
       

 
 
 
 
Til Viken fylkeskommune      Moss 17.02. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HØRINGSUTTALELSE NTP 2022-2033 
Det vises til Viken fylkeskommunes invitasjon til kommuner og regionale aktører til å komme med 
innspill til 
prioriteringer på transportområdet i ny Nasjonal transportplan for 2022-2033.  
 
Nedenfor fremgår prioriteringene/anbefalingene fra Moss Industri- og Næringsforening og fra 
Mosseregionens Næringsutvikling AS. 
 
NYTT FERGELEIE OG NY RIKSVEI 19 FRA HAVNEOMRÅDET I MOSS TIL E6  
Norges travleste fergesamband (Moss-Horen) fraktet i 2019 3,7 mill passasjerer og mer enn 1,8 mill 
kjøretøy, hvorav nærmere 250.000 store kjøretøy (over 12 m).  Om lag 80 % av forurensningen fra 
biltrafikken i Moss skyldes fergetrafikken (jfr rapport fra Universitetet i Sør-Øst-Norge), dette til tross 
for en langt høyere ÅDT-tall fra Jeløy. Dette begrunnes med køene som oppstår når fergen tømmes 
inn i sentrum av Moss ca hver halvtime/20. minutt. 
  
Dette er en utålelig situasjon for Moss i fremtiden. Moss står foran en transformasjon av dagens 
jernbaneområde, deler av Moss havn og Nyquistbyen til bydelen «Sjøsiden». Dette blir historiens 
største transformasjonsprosjekt i Moss.  Bydelens fremtidige «indrefilet» blir piren/dagens fergeleie 
ved kanalen. 
  
Med bakgrunn i ovennevnte ber vi om følgende: 

1. Rv 19 prioriteres høyt i neste NTP 
2. Rammen økes tilstrekkelig, slik at optimal vei/tunnelløsning kan realiseres fra havneområdet 

i Moss til E6 
3. Flytting av fergeleie med biloppstillingsplass legges inn i NTP 

  
MOSS LUFTHAVN RYGGE GJENÅPNES 
Moss Lufthavn Rygge ble stengt 29 oktober 2016 etter å ha vært i drift siden 2007. 
Investeringsselskapet Jotunfjell Partners eier aksjene i eierselskapet Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL) og 
har som mål å gjenåpne flyplassen. Dette har de hittil ikke lykkes med. 
En mulighet kan være at AVINOR overtar eierskapet i RSL og optimaliserer mellom Gardermoen og 
Rygge, f eks cargotrafikken som går med lastebil med flightnr til kontinentet (ca 80% av 
cargotrafikken), punkt til punkt-ruter med lavpriskjedene, privat jetflyvirksomhet, og deler av 
chartertrafikken. Dette kan påvirke behovet for-/tiden for en tredje rullebane på Gardermoen, det vil 
kunne føre til mindre bruk av avisingsvæske og langt lavere CO2-utslipp (kortere avstand til 
kontinentet). Det kan dermed bli et godt miljøtiltak å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge med AVINOR 
som eier/drifter dersom Jotunfjell Partners ikke lykkes..  



       

  
VEIER, JERNBANE OG HAVN 
Fylkesvei 120 som utgjør en 4. ringvei rundt Oslo (Moss-Lillestrøm) er hardt belastet og må 
prioriteres. Videre er det behov for utbedring av på-/avkjøringsløsningen fra/til E6 ved Mosseporten. 
Det er også svært mye nyttetrafikk som benytter fv 220 (Våler-Vestby/Såner), en svært smal vei som 
trenger oppgradering, inkl bedre kryssløsning Osloveien-Vålerveien. Ny/oppgradert fv 110 fra 
Råde/Jonstenkrysset, utenom Karlshus sentrum til Fredrikstad, er en viktig prioritering. Videre 
utbygging av inter-city jernbanen gjennom Østfold, herunder ny jernbanestasjon i Råde må 
prioriteres. Utvikling av Moss Havn til en fremtidsrettet kompakthavn er viktigmotor for næringslivet 
i hele regionen. 
 
 
OPPSUMMERING NYE TILTAK 

1. Ny Riksvei 19 fra havneområdet i Moss til E6 med økt økonomisk ramme 
2. Flytting av fergeleiet i Moss samtidig med bygging av ny Rv 19, inkl finansiering 
3. Gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge 
4. Utbedring av på-/avkjøringsløsningen fra/til E6 ved Mosseporten, jfr vedlagt skisse 
5. Økt ramme til utbedring av fylkesvei 120, fv 220 og fv 110 
6. Videreføring av Inter-City jernbanen og ny jernbanestasjon i Råde  

 
 
 
Vedlegg: Innbyggerinitiativ fra Kjell Aanerød 
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