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FERJELEIET
Ferjeleiet i Moss er knyttet til forbindelsen mellom Moss og Horten. Denne
forbindelsen har en lang historie. I visitasboken fra biskop Jens Nilsøn fra 1582 er
det nevnt at det var vanlig å reise over fjorden her. Tronvik på Jeløya var da
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fergestedet på østsiden av fjorden.
I et brev fra 1712 beordrer Fredrik IV lensmannen i Borre å bygge en større frege, den skulle kunne
ta 16 hester og 50 mann.
I 1852 tok det offentlige over fergedriften, og fergestedet ble fyttet til Melløsbryggen – det som
senere ble kalt Gernerbrygga.
I 1884 startet konsul Richard Peterson fergefart mellom Moss og Horten og i 1885 kom det et
nybygd dampskip «Bastø» og i 1900 «Bastø II». Denne fergedriften ble i 1910 overtatt av A/S
Alpha. Dette selskapet var stiftet i Moss i 1892 med formål å drive dampskipsrute mellom Moss og
Kristiania. A/S Alpha drev sin fergetrafikk fra en bygge på vestsiden av kanalen i i Sundet – det
som fremdeles heter Alfabrygga.
Denne fergevirksomheten var basert på gods og passasjerer, men fergene kunne også ta med biler
selv om det tok lang tid med lasting og lossing.
Fergeselskapet AS Alpha innså at fremtidens fergedrift måtte ha ferger som egnet seg for transport
av biler. Men det daværende fergeleiet på Alphabrygga var dårlig egnet. Dessuten var de kjent med
at det skapte stadig økende irritasjon at kanalbrua ble stengt hver gang fergen passerte. Derfor
skrev de i 1933 til Moss kommune og foreslo at det ble bygd en ny fergebrygge i sørenden av
kanalen.
Etter en omfattende saksutredning og behandling i Havnestyret, fremmet borgermester Arne
Magnussen saken for formannskapet 20. november 1933. Overskriften var: Anlegg av ny brygge i
Kanalen sønnenfor Kanalbroen. I det omfattende saksfremlegget drøftes alternative adkomstveier
og beskrives kvaliteter som stor parkeringsplass, mulighet fopr oppføring av godshus med
venteværelse. Som negativt ved den nye plassering var at avstanden til jernbanestasjonen ble større
– en særlig ulempe fr de som ikke har råd til å leie bybud til bagasjen. Alternativer for bru over
jernbanen og tunnel ble drøftet etter befaringer med statsbanene. Men det poengteres at dette er en
sak for statsbanene og må bekostes av den.
Det drøftes også alternativer for teknisk utførelse: bruk av spunt av tre eller jern.
Av fordeler ved nyanlegget nevnes at 12 daglige stengninger av kanalbrua forsvinner, men
hovedargumentet for å anbefale bevilgning er hensynet til arbeidsledige. Anleggsarbeidene vil gi
noen årsverket, men enda viktigere var betingelsen om at fergen skulle bygges med Moss Verft og
Dokk.
Kostnadsoverslaget var på kr 139 000 – det tilsvarer en kostnad i 2011 på bortimot 20 mill. kroner.
Borgemesterens forslag fikk enstemmig tilslutning i formannskap og vedtatt i bystyret 12.
desember 1933.
Arbeidet ble starte opp allerede 05.12.1933 og var ferdig 10,07.1934 med en samlet kostnad på kr
157 500. Til arbeidet ble det tatt inn arbeidsledige – 50 mann fordelt på to lag som arbeidet
annenhver uke.
A.S Alpha ba om at det ble lagt fram vannledning til den ny fergekaien uten utgifter for selskapet.
Havnestyret avslo søknaden to ganger. Men etter at A.S Alpha la fram et brev som viste at Horten
var villig til å legge fram vann uten utgift for selskapet, vedtok havnestyret å anbefale søknaden
ble imøtekommet. Kostnaden var beregnet til kr 1200. Borgermester Arne Magnussen anbefalte
saken og skrev at man ikke kunne la et firma som var hjemmehørende i Moss, bli henvist til å fylle
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vann utenbys. Formannskapet godkjente forslaget.
Senere bygde A.S Alpha billettkontor og venterom.
Etter at fergetrafikken hadde vært begrenset under krigen og de første etterkrigsårene med
rasjonering, begynte en jevn stigning fra 1960. I 1963 tilsa prognosene at det snart ville være for
liten kapasitet med et fergeleie. A.S Alpha bestilte ny og større ferge for levering i. 1964.
Året 1964 var for øvrig året for store forandringer. Fylkeskommunen ble utvidet til også å omfatte
bykommunene. Samtidig skulle fylkeskommunen overta sykehusene og de videregående skolene.
På samferdselssektoren overtok staten fylkesveier som riksveier, det ble riksveier i byene og
mange bygdeveier ble fylkesveier.
En ny veilov ble vedtatt i 1963 og gjort gjeldende fra 1964. Denne loven åpnet også for at
kommunale fergeleier mellom riksveier kunne overtas av staten.
Trafikkprognosene tilsa at det i fremtiden ville bli behov for to nye fergeleier. Havnestyret
anbefalte at man bygde det vestre i denne omgang. Som en del av saksforberedelsene ble det
undersøkt om dette kunne opptas som riksveianlegg med forskutteringstilsagn og statstilskudd til
fergeleiet. Vegdirektoratet ønsket ikke å ta standpunkt til søknaden før alternativet med fergeleier
på Tronvik var utredet.
I saksutredningen er Tronvikalternativet vurdert. Med et fergeleie på Charlottenborg ville
tidsbesparelsen Moss – Horten bli 18 minnutter eller 13 minutter om en også regne med kjøretiden
fra Kanalen til Charlottenborg. Kostnadene til nytt fergeleie på Charlotteborg og nødvendige veier
ville innebære kostnader i en annen størrelsesorden enn utbygging i Værlen. Vegdirektoratet ble
orientert om dette.
I saksutredningen drøftes også hvilken påvirkning en eventuell forbindelse Drøbakk- Svelvik frem
til den sørlandske hoved vei ved Sande. Dette var et argument for å bygge bare et nytt fergeleie
foreløbig.
Saksutredningen forutsetter også riving av Gassverket og omlegging av Strandgaten.
Rådmannen fremmet saken til formannskapet 21. august 1963 med forslag om å godkjenne planene
og bevilge kr 3 500 000. Formannskapet sluttet seg enstemmig til dette og bystyret vedtok saken i
møte 3. september 1963 tilleggsbevilget kr 370 000 5. mai 1964.
Vegdirektoratet skrev den 16. juli 1964 følgende til Moss kommune:
Samferdselsdepartementet overveier å foreslå at ferjeleiet i Moss opptas som riksveganlegg og at
anlegget tildeles bevilgning på statsbudsjettet for 1965. Departementet har videre overveiet å
foreslå for Stortinget at det ytes et statsbidrag på 50 prosent av verdien av utført arbeid –
eksklusive eiendomsutgifter – pr 31. desember 1963 og at kommunen i medhold av veglovens §
21, 4. ledd, blir pålagt å bære eiendomsutgiftene og dessuten 18 prosent av de øvrige
anleggsutgifter fra og med 1. januar 1964.
En ber om kommunens merknader hertil snarest mulig og senest 10. august 1964. Det bes samtidig
opplyst hva det totale overslag for ferjeleiet beløper seg til spesifisert for anleggsutgifter før og
etter 1. januar 1964. Dersom verdien av det utførte arbeid avviker vesentlig fra dr bokførte utgifter
pr 31. desember 1963, bes dette angitt særskilt. Videre ber en spesielt opplyst om kommunen
påregner å ha disponible midler til å utredeutgifter til eiendomsinngrep helt eller delvis.
Kommunens uttalelse bes sendt vegsjefen i fylket med gjenpart direkte til Vegdirektoratet.
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I rådmannens saksfremlegg påpekes at A.S Alphas investeringer i ombordkjøringslem ved det
gamle ferjeleiet samt billettkontor med venteværelse m.v. inngår i de eiendomsutgifter som
forutsettes dekket av kommunen.
I saksfremlegget sitteres også en skrivelse fra Vegdirektoratet til vegsjefen i Østfold, datert 24.
oktober 1963:
En forutsetning for opptak av ferjeleier som riksveger at de eies av vedkommende kommune .
Ferjeleiene skal overdras vederlagsfritt til staten, som skal ha vedlikehold og eventuell framtidig
utbygging av disse. Ved overtakelse av kommunale ferjeleier vil det bli krevet at
havnemyndighetenes rett til å kreve godtgjørelse for bruk av ferjeleiene (avgifter på
motorkjøretøyer etc.) må falle bort.
I saksfremlegget drøftes utgifter og inntekter for alternativene statlig eller kommunalt ferjeleie. Det
legges avgjørende vekt på at det sannsynligvis måtte bygges et ferjeleie til i en 10-årsperiode samt
at bykassen måtte bidra med et betydelig beløp til Havnekassen i mange år fremover.
Rådmannen anbefaler derfor at staten overtar ferjeleiet på de betingelser som Vegdirektoratet har
anført.
I havnestyret ble overdragelse av ferjeleiet til staten vedtatt mot 2 stemmer.
På grunn av tidsfrister ble saken avgjort av formannskapet som satte seg som bystyre.
Rådmannens innstilling om å godta at staten overtar ferjeleiet som riksveianlegg . ble vedtatt med
10 stemmer mot 5 stemmer som ble avgitt for ett forslag til uttalelse om ikke å godta statens
betingelser.
I 1977 byggemeldte Statens Vegvesen v/vegsjefen i Østfold utvidelse av ferjeleiet i Moss.
I
1964 var det vestre ferjeleiet blitt bygd – nå var det østre som skulle bygges. A.S Alpha skrivet at
man godt kan betene 4 ferjer med et ferjeleie, men første og siste ferje går mens en ferje ligger i
nattopplag. Da må de være to ferjeleier. Det gamle i kanalen er dårlig egnet.
Ferjeleiet var ferdig i 1979.
tekst v/Nils Bjørnebekk
sist endret 14.2.2015
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