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Moss kommune



Mitt hovedbudskap

• Følges godt opp i de fleste norske kommuner og fylkeskommuner
• Kommuner og fylkeskommuner begynner å få godt grep om 

arealpolitikken – viktig at staten følger opp på egne områder
• Boligpolitikken er utfordrende – gode grep savnes
• Transportpolitikken er fragmentert og støtter i for liten grad opp 

arealpolitikken - savner samordning og tilgang på virkemidler!





Planhierarkii



Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal og transportplanlegging



Utdrag



4.1 Regionale planer som grunnlag
4.2 Samordne utbyggingsmønster og 

transportsystem
4.3 Høy, arealutnyttelse, fortetting og 

transformasjon
4.4 Kollektiv, sykkel og gange
4.5 Handel og besøks- og 

arbeidsplassintensive statlige 
virksomheter

4.6 Næringstransport og gods
4.7 Grønnstruktur, naturmangfold, 

matjord, kulturminner
4.8 Universell utforming



Vedtatt fylkesplan med klare 
føringer for langsiktig arealbruk

Videreføring av tidligere plan fra 2009
Langsiktige tettstedsavgrensning
Sterkere fokus på jordvern
Planbestemmelser:
1. Regional planbestemmelse for lokalisering av handel
-erstatter nasjonal kjøpesenterbestemmelse- omhandler 

større kjøpesentre og handelsområder.
2. Regional planbestemmelse for lokalisering av arbeids-
og/eller besøksintensive virksomheter
- omhandler lokalisering av offentlige arbeidsplasser og/eller 
besøksintensive virksomheter etter ABC-prinsippet.



Mosseregionen



KOMMUNEPLAN FOR MOSS
KOMMUNEPLANENS 
AREALDEL



Kommuneplanens samfunnsdel

Definerer utfordringer, mål og strategier for 
mossesamfunnet som helhet og kommunen som 
organisasjon.

Bygger på: 
FNs bærekraftsmål og Parisavtalen



Areal- og  transport

• Kommuneplanen viderefører og forsterker en 
langsiktig areal- og transportpolitikk som hindrer 
byspredning og fremmer en kompakt og 
bærekraftig byutvikling

• Transformasjon kan dekke kommunens 
arealbehov for nye boliger, næring og 
tjenesteyting. 

• «Grønn strek» som vi skal holde oss innenfor de 
nærmeste 50 årene –vokse «innover» - tar ut 
konfliktfylte arealer som ikke er i tråd med 
overordnede mål

• Fokus på by- og tettstedsutvikling med kvalitet



Grønn strek – langsiktig utbyggingsgrense



Vern av dyrket mark, kulturminner, 
kultur- og naturlandskap

• Inngrep i natur, kulturlandskap og dyrket mark 
minimaliseres, og langsiktig utbyggingsgrense 
vises i arealplankartet.

• Arealer med dyrket mark legges ikke ut til 
utbyggingsformål, og uregulerte framtidige 
byggeområder revurderes.

• Vi sikrer friluftsområder, videreutvikler en 
sammenhengende allment tilgjengelig blågrønn 
struktur, og knytter byen bedre til sjøen.

• Kulturminnevernet styrkes, som en 
identitetsskaper og ressurs i by- og 
stedsutviklingen.
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Moss sentrum

Høyda

Næringsaksen



Moss sentrum 
Et levende og attraktivt senter for opplevelser, kultur, handel og service. Sentrum skal 
prioriteres som tyngdepunkt for befolknings- og arbeidsplassvekst

Tilknytningen til fjorden og Vansjø skal forsterkes, og 
arealer langs den blågrønne strukturen skal utvikles 
med tanke på tilgjengelighet og tilbud for allmennheten 
og bylivet. 

Sentrum skal gi rom for kunst, attraksjoner og kulturelt 
særpreg. 

I forbindelse med planlegging av Rv 19 og fergeleie må 
det legges stor vekt på å ivareta potensialet til utvikling 
av Sjøsiden.

Arealene som blir frigjort rundt ny togstasjon utnyttes til å 
utvikle en kompakt bydel med høy boligtetthet,  
besøks- og arbeidsintensive næringer og en attraktiv 
og tilgjengelig sjøfront. 



Glassverket 500

Alfabrygga 500?

Bryggekanten 275
Høienhald 220

Verket 2500?

Sjøsiden 500?

Sentrum 1000?

Boligbygging i sentrum
Ca 5000-6000 nye boliger i og nær sentrum

Ny stasjon



Byliv Moss 2018-2020

1.Etableringer
2.Arrangementere
3.Bymiljøtiltak

Strategidokument Partnerskap Satsinger



Nye store byutviklingsprosjekter



Høyda
Høyda er en bydel i sterk transformasjon med økende andel boliger. Boliger skal 
primært lokaliseres i områder med mindre trafikk og bør sikres gang- og 
sykkelveier og tilgang til rekreasjonsområder. 

Nye funksjoner (handel) skal dekke lokale behov. 

Avlastningsområdet for arealkrevende varehandel skal avgrenses på en måte 
som ivaretar en god stedsutvikling for de nye boligområdene. 

Fokus på å utvikle grønnstruktur, møteplasser og nærmiljøkvaliteter



Bærekraftige transportløsninger

• Transportbehovet skal reduseres gjennom 
sentralisering av boliger og arbeidsplasser.

• Vi satser på trygge, sammenhengende gang- og 
sykkelveinett, og kollektivtrafikken og 
næringstrafikken sikres framkommelighet.

• Transportplanleggingen tar hensyn til klima, 
kulturlandskap og verneverdier, og den fremmer en 
positiv byutvikling. 

• Planen legger til grunn vedtatt jernbanetrasé
• Rv19 og plassering av fergeleie gjennomføres som  

egen planprosess 



Nytt dobbeltspor Sandbukta-Såstad
InterCity Moss
Nytt dobbeltspor i tunnel

Kulvert 

Sandbukta

Nye Moss 
stasjon

Tunnel under sentrum

Kulvert 

Kulvert 
Nye Moss 
stasjon

Tunnel under sentrum

Kulvert 

 10 km nytt dobbeltspor
 2 tunneler
 Nytt stasjonsområde
 Oppstart 2018
 Ferdigstillelse 2024
 Reisetid Oslo-Moss <30 min
 Samlet kostnad ca 12 mrd kr



Knutepunktutvikling rundt ny stasjon



• Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i 
Mosseregionen siden 2014

• 0-vekstmål for lokal personbiltrafikk
• Samarbeider om en langsiktig løsning for hovedvegsystemet i 

Moss med særlig vekt på Rv 19
• Samarbeider om kortsiktige tiltak med særlig vekt på 

framkommeligheten for næringstransport, kollektivtrafikk og 
gående og syklende

• Byutredning med særlig vekt på arealbruk som virkemiddel for å 
nå 0-vekstmålet







Om byvekstavtalene



Finansiering gjennom bypakker



Nye fylkeskommuner og gjeldende planer



Takk for oppmerksomheten!

Foto: Vibeke Arnesen
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