Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

19/4697-7

11. februar 2020

Avklaring av planprosess for prosjekt Hensetting Moss
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev fra Samferdselsdepartementet
datert 24. november 2019, med anmodning om å få avklart videre planprosess for prosjektet
Hensetting Moss.
Dobbeltsporprosjektet Sandbukta – Moss – Såstad er planlagt ferdigstilt innen utgangen av
2024. Det vil da være sammenhengende dobbeltspor på Østfoldbanen frem til Moss stasjon
og videre til Haug i Råde kommune. Før det kan innføres et nytt togtilbud på dobbeltsporet til
Moss, må det etableres et toghensettingsanlegg i regionen.
Bane NOR igangsatte i 2018 arbeid med kommunedelplan for Hensetting Moss. Hensikten
med kommuneplanarbeidet var å avklare lokalisering og å sikre nødvendige arealer for
regulering og realisering av tiltaket. Etter anmodning fra Samferdselsdepartementet, ga
Kommunal- og moderniseringsdepartementet i november 2019 tilslutning til at planarbeidet
gjennomføres som statlig plan.
Bane NOR vurderer det nå som kritisk for fremdriften å få vedtatt en reguleringsplan for
hensettingsprosjektet innen november 2024, og mener derfor det er nødvendig med en
raskere planprosess enn den som først lå til grunn for prosjektet. Hensettingsanlegget må
være etablert før dobbeltsporet fra Sandbukta – Moss – Såstad tas i bruk, for at man skal få
full effekt av dobbeltsporet. Uten et hensettingsanlegg kan reisende på Østfoldbanen i
ytterste konsekvens få et dårligere togtilbud enn man har i dag. Bane NOR anbefaler en
videre planprosess hvor man går rett på statlig reguleringsplan for én lokalitet, uten å gå
veien om kommunedelplan. Samferdselsdepartementet støtter Bane NORs vurderinger.
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Etter en omfattende silingsprosess, gjenstår følgende alternative lokaliteter; Kambo (Moss og
Vestby kommuner), Gon (Moss kommune, tidl. Rygge kommune), Løken/Høyda (Råde
kommune) og Kjellerødåsen vest og øst (Råde kommune). Bane NOR har allerede
konsekvensutredet alle de aktuelle alternativene, og utredningene vil inngå i planprogrammet
når dette sendes på høring og offentlig ettersyn. Ved fastsettelse av planprogrammet vil
beslutning om hvilken lokalitet det skal utarbeides reguleringsplan for, tas av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet som statlig planmyndighet.
Den beskrevne fremgangsmåten er hjemlet i forskrift om konsekvensutredninger, med egne
bestemmelser for særskilt bruk av planprogram i § 32. Her heter det at:
"Et planprogram kan brukes til å avklare og fastsette overordnede rammer for arbeidet med
senere reguleringsplaner for et område og for flere pågående reguleringsplanprosesser
innenfor et større område. Et planprogram, og eventuelt konsekvensutredningen, kan også
brukes til å ta stilling til hvilke alternative lokaliteter man skal gjennomføre et
reguleringsarbeid for etter plan- og bygningsloven."
Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at Bane NORs forslag til planprosess er
hensiktsmessig i denne konkrete saken. Hensynet til medvirkning og mulighet til å påvirke
lokalitetsvalget, er fortsatt ivaretatt. En beslutning om hvilket alternativ som skal reguleres vil
først bli tatt etter at planprogrammet har vært ute på høring, og alle aktører har fått anledning
til å uttale seg om de aktuelle alternativene.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir derfor tilslutning til at planprosessen for
prosjektet Hensetting Moss kan gjennomføres som statlig reguleringsplan, uten først å
utarbeide kommunedelplan. Beslutning om hvilken lokalisering det skal utarbeides
reguleringsplan for, tas av departementet etter høring av planprogrammet.
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