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Oppgradering av ferjeleie i Horten 
Ferjelemmene på kaia i Horten skal bygges om. Arbeidene starter tirsdag 7. februar. I 
anleggsperioden trafikkeres sambandet Moss-Horten av fire ferjer. 
 
- Ferjelemmene er slitt og må oppgraderes for å tilfredsstille de nye kravene til slike ferjekaibruer. 
Samtidig skal de bygges om for å tilpasses de nye Bastøferjene bedre, forteller Arne Bjørklund i 
Statens vegvesen.  
 
- Vi starter med én av ferjelemmene nå. Den andre skal oppgraderes i løpet av høsten, sier Espen 
Eliassen i Horten Havnevesen. 
 
Det ene ferjeleiet vil være stengt i to måneder mens arbeidene pågår.  
- Det er ikke mulig å kjøre fem ferjer på kun ett ferjeleie uten at det oppstår store forsinkelser. Derfor 
har vi blitt enige med Statens vegvesen om å ta én ferje ut av drift for å få til en smidig 
trafikkavvikling. Da unngår vi at ferjene må vente på ledig ferjeleie, sier Øyvind Lund i Bastø Fosen. 
 
Justert rutetabell 
I de periodene hvor det normalt er 15 minutter mellom hver avgang blir det i stedet 20 minutters 
avganger. Utover dette vil dagens rutetabell opprettholdes. 
 
- Arbeidene legges til de periodene hvor det er lavest trafikk i ferjesambandet, slik at de er til minst 
mulig ulempe. Oppgraderingen skal etter planen være ferdig 7. april, sier Eliassen i Horten 
Havnevesen. 
 
- Så snart arbeidene er avsluttet vil Moss-Horten trafikkeres av fem ferjer igjen, og vi går tilbake til 
ordinær rutetabell, opplyser Lund i Bastø Fosen. 
 
Tilsvarende oppgradering vil bli gjort på begge ferjelemmene i Moss når finansieringen er på plass.  
 
Rutetabell for anleggsperioden finnes på www.basto-fosen.no 
 
 
 
Kontaktpersoner: 

 Arne Bjørklund, seksjonssjef, Statens vegvesen, tlf. 416 03 032. 

 Øyvind Lund, administrerende direktør, Bastø Fosen, tlf. 952 27 888.  
 Espen Eliassen, havnefogd, Horten Havnevesen, tlf. 911 64 553.  

Telefon: 02030 

Vår dato: 02.02.2017  

Vår referanse: grylov  

  
 

http://www.basto-fosen.no/

