
Endringsforslag, fremmet av Gry Mossikhuset, Senterpartiet 



RV 110 tas ut av prioriteringslisten. 
 
Endringsforslag, fremmet av Erling Ek Iversen, Senterpartiet 
Som representanten Melbys forslag minus punkt 4 om riksveg 110. 
 
Votering: 
Mossikhusets (Sp) ble trukket. 
Rådmannens forslag fikk ingen stemmer og falt. 
Melbys (H) forslag ble satt opp mot Iversens (Sp) forslag, 
Melbys forslag ble vedtatt med 6 stemmer (H, Ap, KrF). 
 
  
 
Vedtak - Formannskapet 12.03.2020: 
Det gis følgende felles innspill fra Mosseregionen til prioriterte satsinger og tiltak i Nasjonal 
Transportplan 2022-2033: 
 
1. Jernbane/InterCity 
Det forutsettes at utbyggingen av dobbeltsporet jernbane mellom Sandbukta og Såstad 
prioriteres og gjennomføres i henhold til vedtatt framdriftsplan innen 2024. Planleggingen og 
utbyggingen av dobbeltsporet jernbane gjennom Råde mot Fredrikstad må prioriteres for 
raskest mulig oppstart og gjennomføring. 
 
2. Riksveg 19 
Planleggingen av Rv 19 inkl. mulig flytting av fergeleiet må prioriteres høyt i neste NTP med 
sikte på oppstart av prosjektet i første 6-års-periode (2022-2027). Planleggingen og 
utbyggingen av prosjektet må sikres tilstrekkelige økonomiske rammer til å ivareta både 
transporthensyn og lokal by- og samfunnsutvikling. 
 
3. Fly 
Gjennom en funksjonsfordeling av flytrafikk på Østlandet må Moss Lufthavn Rygge tas i bruk 
og kapasiteten her utnyttes før en ser på utbygging av en 3. rullebane på Gardemoen. 
 
4. Riksvei 110 
Omlegging av Rv 110 fra Råde/Jonstenkrysset, utenom Karlshus sentrum til Fredrikstad, har 
ligget i kommunens planer lenge og må prioriteres for gjennomføring. 
 
5. Mobilitetspakke 
Med bakgrunn i de store samferdselsutfordringene Moss / Mosseregionen står overfor i 
årene framover må staten og fylkeskommunen bidra med midler til en «mobilitetspakke». 
Mindre vegtiltak, midler til forbedret kollektivtilbud i regionen og tilrettelegging for gang og 
sykkel bør i tråd med vedtatte satsinger inngå som tiltak i «mobilitetspakken» 
Behov for utbygging av prioriterte gang- og sykkelveier i Råde og Våler må ivaretas. 
 
6. Felles billettsystem 
Felles billettsystem for kollektivreiser som dagens Ruterbillettordning og felles planlegging av 
kollektivtilbudet i hele Viken må på plass. Skillet mellom de gamle fylkene er opphevet. Det 
må også gjenspeiles i transportsystemet. 
 
7. Fylkesveier 
- Fv 120 er en viktig tverrforbindelse mellom E6 og E18 i Østfold og som 
hovedvegforbindelse øst for Oslo til Romerike. Fv 120 vil kunne være en del av en ring 4 
rundt Oslo. Fv 120 er tungt belastet med mye nyttetrafikk og må prioriteres. I tilknytning til Fv 
120 (og Rv 19) er det behov for utbedring av på-/avkjøringsløsningene fra/til E6 samt øvrig 
kapasitetsforbedring i Patterødkrysset ved Mosseporten. 
- Fv 220 (Våler-Vestby/Såner) er viktig for logistikk- og næringsutviklingen i Mosseregionen 
med mye nyttetrafikk. Veien trenger oppgradering og må prioriteres. 



 
8. Havn 
Moss havn er stamnetthavn for Mosseregionen/Follo og er viktig infrastrukturleverandør som 
gjør det mulig å flytte gods til sjø for næringslivet i regionen. Moss kommune har i 
kommuneplanens samfunnsdel vedtatt at Moss havn skal utvikles som en kompakt, fossilfri 
og smart byhavn. For å møte fremtidens krav og øke kapasiteten på havna innenfor 
tilgjengelige arealer krever det at tilførselsveier utbedres slik at de har nødvendig kapasitet 
og at det satses på en direkte kobling mellom havn og bane. Det er avgjørende at vei- og 
jernbaneetatene tar ansvar for dette opp mot Moss Havn. Det må også satses på teknologi 
og utvikling. Både i nullutslipp og stillegående utstyr. Investeringer til dette må gjøres av 
mange parter og stimuleringsmidler til effektive havner vil være avgjørende for å få til en rask 
utvikling der de offentlige havnene arbeider sammen med private aktører. Ny aktører og nye 
forretningsmodeller krever tilrettelegging. En tilrettelegging som er nødvendig for å øke andel 
gods på sjø. 
 
9. Sykkelhotell ved alle jernbanestasjoner 
Det bør etableres sykkelhoteller ved alle fire jernbanestasjoner i Mosseregionen for å øke 
sykkelandelen til stasjonene. 
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