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Moss by Bydel Sjøsiden Knutepunktet

Hovedfunn

Basert på resultatene i den digitale 
medvirkningen kan vi summere opp 
dagens bruk og fremtidens ønsker for 
Moss som by i 6 hovedtema :

1.  Byen har områder med mange ulike, 
attraktive tilbud, men avstand 
mellom funksjoner og trafikkbarrierer 
skaper en fragmentert bybruk. 
 

2.  Svarene antyder et stort potensial for 
økt bruk av toget til  pendling  
 

3.  Prioritere myke trafikanter med 
tilrettelegging, tilgjengelighet og 
attraktivitet - Mange ønsker å gå, 
men er bekymret for trafikken i Moss! 
 

4. Mange ønsker en bedre utnyttelse av 
kystlinjen i Moss - med aktiviteter, 
rekreasjon og kommersielle tilbud. 
Ønsker om å styrke Moss som kystby! 
 

5. Ønske om flere serveringsmuligheter 
og et mer levende sentrum  
 

6. Ta vare på grøntområder og 
styrk sammenhengen mellom 
friluftskvaliteter

De viktigste temaene som kommenteres av 
respondentene for Sjøsiden samsvarer godt 
med de temaer de ellers er opptatte av for 
byen

• De mest gjentatte temaene er rekreasjon, 
tilgjengelighet, tilgang til  og utsikt til 
sjøen, servering, tilrettelegging for myke 
trafikanter og mobilitet. 

• Mange er opptatt av sosiale aspekter, 
med mangfoldige bomiljø, trygghet, 
møteplasser og tilbud innen handel og 
kultur

• Mange er opptatt av estetikk. Enkelte 
peker på å bygge videre på stedets 
karakter og historie, samtidig som flere 
også bruker ord som ”moderne” for å 
beskrive bydelen. 

Generelt er det ønske om mye grønt og 
arealer til  rekreasjon, at man skaper en 
destinasjon som kan styrke Moss sin rolle 
og identitet, som er for alle med god 
tilgjengelighet og god kobling til  sjøen og 
annen kontekst.

• Det er ønske om grønne løsninger i 
bebyggelsen, med en stedstilpasset 
arkitektur, mangfold i botilbud og 
fellesløsninger.

• Det er ønske om et framtidsrettede 
arbeidsmiljøer, Tilbud både for de som er 
stedsfaste og de som kommer utenfra, 
som sammen kan gi grunnlag for gode 
møteplasser.

• Småskala kommersielle tilbud og annen 
variert programmering som supplerer 
dagens kjøpesenter, skaper byliv og 
innbyr til  en stopp i møtet med byen. 
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Bakgrunn

Sjøsiden blir en ny bydel i  Moss, med utvikling av to 
områder som ligger ved den nye jernbanestasjonen 
som første, sentrale brikker. Sjøsiden Moss er utvikler 
for dagens stasjonsområde (rødt felt på flyfoto) og 
Bane NOR Eiendom er utvikler for området over den nye 
jernbanekulverten (blått felt på flyfoto). 

Det er viktig å se disse tomtene i sammenheng, 
og det ble besluttet å gjennomføre en felles 
medvirkningsprosess før det settes i gang arbeid med 
å lage nye reguleringsplaner for delområdene. Det ble 
utarbeidet en digital spørreundersøkelse som et første, 
viktig ledd for å inkludere lokalbefolkningen. Hensikten 
til  undersøkelsen var å hente inn lokalkunnskap om 
dagens bruk av området og Moss by, og avdekke 
interesser og ønsker for området i fremtiden. 

Resultatene fra undersøkelsen vil fungere som 
kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med 
regulering av tomtene.
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Metode: digital medvirkning

Digital medvirkning er en samlebetegnelse på 
medvirknings-aktiviteter som innhenter innspill  og 
kunnskap om befolkningens interesser og meninger 
gjennom digitale verktøy, med den hensikt at dataen 
skal bidra til  utviklingen av et prosjekt. Digital 
medvirkning bidrar til  å øke mangfoldet av stemmer i 
medvirkningsprosesser - og er spesielt egnet i tidlig fase 
av byutviklingsprosjekt.

LÉVA Urban Design bruker det digitale 
kartleggingsverktøyet Maptionnaire til  å utarbeide 
innbyggerundersøkelser, hvor deltakerne kan svare 
på flervalgsspørsmål, kommentere åpne innspill  og 
markere ting på kart. Fomålet med undersøkelsen er å 
la folk medvirke til  prosjekter og innhente storskala og 
mangfoldige innspill .

Hvem som deltar i en medvirkningsprosess påvirkes av 
distribusjonskanaler, distribusjonstid, lokalt engasjement, 
transparens og tilgjengelighet. Dette kan igjen 
påvirke representativitet og gyldighet av dataene fra 
undersøkelsene.

De kvalitative dataene i digital medvirkning omfatter 
respondentenes meninger, og må alltid anses som 
subjektive. De vil derfor være vanskelig å kvantifisere, 
men svarene gir en innsikt i  hvilke tema og interesser folk 
er opptatt av. Gjennom digital medvirkning kan man ha 
kontroll over hvem (alder, kjønn, livssituasjon etc.) som 
har gitt hvilke innspill  og kan dermed undersøke om det er 
sammenhenger mellom brukergrupper i innspillene.

Personvernhensyn er ivaretatt og svarene er anonymisert.

Undersøkelsen for Moss knutepunkt har noen usikkerheter 
og feilmarginer. Det er rimelig å anta at de som 
er interesserte i tematikken har valgt og besvare 
undersøkelsen, og at resultatet ikke gjenspeiler et 
fullverdig bilde av Mossingenes holdning og preferanser. 
Covid-19-pandemien har også påvirket besvarelsene. 
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Om undersøkelsen Lesehjelp

Den digitale medvirkningen ble gjennomført gjennom 
utsendelse av en digital spørreundersøkelse til  personer 
med tilknytning til  Moss. Det ble sendt SMS ut til  5 500 med 
registrert adresse innen 20 sentrale grunnkretser (se kart 
på siden ”Registrer din tilknytning til  Moss”). Undersøkelsen 
ble annonsert i  lokalavis, og det ble sendt direkte 
henvendelser til  nærmeste borettslag og velforeninger, 
noen større arbeidsplasser og et par studieinstitusjoner i 
til legg til  to videregående skoler.

Hva spurte vi om?
• Hvem har svart - alder, kjønn, bosituasjon og tilknytning 
til  Moss
• Dagens bruk av byen innen rekreasjon, kultur og daglige 
gjøremål
• Mobilitet i  dag og i framtiden
• Ønsker for Moss i framtiden
• Innspill  om til  ny bydel og nytt knutepunkt

Hvordan er resultatene behandlet og analysert?
Hele datasettet består av både kartklikk med innspill 
og registreringer som er koblet geografisk til  stedet, 
samt mange hundre kvalitative kommentarer koblet til 
de ulike spørsmål stilt i  undersøkelsen. Hele datasettet 
er blitt analysert og gjennomgått for å finne ut hvilke 
overordnede temaer som går igjen som viktige. Basert på 
denne analysen er det blitt dokumentert viktige tematikker 
som er gjentakende. Temaene er il lustrert i  oppsamlingen, 
og koblet til  data og kvalitative kommentarer knyttet til 
temaene. 

Basert på utformingen til  undersøkelsen og resultatene 
som er kommet inn har det vært naturlig å dele inn i tre 
kapitler- Moss, Sjøsiden og knutepunktet . 

I  denne rapporten er det skrevet oppsummeringstekster som i hovedsak 
sammenfatter kvantitativ data og innspill  som går igjen i de kvalitative 
innspillene. Samtidig gjengis også mange sitater fra undersøkelsen 
direkte.  Innspillene er merket med en av følgende beskrivelser:

Uttrekk 
innspill:

Sitater som viser tema 
eller holdninger som er delt 
av flere, og som er avdekket 
ved gjennomlesning av alle 

kommentarer som har kommet 
inn på et spørsmål.

Utvalgte innspill:
I  enkelte tilfeller har vi 

valgt å vise enkeltinnspill  som 
ikke representerer gjennomgående 

tema eller holdninger, men som 
viser spennet i meninger eller er 
vurdert som relevante av andre 

grunner: innspill  som setter fingeren 
på relevante problemstillinger 

eller som gir annen nyttig 
informasjon.
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DELTAKELSE I  MEDVIRKNINGEN

923
Deltakere

45
dager

Har begynt å svare på 
undersøkelsen

Distribusjonsperiode 
10.12.20 - 28.01.21

47,4 % kvinner  (i  Moss 50,0 %*)
50,2 % menn  (i  Moss 50,0 %*)
2,0 % annet

27 % 18 % 20 %
2 %

5 %

1 % 28 %

Annet

Ikke svart

Bor med 
ektefelle/

partner og 
barn

Deler bolig (i 
bofellesskap e.l .)

Bor med 
ektefelle/partner

Bor hos foreldre Bor alene

Kommentar :  De som har svart er ganske 
jevnt fordelt på alder. Sammenliknet 
med befolkningssammensetningen i 
kommunen (ref SSB) er det litt overvekt 
blant voksne, men noe lavere deltagelse 
blant de aller eldste. 

Den høye deltakelsen vitner om et stort engasjement om byutvikling i Moss, og at mange er interessert i  utviklingen 
av Sjøsiden. Mange svar gir solid grunnlag for analysene. I  undersøkelsen var det, som normalt et frafall av 
respondenter. Dataen viste at fallet var størst blant de eldste. Det kan henge sammen med at noen eldre synes det er 
vanskelig å svare digitalt.  Det var allikevel en jevn aldersfordeling i slutten av undersøkelsen. 

% aldersfordeling i undersøkelse sammenlignet med faktisk befolkning

% fordeling blant respondentene. Basert på 447 respondenter. 
(De som også markerte at de bodde i Moss)

Kommentar: Det er forholdsvis 
større oppslutning blant de under 
20 år, sammenlignet med lignende 
digitale medvirkningsprosesser 
LÉVA har gjennomført. Dette kan 
forklares med at undersøkelsen 
ble delt til  mange VGS elever, 
og kan ha påvirket svarende. Vi 
ser blant annet en tendens til 
at det er flere ”fremtidsrettede” 
og innovative innspill  enn det vi 
normalt ser i slike undersøkelser. 

Vi ser ellers en  jevn 
aldersfordeling sammenlignet 
med befolkningen i Moss

Kommentar: Undersøkelsen har 
nådd ut til  både par, aleneboende,  
familier og yngre (som bor 
hjemme hos foreldre). 

*SSB 2020

Kjønnsfordeling

Deltakelse

Undersøkelsen (de som bor i Moss)

Moss´ befolkning (SSB, 2020)

De fleste som har svart 
er trolig over 15 år, da 
undersøkelsen ikke ble 
distribuert til  de yngre.

0-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80+

Aldersfordeling

Bosituasjon blant respondentene



LÉVA Urban Design Moss knutepunkt - Digital medvirking8

Registrer din tilknytning til Moss.
Jeg bor i moss (920 registreringer)

DEN RØDE STREKEN 
VISER OMRÅDET FOR 

DISTRIBUSJON VIA SMS

De f leste som har svart på undersøkelsen har 
registrert  at de bor i  Moss,  fordelt  med en 
relativt  god geografisk spredning.  Man ser at 
det er mange som bor sentralt  som har svart , 
og de f leste bor innenfor de grunnkretsene 
SMS-ene ble sendt ut t i l .  Det er for øvrig også 
registrert  svar fra en god del  som bor utenfor 
dette området også.
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Byen Moss
I dette kapittelet presenteres hovedfunn og 
resultater fra medvirkningen som omhandler byen 
Moss. Blant annet hvordan respondentene bruker 
byen idag og hvilke behov og ønsker de har for Moss 
i fremtiden.
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1 % Ikke svart

63 klikk

920 klikk

21 % Elev / student

53 % I arbeid 
(heltid/deltid)

20 % Pensjonist

5 % Utenfor arbeid

13% Omtrent 
hver dag

6% Omtrent 
2 - 3 ganger i uka

4% Omtrent 
1 gang i uka

14% Omtrent 
1 - 2 ganger i mdr

47 % Tar toget noen ganger, men 
sjeldnere enn alternativene over

17 % Tar sjelden /
 aldri toget

Hva beskriver best din 
nåværende livssituasjon?

Jobber i Moss

Bor i Moss

Hvor ofte tar du toget til/fra Moss Stasjon i dag?  (471 svar)
NB! Trolig har en del 
respondenter latt være 
å registrere arbeidssted 
ettersom de bor i Moss, og 
anser det som sin viktigste 
tilknytning.

Jeg jobber / går på skole i Moss (143 registreringer)

MALAKOFF VGS 
(32 KLIKK)

KIRKEPARKEN VGS 
(48 KLIKK)

= 10 kl ikk

Bo- og arbeidssted og reisemønster - potensiale for mer pendling med tog

OBS! Mange bruker tog til jobbpendling – til og fra Oslo. Mange 
presiserer at dette ikke gjelder nå under pandemien. Selv om det var 
presisert i undersøkelsen at de skulle svare utfra en «normalhverdag», 
har noen svart utfra hvordan de bruker tog på nåværende tidspunkt.
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Få har registrert at de jobber i Moss sett i  forhold til  hvor mange 
som er i arbeid. Det tyder på at mange pendler til  andre steder.

Med tanke på utpendlingen fra Moss framstår andelen som tar 
toget i det daglige som lav, og det kan være potensial for økt 
togpendling. Flere kommenterer også at de hadde pendlet med 
tog om det var hyppigere avganger og mer forutsigbarhet i 
togtilbudet. Det blir etterlyst småbusser som kan gå gjennom 
byen, og f.  eks. koble stasjonen med innfartsparkering. Bysykler 
er også nevnt som en tilsvarende løsning.

Flere registrer at de bruker tog til  jobbpendling – til  og fra Oslo. 
Mange presiserer at dette ikke gjelder nå under pandemien. 
Selv om det var presisert i  undersøkelsen at de skulle svare 
utfra en «normalhverdag», har noen svart utfra hvordan de 
bruker tog på nåværende tidspunkt.

Av innspill  ser man at en del er misfornøyd med togtilbudet, i 
form av få avganger, mangel på parkering og forsinkelser, og at 
det blir for dyrt - det er enklere og rimeligere å kjøre.

Innspill  til  hvordan stasjonen kan bli mer attraktiv går blant 
annet på bedre tilrettelegging/tilgjengelighet for myke 
traffikanter til  og fra stasjonen, og at buss og togtider må 
henge bedre sammen. Det blir også ytret bekymringer rundt at 
stasjonen vil l igge for langt unna til  at det blir attraktivt. 

Flere påpeker også at det er få arbeidsplasser i Moss, og mange 
ønsker at det burde vært flere, spesielt for å trekke flere unge.

Uttrekk fra kommentarer til  spørsmål om hvor ofte man 
bruker toget i dag

Uttrekk fra kommentarer til  spørsmål om hvordan 
du ønsker å reise til/fra stasjonen i framtiden

Uttrekk fra kommentarer til 
spørsmål om Moss i framtiden

Utvalgt sitat fra spørsmål om Moss i framtiden

”Det 
er altfor dyrt å ta 

toget! Vi er en familie på 5 
og da er det mye billigere å ta 
bilen og betale for parkering”

Mann, 40-49

”I 
Moss er det for 

få arbeidsplasser. Det 
er i  stor grad lagt opp til  at 
innbyggerne skal pendle”

Kvinne, 20-29

”Jeg 
ønsker å reise 

kollektivt vinterstid og sykle 
sommerstid. For at dette skal fungere 

er jeg avhengig av at det går kollektivt 
fra der jeg bor. Det gjør det ikke i dag. For 

sykling er det meget viktig at det er et 
sykkelhotell med god kapasitet.”

Kvinne, 40-49

”Hjemmekontor 
i  2020, vanligvis reiser 

jeg til  Oslo 5 dager i uken”
Kvinne, 30-39

”Bedre 
kollektivtransport.”

Kvinne/jente, 0-19

”Tidligere 
var jeg tog pendler, 

noe som kan skje igjen hvis 
det er hyppige avganger til  Ås”

Mann, 40-49

Potensiale for mer pendling med tog

HOVEDTEMA 1 Byen Moss
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Viktige steder i  byen

Steder som er viktige for deg 
sentralt i  Moss (innenfor sirkel med 1 
km radius fra Rådhusplassen)

Antall registreringer (også utenfor 
dette kart-utsnittet)

Viktige steder for rekreasjon

Viktige steder for kultur

Viktige steder for daglige gjøremål 

396 steder for kultur

427 steder for daglige gjøremål

824 steder for rekreasjon

Enkelte områder brukes av veldig 
mange, mens det i andre områder er 
veldig lite bruk registrert. Områdene 
som er mye brukt har enten 
hovedvekt av en type bruk, mens det 
noen steder er mer variert.

I  noen deler av sentrum er det 
nesten kun handel som er registrert 
som bruk. I  områder med ulike tilbud 
er det lettere å skape synergi i  form 
av tilstedeværelse på ulike tider av 
døgnet og folk som oppholder seg 
over tid og gir opplevelse av folkeliv.

Interessante funn er at det er like 
mange registreringer på kultur som 
for daglige gjøremål - noe som tyder 
på at det er et rikt kulturtilbud og at 
mange er opptatt av kultur.

Det er også registrert svært mange 
steder for rekreasjon.
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Hovedbevegelse daglige 
gjøremål
 (gående og syklende)

 (innenfor sirkel med 1 km radius 
fra Rådhusplassen)

Basert på 107 registreringer

Kartet viser de mest brukte rutene 
for gående og syklende til  daglige 
gjøremål. 

Hovedrute daglige gjøremål

Veistrekk med spesielt mye 
trafikk (ÅDT over 15 000)
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Hovedbevegelse til  og fra 
stasjonen (foretrukne ruter for 
gående og syklende)

(innenfor sirkel med 1 km radius 
fra Rådhusplassen) 

Basert på 136 registreringer

Få beveger seg gjennom sentrum. 
Bevegelsene her overlapper i 
l iten grad bevegelsene til  daglige 
gjøremål

Hovedrute til  og fra stasjonen

Veistrekk med spesielt mye 
trafikk (ÅDT over 15 000)
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Hovedbevegelse rekreasjon
(gående og syklende)

(innenfor sirkel med 1 km radius 
fra Rådhusplassen)

Basert på 332 registreringer

Ser man på de mest registrerte 
bevegelsene for rekreasjon i et 
samlet kart ser man at det danner 
seg en loop/runde: Fra sørsiden 
av Jeløya, langs sjøen der det er 
mulig å gå også opp til  Nesparken 
via elva og videre langs Vansjø, 
mange velger en rute i Fjellveien 
og Jernbanegata for å tilbake mot 
Jeløya.

I dette kartet er det for analysen 
trukket ut den mest brukte 
bevegelsen. Ser man på alle 
bevegelsene vil man se at blant 
annet gågata blir en del brukt til 
rekreasjon.

Hovedrute rekreasjon

Veistrekk med spesielt mye 
trafikk (ÅDT over 15 000)
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Mye brukte områder
Veistrekk med spesielt mye 
trafikk (ÅDT over 15 000)
Gågata
Hovedruter daglige gjøremål
Hovedruter til  og fra stasjonen
Hovedrute rekreasjon

BUTIKKER,
KAFEER

OG 
REKREASJON

HANDEL

REKREASJON

STASJON

KULTUR, 
REKREASJON 

OG HANDEL

KULTUR, 
REKREASJON 

OG 
SERVERING

KULTUR, 
REKREASJON OG 

SKOLE

REKREASJON 
OG HANDEL 
OG UTELIV

Sammenheng i sentrum
Registreringene viser at tilbud som blir mye 
brukt er konsentrert i  noen områder av byen, 
stort sett i  områder med litt avstand fra sjøen. 
Der gågata er i  dag er det få som beveger seg 
naturlig. I  sentrum er det sammenhengende 
aktivitet, men området er preget av at ulike 
tilbud ligger litt hver for seg. Det kan gjøre det 
utfordrende å få til  aktivitet hele døgnet.

I  sør: mye bevegelse - lite tilbud 
Aktiviteten er konsentrert i  sentrum 
og det er lite aktivitet sør for 
Kransen, da dette i hovedsak består 
av områder med boliger, jernbane, 
fergeleie og havn. Jernbanegata 
langs stasjonen er en viktig åre for 
ulike bevegelseslinjer, men i dette 
området er det få tilbud som får folk 
til  å bli værende og skape byliv.

Registreringene viser en oppbrutt 
by med byliv begrenset til  noen 
områder. Sentrum har mange tilbud, 
mens områdene sør for Kransen er 
preget av rolige boligområder og 
havneområder. Det er store trafikale 
barrierer midt i byen som er med på 
å skape  en fragmentert by.

Moss har mange kvaliteter og 
tilbud som blir mye brukt, samtidig 
tyder registreringer på at trafikale 
barrierer og områder med lite tilbud 
gjør at bruken og bevegelsene 
blir noe oppstykket. Sitater viser 
at enkelte opplever byen som 
fragmentert, kan forklares med 
den dominerende biltrafikken 
gjennom sentrum, men også at det 
er få tilbud som kunne skapt et mer 
sammenhengende byliv.
 
Det er stor trafikk på veiene i og 
rundt Moss sentrum. Dette skyldes 
i hovedsak at mange velger bil 
i  Moss, både på korte og lengre 
turer. Trafikken på veilenken fra 
Innfartsveien til  Kransen og videre 
ned til  Kanalbrua er spesielt høy. 
Veien er derfor en barriere og 
utfordring for gående og syklister. 

Lite bevegelse i gågata?
Det er tegn på lite bevegelse i 
gågata, spesielt når det gjelder 
bevegelse til  og fra daglige gjøremål 
og stasjonen. Det bemerkes at det er 
registrert en del bevegelse i gågata 
for rekreasjon, selv om det ikke 
synes på dette kartet hvor kun den 
mest brukte runden vises.

Fragmentert bybruk - trafikken bryter opp sammenhengen

HOVEDTEMA 2 Byen Moss
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”Sentrum 
idag virker litt fragmentert, med 

verket på den ene siden, og gata oppover fra 
jernbanen til  amfi/forbi kirken (Storgata/Kirkegata) . 

Jeg synes man burde vurdert å gjøre om deler av kirkegata 
til  gågate.hvertfall mtp. unger som løper fra skøytebane til 

lekeplass om vinteren. Hvis det skal etableres et område med 
mer aktivitet nede ved kanalen, mot sjøbadet/fergeleie så 

tror jeg en gangbro hadde vært bra.’”

Mann, 30-39

”Jeg 
ønsker flere stedet der det 

skjer noe. Det er ikke ett knutepunkt i bykjernen 
slik det er nå. Det er mange. Logistikken mellom disse 

knutepunktene må ikke være preget av døde boligblokker 
med null aktivitet på gateplan. Veldig trist at det ligger et stort 

parkeringshus i Moss sentrum. Moss Amfi (På den beste tomten). Mitt 
ønske er å skape liv fra den nye togstasjonen forbi den gamle, gjennom 

byen langs kaien frem til biblioteket, og videre til  verket. Her må det 
være arkitektonisk sammenheng og det må lages infrastruktur som er 

bassert på menneskenes reelle bevegelsesmønster. Legg til  rette 
for småbutikker, grønne lunger og allmenninger m/tilhørende 

kafédrift.”

Mann, 30-39

Utvalgte sitater fra undersøkelsen, svar på spørsmål om ønsker for Moss i framtiden



Bevegelser - daglige gjøremål (basert på 107 registreringer - kun gange og sykkel)



Hvordan kommer du deg som regel til  og fra togstasjonen i dag?
Tegn din foretrukne rute til  og fra stasjonen. (basert på 136 registreringer - kun gange og sykkel)
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Supplerende studier: Biltrafikk i sentrum

For å kunne gjøre analyser av resultatene har det 
blitt gjort enkle studier av trafikkbelastningen på 
de viktigste veiene gjennom Moss, og det er sett på 
reisevaneundersøkelser for byen.

Reisevaneundersøkelsen for 2018/19 viser at hele 67% av 
alle reiser i Moss kommune ble gjennomført med bil ,  som 
fører eller passasjer. Kun 17% av reisene ble gjennomført 
til  fots, 6% med sykkel og 8% kollektivt. Denne 
reisemiddelfordelingen er omtrent på samme nivå 
som andre byer i regionen, for eksempel Fredrikstad og 
Sarpsborg. Men Moss har all trafikken i og rundt sentrum 
konsentrert til  veldig få veier. Dette skyldes terrenget 
og at Jeløya kun har en veiadkomst. I  til legg kommer 
trafikken til  fergen Moss-Horten, som går på det samme 
hovedvegnettet. Størstedelen av trafikken er imidlertid 
skapt Mossingene selv.
 

Kart fra www.kartkatalog.geonorge.no
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PRIORITÉR DE MYKE TRAFIKANTENE
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Svar på ”Hvordan ønsker du helst å komme deg til og fra togstasjonen i tiden framover, når det nye stasjonsområdet står klart?” %vis fordeling, og sortert på aldersgrupper. Totalt 453 svarte.

2 %54 % 7 % 17 %10 %
8 %

De fleste ønsker å kunne gå til  stasjonen i 
fremtiden!

• Sikker sykkelparkering på stasjonen 
og bedre infrastruktur for sykkel 

er det flest har oppgitt som viktigst for 
å sykle til toget

• Myke trafikanter først
Mange er opptatt av å styrke 
tilgjengeligheten for gående og 
syklende, og spesielt knyttet til 
områdene langs sjøen. Flere peker på 
at det bør bli bedre tilrettelagt for sykkel 
generelt.

• Riksvei 19 pekes på som en 
utfordring 

med tanke på trafikken og at trafikken 
gjør det lite attraktiv å gå og sykle. Av 
registreringene på kart ser man også 
at de gående og syklende unngår å 
bruke veien så langt det lar seg gjøre.

• Mange ønsker ferga og 
containerhavna ut av sentrum 

både for å gi tilgang til sjøen og for å 
minimere trafikken i byen.

• Opplevelsesrike gangruter
Det kommenteres om et fragmentert 
sentrum og ønske om mer attraktive 
sammenhenger for gående, for 
eksempel som bilfrie gågater med 
butikker langs.

• Spesielt tungtransporten
pekes på som et problem i dag, med 
støy, luftforurensning og sjenanse.
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Generelt er det stort ønske om å gå i alle aldre, men aller størst blant de 
eldste der hele 3/4 helst vil gå til stasjonen. Det at dette tallet er så mye 
lavere blant de under 20 år henger trolig sammen med at mange i denne 
aldersgruppen (1/3) som har svart ikke har registrert at de bor i Moss.

Ønske om sykkel er skjevt 
fordelt mellom aldersgrupper. 
Like mange 40-åringer ønsker å 
sykle som å kjøre bil. 
De yngste og eldste ønsker i 
mindre grad å sykle

I aldersgruppen 20-29 er det 
flere som ønsker dette enn å 
sykle. Det kan tyde på at unge er 
mer tilbøyelige til å bruke slike 
nye løsninger, og ser det som et 
aktuelt alternativ til å gå.

Basert på innspill til spørsmål om Moss i 
framtiden (322 kommentarer), innspill om 
sykkelparkering var på flervalgspørsmål om 
dette direkte (21 av 32 valgte dette alternativ)

Etter gå er kjøre/bli kjørt som det flest ønsker. 
Her er det forsåvidt en del svingning i alder.

Generelt er det få som ønsker om å ta buss, spesielt blant de eldste 
aldersgruppene. Riktignok bor de fleste respondentene sentralt. 
De som ønsker å ta buss bor i stor grad lengst unna sentrum, på 
Høyden eller litt ute på Jeløya. De under 20 skiller seg ut.

Ønsker Bekymringer



Prioritér de myke trafikantene
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Gjennom medvirkningen fremkommer det et sterkt ønske om bedre 
tilgjengelighet for myke trafikanter. Dette er uttrykt på ulike måter - fra 
ønsket om å fjerne barrierer langs sjøen til bedre infrastruktur for gang og 
sykkel generelt i byen. 

Disse ønskene kan knyttes tett opp mot sterk bekymring om dagens 
trafikksituasjon med Riksvei 19, med en oppfattelse om at det er mye 
trafikk fra ferge og havn. Trafikkproblematikken dreier seg både 
om støy og forurensning, utrygghet, en opplevd barrierevirkning og 
estetisk sjenanse. Diskusjonen rundt containerhavnen blir også tatt 
direkte opp i undersøkelsen. I tillegg til trafikkutfordringer blir ferge/
havneproblematikken koblet til estetikk og tilgangen til sjøen. Generelt 
sett er det flest innspill som peker på de positive effektene av fjerning av 
havnen, men det er også noen innspill imot. 

Fra et faglig ståsted er det ikke bare fravær av barrierer og trafikk 
som er viktig for at det skal være attraktivt å gå, men også at det er 
opplevelsesrike omgivelser langs der man går. Av innspill ser man at det 
er ønsker om en bedre sammenheng i byen, for eksempel en gågate som 
knytter sammen sentrum og stasjonen. Sett i sammenheng med den 
fragmenterte bruken av sentrum, er det tegn på at det er behov for flere 
sammenhengende opplevelsesrike gangruter i byen.

Det er stort potensiale for at mange vil velge aktive mobilitetsformer til 
togstasjonen dersom det tilrettelegges for det.

Uttrekk fra kommentarer til  spørsmål om hvordan du ønsker å reise 
til/fra stasjonen i framtiden

Uttrekk fra kommentarer til  spørsmål om ønsker for Moss i framtidenUttrekk fra kommentarer til  spørsmål om tiltak for å sykle til/fra toget

”Togstasjonen 
er er perfekt sted å få 

sykkelen sin stjålet, så lar ofte 
sykkelen stå!”

Kvinne, 20-29

”Det 
må legges til  rette for 

syklister og fotgjengere på en 
mye bedre måte enn i dag. Pr i  dag 

tar man turen med livet som innsats 
rett og slett. .”

Kvinne, 40-49

”Ønsker 
svært stor forbedring 

for syklende, sammenlignet med 
i dag. Sykkel må alltid være enklere 

og raskere enn bil.”
Mann, 40-49

”Vekk 
med 

tungtransporten gjennom 
byen”

Kvinne, 60-69

”Infrastruktur 
(RV19) for å sikre at ferge- 

og havnetrafikken ikke belaster oss 
som bor i byen - primært en tunell og ut 

av byen - slik det er i  Horten.”
Mann, 70-79

”Jeg 
bor i  Fredrikstad og vil 

gjerne komme til  Moss MED sykkel, men 
togtilbudet er beklagelig umoderne og svært 

dårlig tilrettelagt for sykklister. En ekte grønn reise 
fra dør til  dør krever at denne situasjonen forbedres 
betraktelig. Jeg må ofte reise med bil i  stedet siden 

jeg ofte har mange besøksmål i  Moss og på 
Jeløyet.”

Person, 50-59

HOVEDTEMA 3 Byen Moss
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Aktivering av kystl injen

GJENGANGER I  FLERE AV 
SPØRSMÅLENE

120 stykk
ut av 323 innspil l

Butikker Badestrander
Atel ier

Kunst

Lek Grønne lungerMøteplasser

Sauna
Treningsapparater

Attraktiv for 
besøkende utefra

Sjøpromenade
MøteplasserByrom

Utendørskino for båter

Kanoutleie

MOSS SOM KYS T B Y

MOSS SOM KYS T B Y
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og
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mmer og aktivitet

Fra spørsmålet om Fremtidens Moss, handlet 
120 av 323 kommentarer om at man ønsker en 
større aktivering av kystlinen til byen. 

Illustrasjonen over viser de tre mest 
gjennomgående temaene til hvordan man 
ønsker seg mer liv og aktivitet, med eksempler 
på hva som er kommet inn. 
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”Moss har en fantastisk 
beliggenhet” 

“Jeg ønsker at Moss i  l ikhet med andre kystbyer 
har en promenade,  der serveringssteder med 

sjøutsikt  l igger tett .  Steder der folk kan møtes,  og 
sitte hele dagen under solen - el ler  spise mid-

dager i  vakre solnedganger … Jeg f lyttet t i l  Moss 
pga.  nærheten t i l  havet.  Men følelsen av å bo i  en 

kystby uteblir  når jeg må dra andre steder for å 
nyte et måltid,  el ler  en pi ls  ved sjøen.Moss er en 

perle,  men den må pusses for å skinne!”

”Rett  inn i  opplevelsen av "Sjøl ivet i  Moss" :  kafeer,  
f iskebasar,  rekeutsalg rett  fra båt,  utsiktssteder 
og gratis fel lesområder for å nyte utsikt  t i l  f jord 
og ha med middagen ut ,  utleie av badstuer/ba-

dehytter på stranda,  småbutikker knyttet t i l  
badeliv ,  kajakbutikk,  avdeling av sportsbutikk 

med fokus på fr i luft-  og f isk,  Kitebutikk,  bade-
tøysbutikk som i  Fjel lbakka,  Spa/Kurbad for 

al lmennhet,  utleie av badestoler og badehytter 
på Sjøbadetetc. ,  båthavn,  isbar. . . . .  ”

“Utvikl ing av området rundt kanalen:   Kultur 
t i lbud,  restauranter og sosialt  møte plasser v 

kanalen burde utvikles.  Det er utrol ig pussig at 
det eneste som får lov t i l  å drive salg v kanal 

området utover kjeder er en gammel reke tråler(-
de har gode reker!) .  Kanal området burde yre av 
l iv ,  s l ik  det er i  Fredrikstad feks:  Grønne områder,  

hyggelig restauranter,  lekeplasser og famil ie 
aktiviteter ,  eksotiske mat boder,  romantisk nat-

tel iv m ital iensk stemning,  utsti l l inger,  kunstnere 
og t ivol i  stemning.”

”Mitt  største ønske er at Moss benytter seg av 
den f ine plasseringen ved sjøen.  Ønsker et 
område langs sjø/havneområde som heller 

består av åpne byrom, inspirerende områder,  
grønne lunger og en kombinasjon av lei l igheter 

og butikker/restauranter,  der særlig restaurante-
ne l igger mot sjøen.  Savner å sitte ved brygge-
kanten på sommeren.  Fleischer brygge har ikke 

den funksjonen den burde hatt . ”

Flere påpeker den fantastiske beliggenheten Moss har og potensialet knyttet til 
sjøen. Generelt er ønsket om at byen i større grad skal orienteres mot sjøen og bedre 
tilgangjengelighet er en gjenganger. Mange er opptatt av tilgang til sjøen, mange 
nevner havnepromenade og at man bør få vekk aktivitet knyttet til havn og ferge. 
Mange påpåeker at Fleischer er for privatisert, og viser til mer vellykkede brukte 
sjøkanter i andre byer som Tønsberg og Fredrikstad.

Med tanke på knutepunktet er det 
interessante innspill om å koble 
transportformer på land og vann, f. eks. 
at man kan komme med seilbåt og reise 
videre med toget. Andre gir innspill om å 
også ha aktivitet med henvendelse mot 
vannet, at man for eksempel kan sette 
opp utekino for de som er ute i båt. 

Variasjonen i innspill går også på rollen 
til ”Kystbyen” - at den skal fungere både 
i hverdagen, tilknyttet infrastruktur, til 
rekreasjon, uteliv og turisme. Mange 
påpeker at Moss som Kystby med 
tilhørende attraksjoner kan gjøre Moss til 
en mer attraktiv destinasjon for turister. 

Det er et stort spenn i forslag til aktiviteter 
langs sjøen, og på forrige side er dette 
illustrert. En del av innspillene på å 
tilrettelegge med rekreasjon, grøntområder 
og aktiviteter knyttet til sjøen, mens andre 
går mer mot å aktivisere med en miks av 
tilbud innen servering, kultur og uteliv. En 
del innspill er rettet mot kultur og kunst, noe 
Mossingene er opptatt av.

Kvinne, 30-39

Kvinne, 20-29

Kvinne, 40-49

Kvinne, 40-49

Moss som kystby

Uttrekk fra kommentarer til  spørsmål om ønsker for Moss i framtiden (321 innspill)

”Havnen 
må ut av byen, åpne 

for byutvikling mot fjorden. 
Fergeleiet må også flyttes, og 

trafikken fra ferge må ut av byen, 
og ikke dele byen i to som i 

dag.”
Mann, 60-69

HOVEDTEMA 4 Byen Moss
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Kvinne, 30-39

Kvinne, 30-39

Kvinne, 40-49

Mann, 40-49
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”En ti lrettelagt og attrak-
tiv for folk.  Må lokke folk 
t i l  sentrum. Gode barer,  
utel iv og restauranter.  
Bedre utnyttelse i  så 

henseende av kanalen 
området spesielt .”“Også håper jeg den 

gamle stasjonen blir  noe 
kult :  kulturverksted, 

øvingslokaler for barn og 
unge, l i tteraturhus, kafe 

el .”

“For at unge mennesker 
skal ønske å bosette seg i  
Moss er det viktig med et 
større kulturti lbud og mer 

l iv.”

”At det bl ir  mer
 l iv i  byen”

Respondentene ble spurt om sine ønsker for fremtidens Moss- hvor det var gjentagende at man ønsket mer liv i Moss sentrum. 
Grafen over viser opptellinger av ord som er knyttet til tilbud/aktiviteter/levende sentrum i spørsmålet om ”ønsker for fremtidens Moss”
Sitatene på siden er uttrekk fra det samme spørsmålet.

Antall ord i kommentarene
på spørsmålet om ”Fremtidens Moss”
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Muligheter for 
restauranter,  utel iv,  
aktiviteter,  bakerier ,  
rent og pyntet med 

ulike kunst og andre 
gjenstander

At det skal være et sted 
hvor det er f int å bo,  bra 
for famil ier ,  f lere t ing å 

gjøre

Byen trenger mer l iv.  For å 
skape stemning og god l iv 

hadde det vært f int med 
næring, restauranter  og 
kultur langs verket( også 

der Aker er i  dag)

Flere ønsker en mer levende by med folkeliv og aktivitet i sentrum. 
Det gjelder for Moss generelt og som tidligere omtalt for områdene 
langs sjøen, men for dagens sentrum spesielt. Mange er opptatt av 
kombinasjon av flere formål og flere nevner at det må være bevissthet 
rundt første etasjer, gjerne med små butikker eller andre tilbud. Noen 
innspill går på en manglende sammenheng i bykjernen, at avstander 
oppleves som lange, og at det ikke er nok å gjøre i sentrum. Flere peker 
også på at byen blir oppstykket mellom flere steder, der Verket, sentrum 
og Høyden nevnes. 

På forrige side er det vist at ulike aktiviteter og tilbud er mye gjentatt i 
innspill om Moss i framtiden (totalt 323 innspill). Man ser at ulike former 
for liv og levende går igjen, og urbane tilbud som serveringssteder, 
kulturtilbud, aktiviteter og møteplasser. Næring er det også ønsker om, 
da gjerne små nisjebutikker, og det at det er så mange som er opptatt av 
serveringssteder, kan være et uttrykk for at det er ønske om funksjoner 
som kan tilføre folkeliv. Slike funksjoner legger i større grad til rette for 
varig opphold og møte mellom mennesker i byen, i motsetning til daglige 
gjøremål som kjøpesenter som preger og kanskje tapper byen fra liv i 
dag.

En del peker på behov for tilbud for unge og at byen blir mer attraktiv for 
de, også med tanke på potensielle innflyttere og nyutdannete. Det er en 
del innspill om tilbud for barn, men ikke så mye i forhold til hva man ser i 
tilsvarende undersøkelser enkelte ganger. Det kan tyde på at det er bra 
tilbud for barn i Moss i dag.

Kvinne/jente 
under 19 år

Kvinne/jente 
under 19 år

Mann, 30-39

Et levende sentrum

Uttrekk fra kommentarer til  spørsmål om ønsker for Moss i framtiden (321 innspill)

”Det 
bør legges opp til  en 

funksjonsblanding som gjør 
at det er aktivitet på flere tider av 

døgnet. Det bør også være offentlige 
byrom som er ikke kommersielle.”

Kvinne, 20-29

HOVEDTEMA 5 Byen Moss
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TA VARE PÅ GRØNNE MOSS!

Utvalgte sitater fra ”Moss i fremtiden” om 
steder knyttet til  rekreasjon

TOTALT 

1156 
registreringer 

i  kart på 
rekreasjon

”Ekstremt 
viktig å beholde de 

grønne lungene  vi har Moss 
og tilføre nye. Det gamle jernbane 
sporet  og området rundt bør gjøres 

tilgjenglig for byens befolkning.”

”Det er enormt 
viktig at Værlebukta og 

områdene rundt  bevares for 
rekreasjon, seiling, friluftsliv 

mv.”

Mann, 70-79

Mann, 30-39

Kvinne, 30-39
Kvinne, 40-49

Mann, 50-59

396 viktige steder for kultur

332 bevegelsesruter rekreasjon

135 bevegelsesruter daglige gjøremål

427 viktige steder for daglige gjøremål

824 viktige steder for rekreasjon

Oversikt over kartregistreringer:

”Gjenskape bebyggelsesstrukturen 
fra trehusbebyggelsen i Nyquistbyen 
og  lag en grønn trasé  fra Værla/

kanalen  opp til  Grossgården og 
videre til  Nesparken .”

”Grønn korridor  fra 
kanalen til  nesparken  og 
videre mot mossemarka . 
Kyststi  fra kanalen  mot 

Kleberja og Feste .”

”Viktig med grøntområder 
som knytter byen til  kyststien 
mot Feste  og fra sentrum til 

strendene på Jeøya .” 

”Ønsker meg 
rekreasjonsområder med 

lekeplasser, grøntområder, 
flott bryggepromenade/ 

gangvei fra Kallum/Kleberget 
og inn til  kanalen ,  videre 
forbi Bryggekanten ,  til 

Fleischerparken  og opp til  byen 
:)”

”Moss 
må ta vare på de 

kvalitetene det er verd å tas vare 
på, nemlig Sjøbadet, Kanalparken, 

og strendene videre .”

Mann, 30-39
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Registreringene på kart viser et omfattende rekreasjonstilbud, 
og registrering av rekreasjon i forhold til annen bruk tilsier at  
Mossingene setter rekreasjon høyt. Samtidig er det ønske om 
mer grønt og bedre sammenheng og ønske om å ta vare på og 
eksisterende kvaliteter. Det er bekymring om nedbygging av grønt 
på grunn av tidligere utbygging: 

Flere innspill går også på å bevare natur, trær og grøntarealer, og 
å tilføre nye grøntarealer ved ny utbygging. Det ser man både av 
ordskyen med stikkord om bydelen Sjøsiden (s. 29) og framtidens 
knutepunkt i tillegg til innspillene vist på forrige side.

Noen peker på at de frykter nedbygging av grøntområder når 
Moss skal utvikles, noe som kommenteres har skjedd ved tidligere 
utbygging.

Det grønne er også et sentralt tema som blir påpekt i innspill til ny 
knutepunktsutvikling (s.32-34). Både for nye boliger, arbeidsplasser 
og besøkende. Spesielt viktig for nye boliger, der dette knyttes til 
åpenhet og sjø, men også hager, gjerne takterrasser og grønne tak.

Miljø og bærekraft henger ofte sammen med innspill om det grønne, 
og i undersøkelsen knyttes dette også opp mot mange andre tema. 
Det ser ut til å være en stor bevissthet om en framtidsrettet utvikling 
med muligheten for et miljøvennlig liv i Moss.

På denne og forrige side er det vist mange innspill knyttet til 
rekreasjon, som viser bredden i innspill omkring dette temaet.

Ta vare på Grønne Moss

”En frodig by, der vekstene ikke er sesongbaserte! Jeg 
ser for meg at betong og liknende er dekket med vakre, 
grønne vekster, ettersom byen mange steder kan 
oppleves som svært grå. Nye bygg blir også ofte malt 
grå, få inn litt farger da vel!! :) Godt for humøret! Jeg 
dagdrømmer ofte om å male hele byen gul!! Hehe”

Kvinne, 20-29

”Jeg håper Moss bevarer naturen og rekreasjonsområdene på 
Mossesiden. Områder som Høyda, Verket og Melløs opplever 
omfattende byggearbeid der befolkningen mangedobles. Allikevel 
bygges friområdene ned uten at verken infrastruktur eller nye 
områder oppgraderes. Særlig området rundt Feste og Verne 
kloster gir fantastiske opplevelser for befolkningen i sørlige Moss, 
men de er også de eneste større friområdene som er igjen, etter 
at Kleberget og skogen på Høyda (skogen forsvant for mange år 
siden) ble ødelagt.”

Mann, 20-29

Lag flere grøntarealer med benker plassert”
Kvinne, 70-79

”Bevar kulturlandskapet i Rygge. Bevar all natur. Bevar 
gamle trær.Plant nye busker og trær. Ta vare på det 
biologiske mangfoldet. Vern naturen”

Kvinne, 60-69

Utvalgte sitater fra ”Moss i fremtiden” om steder knyttet til  rekreasjon

HOVEDTEMA 6 Byen Moss
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Mann, 20-29

Utsnitt av kartregistreringer rekreasjon 
- bevegelseslinjer og viktige steder 

Sjøbadet

Nesparken

Verket

Kanalen

Kirkeparken

Fiskestranda
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Bydel Sjøsiden
Sjøsiden blir en ny bydel i  Moss- som det nye 
knutepunktet blir en del av. Den framtidige bydelen 
skal innholde blant annet arbeidsplasser, boliger og 
møtesteder. Bydelen skal etterhvert også bidra til  å 
åpne opp byen mot sjøen, men i første omgang er det to 
sentrale tomter som skal utvikles.  Dette avsnittet handler 
om respondentenes tanker for den nye bydelen Sjøsiden. 
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Bydelen Sjøsiden
Hva mener du blir det viktigste å ivareta i den nye bydelen for å sørge for en attraktiv bydel 
med sin egen identitet? Velg inntil tre stikkord som oppsummerer det du mener er viktigst.

Forklaring:
Størrelsen på ordene i seg selv viser 
hvor mye de er gjentatt, disse er skalert 
nøyaktig i forhold til hverandre. 

”Boblene” viser hvilke tema innspillene går 
på, og størrelsene på disse er ment for å 
indikere omfanget av innspill knyttet til de 
enkelte temaene. Skaleringen er basert på 
en skjønnsmessig faglig vurdering av alle 
innspillene/stikkordene som ble valgt.

Ordsky sortert på gjennomgående tematikker.  Kun gjentagene innspill er illustrert i ordsky. 
For alle innspill se appendiks. Totalt 899 besvarelser. 
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Ordskyen på forrige side er basert på stikkord respondentene 
mener er viktige for den nye bydelen Sjøsiden, der ord som ble 
mest gjentatt er størst. Ordene er sortert i  tema, for å vise hva 
som går igjen.

De viktigste temaene for Sjøsiden samsvarer med de temaer 
vi ser Mossinger ellers er opptatte av for byen - tilgjengelighet 
til  sjøen, rekreasjon og grønt, levende miljøer, kommersielle 
tilbud, servering, kultur, og tilrettelegging for myke trafikanter. 
 
Kvaliteter ved sjøen blir mye gjentatt, med ord som 
tilgjengelig, utsikt til  og kontakt med sjøen. Her er det fokus 
på hvordan utviklingen av bydelen kan bidra til  mer offentlig 
aktivitet langs vannet. Både rekreasjonsområder, men også 
levende byliv i form av spisesteder, kultur og opplevelser. 

Det er en del ord som indikerer en bevissthet om utforming. 
Mange er opptatt av lav bebyggelse. Det er ønske om å bygge 
videre på historisk arkitektur, men også en del som bruker ord 
som moderne. Mange er opptatt av estetikk, sagt med litt ulike 
ord. Det er et stort engasjement rundt det å skape en grønn 
bydel.

Det er mangfoldige ønsker om aktiviteter og tilbud i den nye 
bydelen, med et spesielt fokus på servering og kommersielle 
steder. Det er også flere varierte innspill  som knytter seg opp 
til  det sosiale, f .  eks. hvordan man kan skape et mangfoldig 
nabolag med ulike boligtypologier og sosiale møtesteder.

Mange påpeker at det må være parkeringsmuligheter ved 
togstasjonen, men folk vil helst ha lite trafikk, og tilrettelegge 
for gå og sykkelveier.

Bydelen Sjøsiden

OPPSUMMERING Bydelen Sjøsiden
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Nytt knutepunkt
Det nye stasjonsområdet blir regionens viktigste knutepunkt 
og en sentral brikke i den nye bydelen Sjøsiden. Hvordan kan 
knutepunktet bli et attraktivt sted for beboere, besøkende og 
arbeidstakere? Det neste kapittelet summerer opp resultatene 
fra medvirkningen hvor respondentene ble stilt nettopp disse 
spørsmålene og trekker frem hovedtematikker som går igjen i 
innspillene.
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GRØNNE OMGIVELSER 
OG KOBLING TIL SJØ MANGFOLD, 

SOSIALT
OG MØTEPLASSER

STEDS-
TILPASSET
Ti lpasse arkitekturen t i l  omgivel-
sene og historie - estetikk og 
identitet .  INnspil l  - bruke sporene 
t i l  noe i  fremtiden.

Styrke stedets kval itet og Sikre 
t i lgjengelighet,  koblinger og 
utsikt

Grønne omgivelser går igjen og 
igjen - et vikt ig punkt.  Samt 
aktivering og kobling t i l  s jøen og 
utsikt .  

Fokus på et inkluderende sted,  et 
sted for hele byen (serl ig fokus 
på unge og eldre)
Et sted attraktiv for de som der,  
for hele byen og pendlere - et 
l iv l ig sted!

VARIERT BEBYG-
GELSE, BOLIGER  I 
ULIKE STØRRELSE.
FOR FLER GENE-
RASJONER

STORE ÅPNE 
GRØNTAREAL – 
AKTIVITET OG 
REKREASJON

TAKTERRASSER, 
GRØNNE TAK, 
REKKEHUS MED 
HAGER

MILJØVENNLI-
GE LØSNINGER

UTSIKT TIL OG 
TILGJENGELIG-
GJØRING OG 
AKTIVERING AV 
SJØSIDEN

UTEROM 
FOR ALLE

Kommersielle 
møteplasser

FUNKSJONS- 
OG TILBUDS-
MIKS

Næring, bolig,
kultur ...

SIKRE MANG-
FOLD I BEBOERE, 
BRUKERE OG 
BESØKENDE

FELLESAREALER
- GARASJE, 
VERKSTEDER, 
HOBBYROM...

LAV 
BEBYGGELSE 

HISTORISK 
REFERANSE I 
ARKITEKTU-
REN STYRKE 

STEDETS 
KVALITET

SIKRE GODE 
KOBLINGER / 
FORBINDELSER

Urbane boliger og bomiljøet ved knutepunktet er...Å bo ved et knutepunkt

Oppsummering av 142 kommentarer

De store ”boblene” indikerer hvilke tema som 
går mest igjen i kommentarene, og størrelsen på 
hver ”boble” indikerer i hvor stor grad temaet går 
igjen i kommentarene sett under ett. Vektingen 
er basert på skjønnsmessige vurderinger ved 
gjennomlesning av kommentarene, og viser ikke 
eksakte forhold.

De små boblene beskriver eksempler på hva det er 
innspill  om innenfor de ulike temaene.

Respondentene fylte inn kommentar i et svarfelt under denne setningen
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Å jobbe ved et knutepunkt Arbeidsplassene ved knutepunktet kan...

SAMBRUK OG FELLES- 
SKAP/MØTEPLASSER

Ikke tradisjonelle 
næringsmil jø

Grønne
omgivelser
og lys

Kreativitet 
og kultur

Sambruksløsninger mellom ul ike behov i  en 
arbeidsdag:
- Både for de lokalt  ansatte og kunder/
samarbeidspartnere som er besøkende.  
-  Mul igheter for overnatning,  konferanser og 
møtelokaler
- Attraktivt  arbeidsområde for t i l reisende.  

Sambruksløsninger mellom de som jobber på 
knutepunktet og beboere i  byen.  
-  Møteplasser som er åpne for arbeidere og 
beboere i  området rundt
F.  eks. :
-  Serveringssteder og lunsjt i lbud
- Co-workingsmuligheter for hele byen
- Fel lesarealer

Variasjon i  bedrifter og fremtids -
rettet arbeidsplasser for å 
t i l trekke seg ul ike mennesker ,  
besøkende og nyutdannede

SERVERING
MØTEPLASSER

ARBEIDE

OVERNATNING

SMÅ BEDRIFTER 
OG BUTIKKER

VARIASJON I 
BEDRIFTER

SAMFUNNS-
NYTTIGE – 
HELSE, 
BIBLIOTEK..

FREMTIDSRETTET, 
INNOVATIVE, 
TVERRFAGLIGE 
MILJØ

KOMPETANSE
VIRKSOMHETER/ 
GRUNDERE

Oppsummering av 82 kommentarer

INNOVASJON/ 
NYTENKDE

+Lett t i lgjengelig ift .  kol lektiv,  
gange/sykkel ,  parkeringsplasser

Oppsummering av 83 
kommentarer

De store ”boblene” indikerer 
hvilke tema som går mest igjen 
i kommentarene, og størrelsen 
på hver ”boble” indikerer i hvor 
stor grad temaet går igjen 
i kommentarene sett under 
ett. Vektingen er basert på 
skjønnsmessige vurderinger 
ved gjennomlesning av 
kommentarene, og viser ikke 
eksakte forhold.

De små boblene beskriver 
eksempler på hva det er innspill 
om innenfor de ulike temaene.

Respondentene fylte inn kommentar i et svarfelt under denne setningen
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NISJE OG 
SPESIALBUTIKKER
MØTEPLASSER

GRØNT 
OG AKTIVERING SJØ

STERK IDENTITET 
OG SERPREG
Attraktiv for turister

KUNST OG 
KULTUR

IKKE BLI  EN KONKURRENT TIL  SENTRUM. 
Skap et sted som ti lbyr noe annet 
som styrker Moss som helhet .  
Nisjebutikker ,  sosiale aktiviteter ,  
nye matti lbud,  kommersiel le 
møteplasser og møteplasser i  
uterom. Skap byl iv!

KOBLING t i l  stasjonen

-

ATTRAKSJONS-
VERDI !! 
KUNST/ARKITEKTUR/ 
AKTIVITETER

DESTINASJON 
FOR TURISTER

PORTALEN 
TIL MOSS  

KUNST I  BYROM -
MET,  SCENE,  
KONSERTER,  
KULTURTILBUD

Oppsummering av 115 kommentarer

AKTIVERING 
AV SJØFRON-
TEN 

Badestuer, 
sauna, spa, 
isbar, 
spisesteder

TURVEIER 
GJENNOM 
OMRÅDET

IKKE KJÆDER 
ELLER STOR-
SENTER

MARKEDER, 
MATTHALL, 
FOOD-
TRUCKS

KAFEER OG 
SPISESTE-
DER

FUNGERE 
SOM PEND-
LERSTOP

HVERDAGS-
GJØREMÅL 
PÅ VEI HJEM

SOSIALE 
AKTIVIETER

SMÅ LOKALE 
BEDRIFTER/-
BUTIKKER

E T  S T E D  F O R  A L L E ! !  
MANGFOLDIG OG INKLUDERENDE 

”Ta en siste pi ls  før 
nattoget hjem, en 
siste kaffe før daten 
skal  hjem. Jobb og 
lunsj/middag i  Moss 
for en dag”

”Moss bør ha lokalt  
særpreg,  ikke l igne 
al le andre byer .  Byde-
len bør løfte frem det 
unike og spesiel le med 
Moss”

Å besøke et knutepunkt Livet på knutepunktet består av...

Respondentene fylte inn kommentar i 
et svarfelt under setningen over 

Oppsummering av 115 kommentarer

De store ”boblene” indikerer 
hvilke tema som går mest igjen i 
kommentarene, og størrelsen på 
hver ”boble” indikerer i hvor stor grad 
temaet går igjen i kommentarene 
sett under ett. Vektingen er basert 
på skjønnsmessige vurderinger ved 
gjennomlesning av kommentarene, og 
viser ikke eksakte forhold.

De små boblene beskriver eksempler 
på hva det er innspill  om innenfor de 
ulike temaene.
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KNUTEPUNKTET GENERELT

Grønne omgivelser og 
løsninger
• Nærvær til  og integrert 

grønt i omgivelsene og det 
fysiske byggede miljøet. 
Større åpne grønt arealer 
for rekreasjon, aktivitet 
og møteplasser for alle og 
alle aldre. Miljøvennlige og 
klimatilpasset løsninger. 

Destinasjon for hele regionen 
og selve byen
• Attraktivt for besøkende 

(arbeid og fornøyelse) i 
tilbud og utseende. Området 
må ikke konkurrere med 
resten av tilbudene i byen, 
men bør heller styrke Moss 
som helhet gjennom å være 
et knutepunkt for regionen.

• Bygge en sterk og unik 
identitet til  stedet med 
utgangspunkt i Moss sin 
identitet og særpreg.

Et mangfoldig og inviterende 
område for alle
• Både de som bor i 

området, beboere i Moss, 
flergenerasjonssted, 
pendlere, arbeidere og 
besøkende/turister. Et 
område for alle aldre! 

Lett tilgjengelighet til  og 
koblinger på kontekst
• God kobling til  sjøen og 

naturen rundt samt gjennom 
området, sikre attraktiv 
og god tilgjengelighet 
for myke trafikanter, 
kollektivtransport og gode 
parkeringsmuligheter, sikre 
siktlinjer.

OPPSUMMERING AV INNSPILL Nytt knutepunkt
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Grønne løsninger i  bebyggelsen 
• Hager, takterrasse, grønne tak og 

miljøvennlige løsninger

Stedstilpasset arkitektur 
• Variert bebyggelse, stedstilpasset 

(høyden på tilpasses omgivelsene, styrke 
området sin kvalitet og bruke historien 
som referanse til  utformingen)

Mangfold i boligtilbud 
• Boligstørrelser og -typer, så det blir et 

område for alle

Fellesfunksjoner og -arealer
• Verksteder, hobbyrom, garasje etc

Attraktivt arbeidsmiljø/område for 
arbeidende fra andre steder
• Overnatting, konferanselokaler, 

møtelokaler, delefunksjoner som 
makerspace. Få flere folk inn som kan 
være med til  å genere liv til  området og 
få nye tilbud/funksjoner til  å spire.

Synergi og delefunksjoner med beboere 
• Som for eksempel serveringssteder som 

brukes til  lunsj,  tilbud for de arbeidende, 
kafebesøk for beboere og coworking.

Utradisjonnelle næringsmiljøer 
• Ikke store introverte kontorbygg, men 

mindre bedrifter med høy variasjon. 
• Kompetansevirksomheter, innovasjon, 

tverrfaglige miljøer og et fremtidsrettet 
arbeidsmiljø som kan tiltrekke seg høyt- 
og nyutdannede folk til  Moss

Nisje- og spesialbutikker fremfor kjeder og 
kjøpesenter 
• Små lokale bedrifter og butikker, nye 

og annerledes mattilbud som mathall, 
foodtrucks 

Byliv og møteplasser
• Kommersielle møteplasser som kafeer 

og spisesteder, events og begivenheter 
i uterommene som konserter, sosiale 
aktiviteter, markeder

Attraktivt pendlerstopp / portalen til  Moss
• Stoppestedet på vei vekk fra Moss eller 

møtet med byen. Ønsker om tilbud som 
hverdagsgjøremål i forbindelse med 
pendling, møteplass med venner og 
kollegaer fra nær og fjern

Kunst og kultur 
• Synlig kunst i byrommet, kulturtilbud som 

scene med konserter. 

Å BESØKE ET KNUTEPUNKTÅ JOBBE VED ET KNUTEPUNKTÅ BO VED ET KNUTEPUNKT

OPPSUMMERING AV INNSPILL Nytt knutepunkt


