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Status Hensetting Moss

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ga 
medio november tilslutning til bruk av statlig plan for 
Hensetting Moss

• Bane NOR avventer nå en avklaring med KMD for å 
definere rammene for det videre planarbeidet

• Bane NOR har startet forberedelser for å igangsette 
planprosessen på nyåret.

• Bane NOR vil ferdigstille vår anbefaling av alternativ for 
utbygging på nyåret
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• Planmyndigheten flyttes fra kommunen
til Kommunal- og moderniserings-
departementet (KMD)

• KMD blir vedtaksmyndighet, mens
kommunen etter loven gir
høringsinnspill til planarbeidet

• I dette prosjektet:
− Statlig plan innebærer at arbeidet med 

kommunedelplan legges på is.
− Planarbeidet videreføres med en statlig

reguleringsplanprosess.
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Hva innebærer en statlig 
planprosess



• Bane NOR legger opp til det skal 
være god involvering av berørt 
kommune i videre planarbeid;

• Dette innebærer:
− Administrative samarbeidsmøter 

underveis i planarbeidet
− Politiske orienteringer etter ønske og 

behov
− Involvering av kommunen i forbindelse 

med viktige milepæler
− Kommunen er i tillegg høringsinstans i 

forbindelse med offentlig høring av 
plandokumentene
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Medvirkning fra kommunal planmyndighet



Alternative planprosesser 
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*Forskrift om konsekvensutredning § 28.Oppdatert kunnskap
Hvis det går lang tid fra gjennomført høring av 
konsekvensutredningen til tidspunkt for endelig vedtak, skal 
ansvarlig myndighet forvisse seg om at oppdatert kunnskap 
legges til grunn for sluttbehandling av saken, jf. § 29.

** Kan også gjennomføres uten 1.gangsbehandling 
etter §3-7. Det antas da at Sluttbehandlingstiden vil 
øke.



Fremdrift:
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Offentlig høring av planprogram for 
reguleringsplan.2020

2021

2022

2023

2024

Forberedelser til bygging ved utarbeidelse av byggeplan og 
gjennomføring av grunnerverv

KMD fastsetter 
planprogrammet høsten 

2020

Offentlig høring av reguleringsplan 
med oppdatert konsekvensutredning 

for anbefalt alternativ

KMD behandler og 
vedtar reguleringsplan 

høsten 2021

Bygging av togparkeringsanlegg i Mosseregionen



Bane NORs anbefalingsprosess



Anbefalingsprosess
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Ikke-prissatte konsekvenser er 
ett av totalt 4 tema som utgjør 
beslutningsgrunnlaget for valg 

av alternativ til utbygging
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Beslutningsgrunnlaget

• Jernbaneteknisk funksjonalitet og gjennomførbarhet

• Ikke-prissatte konsekvenser
− Landskapsbilde
− Friluftsliv / By- og bygdeliv
− Naturmangfold
− Kulturarv
− Naturressurser (dyrka mark m.m.)

• Prissatte konsekvenser
− Støy

• Lokale og regionale virkninger

• ROS-analyse

• Miljøbudsjett

• Bygge- og anleggsperioden



• Investeringskostnader (P50)
− Kostnadsestimat
− Usikkerhetsanalyse

• Operatørkostnader
− Tomtogkjøring

• Drift/Vedlikeholdskostnader
− Bane NOR sine kostnader knyttet til drift 

og vedlikehold av anlegget
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Prissatte konsekvenser

Prissatte konsekvenser A B C
Investeringskostnader 
(P50) 100 110 300

Drift- og 
vedlikeholdskostnader 20 10 10

Operatørkostnader 20 15 5
Sum nåverdi 140 135 315
Forskjell i nåverdi fra det 
best rangerte alternativet +5 +0 +180

Rangering 2 1 3

Eksempel på/tenkt sammenstilling av prissatte konsekvenser



• Tiltaket medfører generelt negative 
konsekvenser for samtlige ikke-prissatte 
tema.

• Tiltaket vil være dominerende i 
landskapsbildet.

• Rekreasjonsmulighetene påvirkes i mindre 
grad av tiltaket, foruten om på Løken/Høyda 
hvor det har en større konsekvens.

• Naturmangfoldet påvirkes særlig negativt på 
Kambo, som for øvrig har mindre negative 
konsekvenser ellers.

• Kulturarv påvirkes særlig der tiltaket berører 
høydedrag hvor man har mye funn. 
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Ikke-prissatte konsekvenser



• Beslag av dyrka mark gir 
rangeringen for fagtema 
naturressurser:
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Ikke-prissatte konsekvenser

Alternativ Noe 
verdi

Middels 
verdi

Stor 
verdi

Svært stor 
verdi

Totalt Rangering

Kambo 14,6 19,4 1,6 35,6 1

Gon 2,5 4,1 47 0,1 53,7 3

Løken/
Høyda 15,5 24,8 4,4 44,7 2

Kjellerødåsen
vest 49,5 8,5 58 4

Kjellerødåsen
Øst 2,4 66,8 69,2 5



• Relativ lik konsekvens for samtlige alternativer

• Nyanser mellom alternativene skiller. 

• Kambo er vurdert til å ha noe negativ 
konsekvens for tre av fem fagtema og er 
samlet rangert som 1

• Gon er rangert som best for tre av fem 
fagtema og er samlet rangert som 2.

• Rangeringen for temaet naturressurser har 
vært utslagsgivende når Løken/Høyda og 
Kjellerødåsen Øst har blitt sammenlignet og 
rangert som henholdsvis 3 og 4. 

• Kjellerødåsen Vest anses som vesentlig 
dårligere enn de øvrige og er samlet rangert 
som 5.
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Sammenstilling



• Sammenstilling av prissatte og ikke-
prissatte konsekvenser

• Gir en vurdering og rangering av 
alternativene. 
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Samfunnsøkonomisk analyse Eksempel på/tenkt sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse

A B C
Prissatte konsekvenser
Sum nåverdi 140 135 315
Forskjell i nåverdi fra det 
best rangerte alternativet +5 +0 +180

Rangering prissatte 
konsekvenser 2 1 3

Ikke-prissatte konsekvenser

Samlet vurdering av ikke-
prissatte konsekvenser

Middels 
negativ 

konsekvens
- -

Middels 
negativ 

konsekvens
- -

Stor negativ 
konsekvens

- - -

Rangering ikke-prissatte 
konsekvenser 1 2 3

Samlet konsekvens
Samfunnsøkonomisk 
rangering 1 2 3



• Kapasitet på hensettingsanlegget og 
Østfoldbanen

• Funksjonalitet ved anlegget (feks. 
skjøting og deling av tog)
− Påvirkes av blant annet sporgeometri

• Pålitelighet og driftssikkerhet (RAMS)

Togparkering på Eidsvoll (Foto: Leif Ingholm)15

Jernbaneteknisk funksjonalitet



• Temaer som kan være 
beslutningsrelevante skal vurderes.
− ROS
− Andre samfunnsmessige virkninger

‒ Regionale virkninger (mobilitet mm.)
‒ Lokale virkinger (arealbruk, infrastruktur mm.)

− Miljøbudsjett
− Bygge- og anleggsperioden
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Andre beslutningsrelevante temaer funksjonalitet



• Effektmålene til InterCity Østfoldbanen

− Pålitelig togtilbud

− Kort reisetid

− Høy kapasitet og frekvens

− Miljøvennlig transportsystem

− Regionforstørrelse og byutvikling

− Trafikksikkert transportsystem

− Arealinngrep

• Effektmål for Hensetting Moss

− Et hensettingsanlegg i Mosseregionen med hensettingsareal 
for inntil 16 togsett a 110m, med nødvendig «støtteareal» og 
funksjonell avgreiningsløsning til/fra hensettingsanlegget.

• Resultatmål for Hensetting Moss

− Levere hensettingskapasitet i nærheten av Moss innen nytt 
dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad tas i 
bruk.
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Vurdering av måloppnåelse
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Informasjon om prosjektet:

Nett: www.banenor.no/hensetting/moss

Facebook: @banenorintercity

Nyhetsbrev: send e-post til noshed@banenor.no

for å få våre nyhetsbrev

http://www.banenor.no/hensetting/moss
mailto:noshed@banenor.no
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