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Innstilling fra Plan, bygg og te knisk - 07.03.2022 - 024/22

Forslag til detaljregulering for Mosseelva bru alternativ 2a, vedtas med hjemmel i plan- og
bygningsloven §. 12-12.

Kommune dire ktøre ns forslag til v e dtak:

Forslag til detaljregulering for Mosseelva bru alternativ 2a, vedtas med hjemmel i plan- og
bygningsloven §. 12-12.

Plan, bygg og te knisk 07.03.2022:

Be handling:
forslag fra Høyre og uavhengig, foreslått av Gretha Kant, Høyre
Som administrasjonen, men vi går for 2b.

Vote ring:
Kommunedirektørens forslag ble satt opp mot Høyre og uavghengig sitt forslag.
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt mot 4 stemmer ( Høyre, uavhengig og Ny Kurs)

PBT- 024/22 Ve dtak:

Forslag til detaljregulering for Mosseelva bru alternativ 2a, vedtas med hjemmel i plan- og
bygningsloven §. 12-12.



Kommunestyret 29.03.2022: 
 
Behandling: 
Tilleggsforslag fra Ny Kurs, foreslått av Christian Clasén, Ny kurs 
Det utredes konsekvenser for at de som bor på Verket får mulighet til å benytte brua til 
personbiltrafikk. 

 
Forslag fra Høyre, foreslått av Sissel Rundblad, Høyre 
Forslag til detaljregulering for Mosseelva bru alt. 2b, vedtas, med hjemmel i plan og 
bygningsloven 
paragraf 12-12. 
 
 

 
Votering: 
Høyres forslag fikk 13 stemmer (Høyre, FrP og 1 stemme uavhengig ved representant 
Saastad) og falt. 
Innstillingen fra plan, bygg og teknisk ble vedtatt mot 13 stemmer (H, FrP og 1 stemme 
uavhengig ved representant Saastad) 
Ny Kurs sitt tilleggsforslag fikk 7 stemmer (Ny Kurs og FrP) og falt.  
 
 
 
KS- 021/22 Vedtak: 
Forslag til detaljregulering for Mosseelva bru alternativ 2a, vedtas med hjemmel i plan- og 
bygningsloven §. 12-12. 
 

 
Bakgrunn for saken: 
Planområde: Krysset Storgata/Henrich Gerners gate/Gudes gate og strekningen mellom 
Mølla, (Lantmännen Cerelia) og Gudegården over til Verket, samt eiendommen 2/1173 
(Gudegården). 
Areal: ca 4,5 daa 
Reguleringsformål: Samferdselsanlegg, bebyggelse regulert til bevaring 
Gjeldende plangrunnlag: Kommunedelplan for sentrum (Sentrumsplanen), 2015, + liten del 
av områderegulering for Verket, 2015. 
Forslagstiller: Moss kommune 
Plankonsulent: Rambøll 
 
 

 
 
 



 
 
 
Gjennom arbeidet med Sentrumsplanen og områderegulering for Verket ble det vurdert at 
det er behov for ny veiforbindelse mellom Moss sentrum og Verket. Forbindelsen skal 
erstatte Storebro som busstrase, og vil være en viktig sykkelforbindelse.  
 
 
Sammendrag: 
Saken gjelder sluttbehandling av reguleringsplan for ny veiforbindelse mellom sentrum og 
Verket over Mosseelva. Gudegården foreslås regulert til bevaring. Planforslaget er 
konsekvensutredet. 
 
Saken ble fremmet til sluttbehandling i Kommunestyret første gang 13.02.2020, men ble 
vedtatt sendt tilbake til administrasjonen for en utdypende analyse av trafikken. Dette er nå 
utført. Samtidig er det foretatt en supplerende geoteknisk vurdering med bakgrunn i 
Banenors kvikkleirekartlegging av sentrum. 
 
Fra starten av planarbeidet har det vært vurdert to hovedalternativer for løsning. Det ene 
alternativet regulerer forbindelsen for ordinær biltrafikk til nedre del av Verket, men uten 
gjennomkjøring til Tigerplassen, slik områdeplanen for Verket forutsetter. Det andre 
alternativet, 2a, regulerer forbindelsen kun for kollektivtrafikk. Begge løsninger legger godt 
til rette for gående/syklende. Etter en samlet vurdering anbefaler kommunedirektøren å 
vedta en reguleringsplan i tråd med alternativ 2a. 
 
Flere grunneiere berøres direkte og indirekte av forslaget. Det har ikke vært mulig å finne 
en løsning som tilfredsstiller alle. 
 
Om saksframlegget: 
Dette er en plansak med lang historie og flere høringsrunder, i tillegg til flere alternative 
løsninger. Det gjør saksframlegget ganske omfattende. I den videre teksten blir leseren 
geleidet gjennom saken i delvis kronologisk rekkefølge. Først følger en kort redegjørelse 
for prosessen, så omtales selve planforslaget med konsekvensutredning, ny 
trafikkutredning, samt supplerende geoteknisk vurdering. Til slutt kommer 
kommunedirektørens vurdering av saken. Innspill til planen, med kommunedirektørens 
vurdering, er samlet i et eget vedlegg. 
 
 
Redegjørelse for saken: 
 
Prosess oppsummert: 

· Veiforbindelsen var opprinnelig en del av områderegulering for Verket, men ble 
tatt ut av denne og det er utarbeidet detaljregulering med konsekvensutredning.  

· I 2017 ble det varslet om oppstart og høring av forslag til planprogram. 14 innspill. 
Møter med konsulent og særlig berørte grunneiere. 

· Mai 2017 - planprogrammet vedtatt. 
· September 2018 - planforslaget 1.gangsbehandlet. Kommunedirektøren 

anbefalte at alternativ 2b skulle legges ut på høring. Bystyret vedtok å legge ut 
alternativ 2a og 2b. I 2a er kjørearealet regulert for kollektivtrafikk, i 2b er 
kjøreveien åpen for ordinær biltrafikk. I begge alternativer er krysset ved Mølla 
utformet som sambruksareal. 

· Mars 2019 - planforslaget med to alternativer lagt ut på offentlig ettersyn. 16 
innspill.  

· Januar/ februar 2020 – Forslaget fremmet for sluttbehandling i Plan, bygg og 
teknisk utvalg. 
Vedtak 
1. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren. 



2. Administrasjonen bes om en utdypende konsekvensanalyse av trafikken, der 
det ses på trafikkavviklingen mot/gjennom Tigerplassen og sentrum i lys av 
kommunens samferdselspolitikk og null-vekstmål. 
Kommunestyret fattet samme vedtak i sitt møte 13.2.2020  

· I 2020/2021 – utarbeidet trafikkanalyse for Tigerplassen, utarbeidet trafikknotat 
som ser på virkningene av de to alternativene for den nye veiforbindelsen over 
Mosseelva. Se vedlegg. 

· August/september 2021 - nye trafikkdokumenter lagt ut på begrenset høring. 4 
innspill. 

· November 2021 – supplerende geoteknisk vurdering på bakgrunn av Banenors 
kvikkleirerapport. 

 
Beskrivelse av planforslaget 
Underveis i planprosessen er det vurdert flere forskjellige løsninger. Det har vært vurdert 
kryssutforming som rundkjøring eller som sambruksareal/shared space, og det har vært 
vurdert om forbindelsen skulle være åpen for biltrafikk til nedre del av Verket, eller om 
forbindelsen kun skulle reguleres for buss og taxi. 
 
Kommunedirektøren anbefaler å vedta kollektivalternativet med kryss utformet som 
sambruksareal, og formelt regulert som gatetun. Utforming som sambruksareal innebærer 
at man i mindre grad skiller trafikkgruppene. Krysset skal heves noe i forhold til tilstøtende 
veier, og det skal vurderes ulike former for belegg for å definere ulike soner egnet for 
forskjellige trafikantgrupper. I tillegg skal materialbruk gi god estetisk sammenheng med 
kulturmiljøet i Møllebyen. Målet er at kryssområdet skal framstå som en «plass» i 
inngangen til Møllebyen. Skilting og fartsgrense vurderes i detaljprosjekteringsfasen. 
 
Nordover mot Verket og over Mosseelva er det foreslått regulert kollektivnett med fortau og 
sykkelvei på østsiden av veien. Det tillates kjøring til eiendommene 2/1161, 1173 og 2884. 
Dagens avkjørsel til parkeringen i syd er regulert stengt, og ny avkjørsel er plassert noe 
lenger øst. Alle avkjørsler er vist i kartet med pil. 
 
Langs elvas syd- og nordside er det regulert inn grøntbelte under brua for å gi mulighet for 
turvei. Bru er regulert med en minste underhøyde på kote 2,5. 
 
Gudegården med uteareal foreslås regulert til bevaring. Et mindre område av utearealet 
tas imidlertid til samferdselsanlegg. I bakkant av Gudegården er det regulert inn en mindre 
parkering for å erstatte parkeringer som fjernes. 
 
Siden 1. gangsbehandling er følgende endringer gjort: 

· Lagt inn avkjørsel til søndre kornmottak på næringseiendommen, noe som var 
glemt markert i kartet ved høring. 
 

· Langs østsiden av kollektivnettet er det lagt inn støyskjerm i reguleringskartet, og 
i bestemmelsen er det krav om at støyskjerm/gjerde må tilpasses det 
bevaringsverdige kulturmiljøet. 

 
· Bestemmelse knytta til geotekniske undersøkelser er justert med bakgrunn i 

innspill fra fylkeskonservator og byantikvar for å sikre ivaretakelse av den 
bevaringsverdige bebyggelsen i området. Det er lagt inn rekkefølgekrav. 

 
· Bestemmelse om sikring mot erosjon langs elva. 

 



· Det er knytta bestemmelse til bevaring av eksisterende trær, som er markert i 
kart.  

 
· Det er lagt inn bestemmelse om at brua krever tillatelse av Kystverket. 

 
· Det er lagt inn bestemmelser om at traseen fram til Mosseelva skal vurderes 

prosjektert og bygd som flomvei. 

 
· Det er lagt inn bestemmelser om at samferdselsanlegg og VA-ledninger skal 

anlegges på en slik måte at grunnvannsstanden i området ikke senkes.  
 

 
· Det er lagt inn bestemmelser om svartelista arter. 

 
· Støybestemmelser er oppdatert etter ny støyforskrift, og det er lagt inn krav om 

støyprognose i anleggsperioden. 

 
Konsekvensutredning (KU) 
Alle alternativene er utredet, i tillegg til 0-alternativet, hvor tiltaket ikke gjennomføres.  
Konsekvensutredningen er innlemmet i planbeskrivelsen, som ligger vedlagt.  
 

· Forholdet til overorda planer 

KU konkluderer med at en kollektivløsning hvor krysset utformes som sambruksareal vil 
være i tråd med svært mange av målsettingene i de overordna planene. 
 

· Kulturminner og kulturmiljø 

KU konkluderer med at kryssområdet utformet som sambruksareal i mye større grad vil 
kunne utformes som en plass framfor et kryss. En slik plass vil kunne ta opp i seg 
overgangssoner mot de kulturhistoriske omgivelsene på en mye bedre måte enn en 
tradisjonell rundkjøring. Gudegården bør inngå i planen, og reguleres til bevaring. 
 

· Støy 

KU viser at med brua åpen for ordinær biltrafikk vil få rød støysone omkring den nye veien. 
Kollektivløsningen vil gi noe rød støysone med brostein som dekke, men gul støysone med 
asfaltdekke.  
 

· Naturmangfold 

Ingen av alternativene får innvirkning på registrerte arter, biotoper, eller vernede områder. 
Det bør tilstrebes løsninger som i minst mulig grad berører Mosseelva, og elva med 
randsoner bør sikres. Det bør legges opp til bevaring og styrking av lokalitetene som er der 
i dag, bl.a. hestekastanjen. 
 

· Klimaendringer – risiko for havnivåstigning, stormflo, flom, skred 

Med tanke på flom og stormflo vil det avgjørende være høyden på underkant bru, hvorvidt 
det skal være bæring ute i elveløpet, og plassering av landkar. Brua bør ikke være lavere 
enn 2,5 i underkant. Konklusjonen i KU omtaler en svak negativ konsekvens ved tiltaket 



fordi det kan begrense flomveien noe. 
 

· Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Analysen identifiserer 3 rød risikotemaer: flom, trafikkstøy (avhengig av løsning), skade på 
kulturminner. Disse er omtalt i egne avsnitt. 
 

· Tilgjengelighet for alle 

En tradisjonell rundkjøring i kombinasjon med kollektivløsning er den beste løsningen mht 
tilgjengelighet for alle. En løsning med sambruksareal må utformes godt for å gi den 
samme tryggheten, og det må legges vekt på god materialbruk og linjeføringer som gir god 
lesbarhet for alle. 
 

· Barn og unges oppvekstvilkår 

Kollektivløsningen, både med tradisjonell rundkjøring og sambruksareal,  
gir den beste løsningen med tanke på barn og unge. Dette fordi løsningen kompletterer 
gang- og sykkelveinettet og gir mindre trafikk enn alternativ 1.  
 

· Transport 

Trafikkanalysen fra 2017 legger til grunn at målsettingen med tiltaket er å legge til rette for  
kollektivtransport, gående og syklende. Forbindelsen skal erstatte Storebro som busstrasè. 
Økt trafikksikkerhet er en annen målsetting. Samtidig bør veiforbindelsen dimensjoneres 
for biltrafikk, i tilfelle det skulle bli behov for dette i framtida.  
 
Konsekvenser for buss, trafikk til Mølla, trafikksikkerhet, løsning for gående og syklende, 
samt adkomst til eiendommene rundt er vurdert i analysen. 
 
Det opplyses at Mølla angir ca. 20-30 transporter per dag, i hovedsak tungtransport av 
størrelsen vogntog og semitrailere. I den travleste kornhøsteperioden er det betydelig 
større transportmengder hvor korn også leveres med traktor og henger, og det er ikke 
uvanlig med kø gjennom sentrum de travleste dagene. Det antas at trafikken til Mølla blir 
lite påvirket av busstrafikken. Med den begrensede trafikken, og under gitte forutsetninger 
(sykkelfelt og fortau øst for traséen, adskilt fra kjørebanen med kantstein med vis), vil 
tiltaket kunne gjennomføres selv med dagens løsning rundt Mølla. 
 
Det går ni busser i timen i hver retning over Storebro i dag. Det er ikke urimelig å anta at 
dette kan øke til 10, slik at det vil gå 20 busser i timen over den nye brua. På grunn av 
toveis busstrafikk anbefales det at brua dimensjoneres for en relativt høy trafikkbelastning.  
 
Potensialet for at mange velger å sykle og gå over den nye veiforbindelsen anses som 
stort, særlig hvis forbindelsen blir stengt for gjennomgående biltrafikk. Den nye 
veiforbindelsen vil være en viktig sykkeltrase med god kobling mot Moss stasjon og 
Jeløya. Analysen kommer med anbefalinger om utforming av krysset som sambruksareal, 
og utforming av veianlegget, med traseer for gående og syklende plassert lengst vekk fra 
Mølla. 
 

· Konklusjon KU 

Konsekvensutredningen konkluderer med å anbefale å legge alternativ 2a til grunn for 
videre planlegging. Dvs en løsning hvor krysset ved Mølla utformes som sambruksareal, 
og hvor forbindelsen kun åpner for kollektiv inkludert taxi, gående og syklende.  
 
Sporingsanalyse 



Som anbefalt i konsekvensutredningen er det gjennomført sporingsanalyse for store 
kjøretøy innenfor planområdet og gatene omkring. Analysen peker på enkelte 
problempunkter for buss utenfor planområdet, som bør følges opp med tilrettelegging av 
bl.a. krysset Torggata/Th Petersons gate. Analysen viser at det er trangt for store kjøretøy 
innenfor planområdet, men at det vil fungere slik planforslaget er utformet. 
 
Supplerende trafikkutredninger fra 2021 
I april 2021 ble det utarbeidet trafikkanalyse for Tigerplassen i forbindelse med utarbeiding 
av reguleringsplan for krysset, og supplerende trafikknotat for bru over Mosseelva etter 
oppdrag fra kommunestyret. I begge er følgende alternativer lagt til grunn: 
 
Alternativ 1: Ny bru etableres over Mosseelva. Brua er åpen for ordinær personbiltrafikk, 
til en del av Verket. Det er lagt inn trafikkregulerende tiltak (i form av bussbom) på Verket, 
slik at kun trafikk fra nedre del av Verket slippes over ny bru. Det åpnes ikke for 
gjennomkjøring fra sentrum til Tigerplassen. 
 
Alternativ 2: Ny bru etableres over Mosseelva. Brua er kun åpen for kollektivtrafikk og 
taxi, samt gående og syklende.  
 
Av utredningene går det fram at man får en økt belastning på Tigerplassen ved 
kollektivalternativet (alt. 2) sammenlignet med alternativ1. Det vil være en overbelastning i 
begge alternativene ved full utbygging på Verket. Valg av løsning for ny bru vil være en 
avveiing mellom økt belastning på Tigerplassen satt opp mot de mål man har for sentrum, 
f.eks. lav trafikk, mindre forurensning, sikkerhet for myke trafikanter, framkommelighet for 
buss, mm. Videre vil alternativ 2 gi minst belastning på gatenettet i sentrum og den nye 
kryssituasjonen i Gudes gate, og samtidig påvirke busstrafikk og næringstrafikk til Mølla 
minst. Dette alternativet er også mest forenlig med en sambruksutforming av krysset. For 
at løsningen med sambruksareal skal bli velfungerende må fartsnivået være lavt, samtidig 
som løsningen i seg selv bidrar til lavere fart. For best mulig trafikksikkerhet bør det være 
en overvekt av myke trafikanter. Kollektivløsningen vil derfor fungere best med tanke på 
den planlagte sambruksløsningen. Løsningen er ikke anbefalt ved ÅDT større enn 4000. 
Den er heller ikke ideell for sykkel dersom den skal fungere som hovedsykkelrute, fordi 
syklistene må senke farten og ta hensyn til gående. 
 
Transport til og fra Mølla vil bli mest påvirket dersom brua er åpen for ordinær trafikk. Det 
forventes da kødannelser ved krysset Henrich Gerners gate x Gudes gate, noe som vil 
påvirke Møllas virksomhet. Størst fare ligger i forsinkelser for busstrafikken og mindre 
oversiktlige kryss på grunn av mange ulike trafikkbevegelser i krysset (gange, sykkel, 
buss, taxi, lastebiler, mm.)  
 
Det anbefales at man velger alternativ 2 dersom man vurderer hensynet til sentrum med 
lav trafikk, mindre forurensning, sikkerhet for myke trafikanter, framkommelighet for buss 
og hensynet til Rv. 19 som viktigst. Alternativ 1 gir både størst og mer direkte påkjenning 
for sentrum. Spesielt vil trafikkøkningen være merkbar nord i sentrum, og videre i Storgata 
og Kongens gate og inn mot rv. 19. 
 
Grunnforhold 
Geoteknisk konsulent har vurdert at det finnes tilstrekkelig med undersøkelser for elvas 
nordside. For sørsiden er det utført supplerende grunnundersøkelser, som viser at det er 
store dybder til fjell, men at det ikke er registrert kvikkleire eller sprøbruddsmateriale i 
området. Konsulenten har vurdert at tiltaket kan gjennomføres ved valg av riktige 
fundamenteringer.  
 
Etter Banenors kartlegging av sentrum, som ble publisert i februar 2021, har kommunen 
fått utført en tilleggsvurdering av Multiconsult, høsten 2021. Rapporten deres konkluderer 
med at det ikke er behov for ytterligere vurderinger av områdestabiliteten. 
Reguleringsområdet blir imidlertid påvirket av flom, og det må gjøres erosjonssikring. Dette 



er konvensjonelle løsninger. TEK17 § 7 er dermed ivaretatt. 
 
Intern og ekstern medvirkning, samt innspill ved 1. gangs høring i 2019: 
Ved utarbeidelse av planprogram og planforslag er det avholdt møter med konsulent og 
særlig berørte grunneiere. Planforslaget ble vedtatt lagt ut på høring med to alternativer, 
2a og 2b. I 2b er kjøreveien åpen for ordinær biltrafikk, mens i 2a er kjørearealet regulert 
for kollektivtrafikk. 
Under høringen kom det inn 16 innspill.  
 
Etter høring ble planforslaget fremmet til 2.gangs-/sluttbehandling og alternativ 2a ble 
anbefalt vedtatt. 
 
Etter høringsfrist, men før saken ble tatt opp i PBT og kommunestyret, kom det inn 
ytterligere to innspill, henholdsvis fra representant for Lantmännen cerealia as (Mølla) og 
representant for Höegh Eiendom as, se vedlegg. Begge framholder at planen ikke kan 
vedtas grunnet manglende konsekvensutredning.  
 
Supplerende trafikkanalyse og notat fra 2021 ble sendt på begrenset høring. Kommunen 
mottok 4 innspill. Se vedlegg. 1. februar i år var det befaring på Møllas område med 
representanter fra Mølla. 
 
Sammendrag av alle innspill med kommunedirektørens vurdering ligger vedlagt. 
 
Kommunedirektørens vurderinger: 
 
Konsekvensutredningen peker på flere avbøtende tiltak i forhold til utredningstemaene. 
Tiltakene er i stor grad inntatt i planforslaget gjennom kart og bestemmelser, bl.a. minste 
høyde underkant bru på 2,5 meter, regulere hestekastanje og andre trær til bevaring, 
regulere Gudegården til bevaring, bestemmelser om flom- og erosjonssikring, utforming av 
sambruksareal, gang- og sykkelvei på østsiden av veien, bestemmelser om geoteknikk, 
m.fl. Trafikkanalysene peker på kollektivløsning med krysset utformet som sambruksareal 
som den beste løsningen utfra en samlet vurdering av kriteriene. Kommunedirektøren 
stiller seg bak anbefalingen. 
 
Trafikkanalysen viser ikke uventa at delvis åpen bru gir mindre trafikk mot Tigerplassen og 
mer trafikk i sentrum og kryssene mot Rv 19. Kollektivalternativet gir mer trafikk mot 
Tigerplassen og mindre trafikk i sentrum. 
 
Kommunen hadde invitert Mølla til befaring 1. februar, og Møllas representanter 
poengterte at de er bekymret for trafikksikkerheten for myke trafikanter ved Mølla. For 
øvrig vil foreslått løsning kunne fungere. Kommunedirektøren ser utfordringen mht. 
trafikksikkerheten, og mener det er viktig at både Mølla og Østfold kollektiv inviteres med 
når  kryssområdet skal detaljutformes og prosjekteres.  
 
Fordeler og ulemper ved alternativene punktvis oppsummert: 
 
Punkter som taler for kollektivløsning, alt. 2a: 

· Løsningen prioriterer gange, sykkel og kollektiv. 
· Forsterket fokus på nullvekstmålet (null-vekst i den interne personbiltrafikken). 
· Gir mindre trafikk i krysset ved Gudegården, og er bedre tilpasset sambruksareal 

i krysset. 
· Sambruksareal er positivt i møte med kulturmiljøet i Møllebyen. 
· Mer trafikksikker løsning pga mindre trafikk.  
· Positivt for trafikken til Mølla. 
· Mindre trafikkbelastning i sentrum og tilhørende kryss med Rv 19. 
· Innspill fra bl.a. fylkesmann (nå statsforvalter), fylkeskommune og SVV som 



anbefaler dette alternativet. 

 
Punkter som taler mot kollektivløsning, alt. 2a: 

· Endrer trafikkløsningen som er skissert i områdereguleringen for Verket (Her viste 
trafikkanalysen en fordeling av trafikken mellom Tigerplassen og sentrum (2600 
ÅDT nordover mot Osloveien og 3300 ÅDT sydover mot Storgata). 

· Større trafikkbelastning langs Osloveien forbi Verket skole og på Tigerplassen, fra 
utbyggingene på Verket. 

 
Punkter som taler for bru med ordinær trafikk, alt. 2b: 

· Gir mulighet for en mer fleksibel bruk av veiarealet. 
· Kan åpne for at deler av trafikken til/fra Verket går over brua, og på den måten 

avlaste Tigerplassen. Det kan også være positivt for næringstrafikk (og 
hotelltrafikk) til fra Verket. Det betyr ikke at man ikke senere kan stenge for 
ordinær biltrafikk, og kun tillate kollektivtrafikk. 

· Er i tråd med forutsetningene for områdereguleringen for Verket. 

           
Punkter som taler mot bru med ordinær trafikk, alt. 2b: 

· Mer trafikk inn i sentrum, i gater som allerede er sterkt belastet, og hvor det er et 
ønske om å få til bilfrie områder.  

· Gir trafikk inn på riksveisystemet i byen. 
· For stor trafikk i krysset ved Gudegården kan gi konflikt med utformingen/bruken 

som sambruksareal. 
· Større støybelastning for Gudegården (rødt nivå). 

 
Som en del av bildet vet vi at det er en forutsetning for videre utbygging på Verket og 
Sponvika at det blir bygget nytt kryss på Tigerplassen, noe kommunen er i gang med å 
regulere. Foreløpig er ny rundkjøring anslått til 104 millioner kroner. Kommunen vurderer 
nå, sammen med Viken fylkeskommune og Statens vegvesen, muligheten for å nedskalere 
løsningen noe. Hvordan ny rundkjøring skal finansieres er ikke avklart.  

 
Kulturminner og kulturmiljø  
Planområdet ligger i direkte forbindelse med den historiske Møllebyen, som inngår i 
riksantikvarens NB!register (områder med Nasjonal Bevaringsverdi). Eiendom 2/1173 
(Gudegården), som er Moss bys eldste bygg fra 1698, er foreslått regulert til bevaring, bl.a. 
som en oppfølging av Kulturminneplanen av 2017. 
 
Fordi krysset Storgata/Gudes gate/Henrich Gerners gate danner inngangen mot Møllebyen 
fra sørvest, har det vært viktig å finne en løsning som er omforent med 
kulturminneverdiene i området. KU viser at en veiforbindelse etter vegvesenets håndbøker 
vil ha en negativ effekt på kulturmiljøet ved at inngangen til Møllebyen blir preget av et 
veikryss, som er vanskelig å tilpasse til de historiske omgivelsene, inkludert et godt 
«bakgårdsmiljø» for Gudegården. Kommunedirektøren mener derfor det er riktig å velge 
en løsning med «sambruksareal», slik KU konkluderer med. Krysset kan da utformes mer 
som en plass, enn et veikryss. Kollektivalternativet gir minst trafikk i området, og er mer 
forenlig med ønske om «sambruksareal».  
 
Ny veiforbindelse vil gi støy til «bakgårdsarealene» til Gudegården, og det legges derfor 
inn en mulighet for støyskjerm som må tilpasses det bevaringsverdige miljøet.  
 
Ved gjennomføring av tiltaket er det vesentlig at det ikke påføres skade på verneverdig 
bebyggelse. Se vurderinger under punktet om geoteknikk. 



 
Grunnforhold/geoteknikk 
Det er lagt inn bestemmelse som sikrer at det gjennomføres tilstrekkelig med geotekniske 
undersøkelser/vurderinger før gjennomføring av tiltaket. Det er også lagt inn bestemmelser 
om erosjonssikring. Med bakgrunn i innspill fra fylkeskonservator og byantikvar er 
bestemmelsene justert for å sikre ivaretakelse av den bevaringsverdige bebyggelsen i 
området. 
 
Overvannshåndtering for sentrumsområdet 
Overvannsnettet i sentrum trenger oppgradering. Det har altfor liten kapasitet i forhold til 
forventa nedbør. Som del av en mulig løsning kan det bli aktuelt å legge en stor 
overvannsledning til Mosseelva i bakken under den nye veiforbindelsen. Dette må utredes 
før man vet om det vil være aktuelt. Den nye veiforbindelsen bør også vurderes bygd som 
en åpen flomvei som kan takle store nedbørsmengder som 100 og 200-års nedbør. 
 
Eiendomsforhold 
Moss kommune eier i hovedsak grunnen innenfor dagens kryss, mens arealene fra krysset 
mot elva har tre grunneiere. En liten stripe i syd eies av en fjerde grunneier. Se kap 4.3 i 
planbeskrivelsen. Etter regulering må kommunen erverve nødvendig grunn. De tre 
grunneierne i området mot elva er informert om prosessen. De har deltatt på møter og to 
har avgitt uttalelse ved planoppstart. Eier av Gudegården har vært i dialog med 
byantikvaren, og er positive til regulering til bevaring, men bekymret for stor 
trafikkbelastning forbi bakgårdsarealet. De har samtidig gitt uttrykk for at en ferdselsåre 
kan være positiv, gitt en god utforming mot deres areal. For Momentumhallen har det vært 
eierskifte, og ny eier, Fauna eiendom, er informert om planprosessen. 
 
Vurdering av erstatningsansvar 
Kommunen har innhentet juridisk bistand fra advokatfirmaet Selmer for å vurdere påstand 
fra Verket AS om at kommunen kan komme i erstatningsansvar dersom brua reguleres til 
kollektivbru. På bakgrunn av deres vurdering mener kommunedirektøren det ikke synes å 
være rettslig grunnlag for å hevde at kommunen i den overordnede utbyggingsavtalen har 
forpliktet seg til å holde brua åpen. En slik forpliktelse framgår ikke av avtalens ordlyd. I 
avtalen har partene beskrevet sine respektive forpliktelser til å besørge og bekoste vei på 
begge sider av elva, men selve brua er ikke omtalt i avtalen, utover at det er behov for ny 
bru over Mosseelva.  
En avtale hvor kommunen hadde forpliktet seg til å holde brua åpen for biltrafikk ville binde 
opp framtidig kommunal myndighet (bruforbindelsen er ikke omfattet av 
Områdereguleringsplan for Verket). Dersom kommunen hadde inngått en utbyggingsavtale 
som innebar en binding av myndighet, ville konsekvensen være at avtalebestemmelsen 
ble ugyldig, evt at hele utbyggingsavtalen ble ugyldig. Det går imidlertid fram av 
planbeskrivelsen og konsekvensutredningen til områdeplanen for Verket, at man ser for 
seg ei bru som er åpen for biltrafikk til deler av Verket, men uten mulighet for 
gjennomkjøring fra sentrum til Tigerplassen. Kollektivbruløsningen er dermed i strid med 
det man så for seg under arbeidet med områdeplanen. Kommunen har imidlertid full 
anledning til en slik endring gjennom detaljreguleringsplan, uten at man kommer i 
erstatningsansvar. 
 
Økonomiske konsekvenser for årsbudsjett og handlingsplan: 
Den nye veiforbindelsen skal bekostes av kommunen, jfr utbyggingsavtale av 2015 knyttet 
til områderegulering for Verket. Kommunen er avhengig av å innløse grunn for 
gjennomføring av tiltaket. Se eget punkt om eiendomsforhold. 
 
Det ble i 2018 utført en grov kostnadskalkyle, men det er store usikkerheter knyttet til den 
endelige kostnaden.  
 
Det er tatt utgangspunkt i erfaringstall pr. desember 2017. Alle priser eks mva. Gitt stor 
usikkerhet vedrørende løsning, detaljeringsgrad og fundamentering er det ikke mulig å 



angi et kostnadsoverslag med høy grad av nøyaktighet. Følgende tall er angitt:  
Stål buebro: kr 23,5 mill. (usikkerhet i kostnadsoverslagene er anslått til ca. ± 40%.) 
Delkalkyle for landarbeider på privat uteservering/parkering Gudegården: kr 0,524 mill.  
Kalkyle ny bro Mosseelva, delkalkyle for landarbeider offentlige veier, fortau og plasser på 
bysiden: kr 5,833 mill. Det siste året har imidlertid byggekostnadene steget mye, særlig har 
prisen på stål økt kraftig. 
 
 
Miljø og klimakonsekvenser: 
En flytting av kollektivtrafikken fra Storebro og Verket vil ha positive konsekvenser for den 
gamle Verketbebyggelsen og Konvensjonsgården, med tanke på støy og støv. Imidlertid vil 
flyttingen naturlig nok bidra til økt støy og støv langs den nye traseen gjennom den nye 
bydelen og forbi Gudegården. 
 
Naturmangfold - Det er vurdert at kunnskapsgrunnlaget for området er tilstrekkelig, jf 
naturmangfoldloven § 8, og at tiltaket i hovedsak vil ha få konsekvenser for naturmangfold.  
Det foreslåtte alternativet gjør at kastanjen, mellom Gudegården og Mølla, vil kunne 
bevares. Bestemmelser skal sørge for at man i grøntområdet får en naturlig overgang til 
Mosseelva, og at fundamenter ikke berører selve elva. Ved gjennomføring av tiltak må det 
tas hensyn til at det kan være svartelistede arter i området. Det forutsettes videre at tiltaket 
gjennomføres på en slik måte at det ikke medfører skade på naturmangfoldet i Mosseelva, 
jf. Naturmangfoldloven § 12. 
 
Folkehelsekonsekvenser: 
Tiltaket har i utgangspunktet flere positive effekter for folkehelse. En målsetning for tiltaket 
har vært å legge til rette for ferdsel med kollektiv, sykkel og gange. 
Konsekvensutredningen viser at alle alternativene har en positiv effekt i dette henseende. 
KU viser at tiltaket vil ha negative konsekvenser for tilgrensende område. Påvirkning av 
miljø og klima vil imidlertid begrenses når det ikke tillates gjennomkjøring med personbil. 
 
Barn og unges oppvekstsvilkår 
Tiltaket berører ikke områder som i dag benyttes av barn og unge til lek og opphold. Det vil 
imidlertid kunne ha positive konsekvenser for barn og unge langt utover planområdet med 
tanke på tilgjengelighet, som er omtalt i punktet over. 
 
 
Oppsummering/konklusjon: 
Reguleringsplanen er en oppfølging av overordnet plan og tidligere vedtak i kommunen. 
Samfunnets og kommunens holdninger til transport er i stadig endring. På få år er 
hensynet til null-vekst og til kollektiv, gange og sykkel blitt vesentlig viktigere. Disse 
holdningsendringene må gjenspeiles i kommunens arbeid, og har bidratt til at kommunen 
endret sin anbefaling fra 1.gangs til 2.gangs behandling.  
 
Ny trafikkanalyse og trafikknotat for fra 2021 endrer ikke i vesentlig grad  
kommunedirektørens vurdering av alternativene, slik den forelå i 2019/20. Med bakgrunn i 
dette har kommunedirektøren ikke funnet grunn til å legge forslaget ut på ny høring før 
sluttbehandling, og opprettholder sin anbefaling av alternativ 2a, som betyr å regulere brua 
til kollektivformål. 
 
Målsetningen med tiltaket har vært å legge til rette for ferdsel mellom viktige byområder 
nord og sør for Mosseelva. Kommunedirektøren mener det foreliggende planforslaget 
følger opp dette på en god måte. 
 

 
Vedlegg i saken: 
08.02.2022 Reguleringskart - ny bruforbindelse til Verket 
16.02.2022 Reguleringsbestemmelser til sluttbehandling 
17.01.2020 Planbeskrivelse med KU_Mosseelva bru_220119_for nett 



09.02.2022 Vurdering av mottatte innspill ved offentlig ettersyn 
10.01.2020 Samledokument innspill oe Mosseelvabro 
17.01.2020 Sporingsanalyse 
17.01.2020 Revidert støyrapport med vurdering av støytiltak) 
17.01.2020 Støyutredning_Mosseelva bru_C-rap-001 
17.01.2020 Trafikkanalyse Mosseelva bru 
16.02.2022 NOT-TRA-002-Trafikkanalyse-Ny bru over Mosseelva 
16.02.2022 RAP-TRA-001-Trafikkanalyse - Tigerplassen 
16.11.2021 10229546-RIG-NOT-001 Geoteknisk vurdering Sikkerhet mot naturpåkjenninger 
14.01.2020 Høringsuttalelse reguleringsplan ny veiforbindelse over Mosselva, sentrum til verket 
16.02.2022 Manglende konsekvensutredning av ny veiforbindelse over Mosseelva_8924654_1 (003)  
16.09.2021 Merknader - trafikkanalyse for ny adkomst via bru fra Møllebyen til Verket 
15.09.2021 Svar - bru fra Møllebyen til Verket - trafikkanalyser - begrensa høring 
15.09.2021 Innspill fra Hoegh Eiendom - trafikkanalyser for ny bro over Mosseelven 
15.09.2021 Innspill fra Mosseskogen vel - trafikkanalyser - begrensa høring 

 
 


