
Ny kunnskap om grunnforhold i Moss
Presentasjon Miljøløftet Moss 5. Mars  2021

Bane NOR / SMS- Prosjektet

Bane NOR 23.02.2021



• Ny informasjon om områdestabilitet i 
Moss

• Involveringsprosess Fjordveien

• Hensetting Moss

2

Agenda



• Bane NOR var kjent med at det var vanskelige grunnforhold i Moss 

• Ny informasjon viser at de er mer krevende enn antatt

• Grunnundersøkelser og anbefaling fra NGI resulterte i ny vurdering 
av områdestabiliteten 

• Ytterligere grunnundersøkelser ble gjennomført i 2020

• Endelig rapport om områdestabiliteten ferdigstilt av NGI i januar 
2021

• Etter avtale med NGI offentliggjøres rapporten nå, men endelig 
versjon foreligger etter kvalitetssikring i regi av Bane NOR
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Ny kunnskap om områdestabilitet
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Følgende tiltak anbefales gjennomført:
1. Avgraving Kransen

2. Motfylling Kransen

3. Grunnforstekning Kransen Øst

4. Midlertidig motfylling Stasjonsområdet

5. Permanent støttevegg Fjordveien

6. Støttekonstruksjon ved nytt stasjonsområdet

7. Grunnforsterkning ved nytt stasjonsområdet

8. Område med strenge restriksjoner på bygging og tett 
geoteknisk oppfølging i byggeperioden

9. Masseutskifting

10.Motfylling Kleberget

11.Område med strenge restriksjoner på bygging og tett 
geoteknisk oppfølging i byggeperioden

12.Utvidet inspeksjon av kaifront

Utført
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Restriksjoner

Rundkjøring



For å sikre god involvering har vi etablert 
et prosjekt for prosessen med søknad om 
stenging av Fjordveien.
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Planlagte stengningstiltak – Moss sentrum
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• Mandat

• I lys av innspill til Bane NOR fra Moss 
kommune med flere er mandatet å legge til 
rette for en god involveringsprosess i 
forbindelse med SMS-prosjektets anbefaling 
om stenging av Fjordveien.

• Hensikt og mål

• Legge til rette for at sentrale interessenter og 
berørte av en stenging involveres i en dialog 
for å kartlegge konsekvensene av dette, samt 
«utforske» egnede avbøtende tiltak for Moss 
sentrum.

• Etablere dokumentasjon som grunnlag for 
Viken fylkeskommunes behandling av saken
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Involveringsprosess



Organisering
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Styringsgruppe
Elisabeth Bechmann - Viken Fylkeskommune, Torun Årset – Moss 
kommune, Ina Abrahamsen - Statens Vegvesen og Birger Steffensen -
Bane NOR

Arbeidsgruppe
(Viken, MK, SVV, BN)

Bane NOR: Dag Ivar Myrene, Byggeleder vei og Jan Tore Johannessen, 
Prosjekteringsleder.
Moss kommune; Cecilie Kildahl – avdelingsleder klima, natur og bymiljø 
og Ola Brevig – Ingeniør-avdeling vei, vann og avløp.
Viken Fylkeskommune; Marianne Bjørsland – Trafikksikkerhet / Drift av 
vegnett og Fnn Guldbrandsen – Trafikkanalyser. (Øvrige aktuelle 
ressurser: Guro Hansen – Viken sin koordinator mot BN/SMS og Sondre 
Rise – Planforvalter i Viken).
Statens vegvesen;
Jan Antonsen – jan.antonsen@vegvesen.no, 
Edgar Barsjø – edgar.barsjø@vegvesen.no

mailto:cecilie.kildahl@moss.kommune.no
mailto:ola.brevig@moss.kommune.no
mailto:jan.antonsen@vegvesen.no
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Aktivitetsoversikt for involveringsprosess
Uke Dato Aktivitet

7 18.02.21. Oppstartsmøte for styringsgruppa
8 23.02.21. Orientering til Formannskapet, Moss kommune
8 23.02.21. Oppstartsmøte for arbeidsgruppa
8 (ferdig) Interessentanalyse (hvem skal involveres)
8 (ferdig) Informasjons-flyer distribueres ut til publikum
8 Etablering av kanal for å gi skriftlige innspill til anbefaling om stenging av Fjordveien
9 03.03.21. Politisk orientering, Viken Fylkeskommune
9 05.03.21. Orientering i Miljøløftet Moss

9,10,11,12 01.03.21 - 26.03.21 Avtale og gjennomføre dialogmøter med interessenter / berørte
10 Arbeidsgruppemøte
10 09.03.21. Styringsgruppemøte
10 10.03.21. Orientering til utvalg for Landbruk, samferdsel, natur og miljø, Moss kommune
11 16.03.21. Orientering til Formannskapet, Moss kommune
11 17.03.21.??? Digitalt informasjonsmøte for beboere i berørt område ved Fjordveien
12 25.03.21.??? Digitalt informasjonsmøte for publikum
12 Gjennomføre Risikoanalyse
12 23.03.21. Styringsgruppemøte
12 24.03.21.?? Politisk orientering, Viken Fylkeskommune
12 Faseplaner for anleggsgjennomføring (Bane NOR)
13 Arbeidsgruppemøte
13 Ferdigstille dokumentasjon til veieier, Viken fylkeskommune



Risikoanalysen
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• Formål 
− Kartlegge sårbarhet og risiko ved stenging av veien
− Fokusområder vil være trafikksikkerhet og fremkommelighet

• Forutsetninger / prioritering;
1. Tilrettelegging for kollektivtrafikk og nødetater / Myke 

trafikanter, med særlig fokus på barn og unge
2. Tungtrafikk / fergetrafikk
3. Biltrafikk
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Oppsummering
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• Etablert styringsgruppe og arbeidsgruppe som jobber med 
faglige problemstillinger knyttet til stenging av veien

• Dialogmøter med berørte grupperinger (Næringsliv, skoler, 
Trygg trafikk m.v.)

• Utarbeidet informasjons-flyer

• Risikoanalyse med god involvering av berørte interesser

• Orientering om arbeid og resultater i Viken 
Fylkeskommune, Miljøløftet Moss og i Moss kommune

• Digitale informasjonsmøter i siste halvdel av mars måned

• Ferdigstille dokumentasjon til Viken i månedskiftet mars / 
april



Hensetting Moss
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• Fastsettelse av planprogram fra Kommunal-
og moderniserings-departementet (KMD), 
med valg av Gon ved Rygge er datert 
10.02.2021.

• Prosjektet arbeider nå med å forberede 
gjennomføring av reguleringsplanprosessen

• Varsling av oppstart planarbeid vil 
gjennomføres i løpet av våren 2021

• Offentlig ettersyn av reguleringsplan i løpet 
av høsten 2021

• Sluttbehandling og vedtak rundt årsskiftet 
2021 / 2022

Foreløpig
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Foreløpig



Takk for oppmerksomheten
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