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MELDING OM VEDTAK 

 

Planutvalget  behandlet  i møte 04.03.2020 sak 7/20. Følgende vedtak ble fattet: 

 

 

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. 

 

 

 

 

Avgjørelsen kan påklages, se vedlagt skjema. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Våler kommune 

 

 

 

Anne-Grete Trevor 

Plansjef 

 

Brevet er elektronisk godkjent. 

 

 


