Parallelloppdrag knutepunktutvikling Moss
Evaluering av mulighetsstudier og anbefalinger til videre arbeid med
by- og knutepunktutvikling rundt nye Moss stasjon
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Forord
Den storstilte moderniseringen av jernbanen på Østlandet pågår for fullt, og Jernbaneverket
er i gang med planarbeidet for nytt dobbeltspor og jernbanestasjon i Moss. Dette planarbeidet er en del av InterCity-satsingen, som vil gi et stekt forbedret togtilbud i Østfold, Vestfold
og på Dovrebanen. ROM Eiendom har ambisjoner om å byutvikle i knutepunktene rundt
InterCity- stasjonene, og har inngått et samarbeid med Moss kommunale eiendomsselskap
om utvikling av «Sjøsiden Moss». Jernbaneverket og ROM Eiendom så begge behovet for
å se på helheten i by- og knutepunktutvikling rundt nye Moss stasjon, og tok initiativ til et
samarbeid med Moss kommune, Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune. Alle partene
ga sin tilslutning til forslaget om samarbeid, og det var enighet om å gjennomføre mulighetsstudier og at disse skulle gjennomføres som parallelloppdrag.
Parallelloppdragene er derfor initiert og finansiert av Jernbaneverket og ROM Eiendom.
Programmering av oppgaven, gjennomføring av parallelloppdragene og evaluering av det
innleverte materialet er gjennomført av en gruppe med representanter fra alle fem partene.
To tverrfaglige team med byplankompetanse har vært engasjert til å lage hvert sitt mulighetsstudie for by- og knutepunktutvikling rundt nye Moss stasjon. Oppdraget ble gjennomført i
mai-juni 2015 og det innleverte materialet er resultatet av en kort og intens arbeidsperiode.
De to teamene og deres bidrag er:
• Ghilardi + Hellsten arkitekter AS, Karres+Brands og Tyrèns med forslaget
«Knutepunktutvikling Moss»
• C.F. Møller, Dronninga landskap og Rejlers Norge med forslaget «Fjordtorvet»
Parallelloppdraget er ment som en felles idedugnad og et virkemiddel for å øke idetilfanget
og bringe nye perspektiver inn i diskusjonen om byområdets muligheter og begrensninger.
Knutepunktet og den nye bydelen på Sjøsiden blir summen av mange enkeltprosjekter vi
i dag ikke kjenner det endelige innholdet i. Gjennom parallelloppdraget er prosjektene sett
i sammenheng. Det har ikke vært forventet at teamene, på den korte tiden de har hatt til
rådighet, skulle gå dypt inn i alle problemstillinger. Til det er kompleksiteten i området for stor
og usikkerheten knyttet til de enkelte prosjektene for mange. Det gjelder spesielt løsningene
knyttet til hovedvegsystemet.
Gjennomføringen av parallelloppdraget viser at det er mange store spørsmål som må drøftes
grundig før brikkene kan falle på plass. Parallelloppdraget er starten på en konstruktiv dialog
mellom partene om fremtidig utvikling av området.

Moss/Oslo oktober 2015
Jernbaneverket
ROM Eiendom AS
Moss kommune
Statens vegvesen
Østfold Fylkeskommune
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Innledning
Bakgrunn
Jernbaneverket er i gang med planarbeidet for nytt dobbeltspor og jernbanestasjon i Moss.
Planprogram ble fastsatt 24.06.2014, og innsendelse av planforslag med KU er forventet ved
årsskiftet 2015/2016. Utbygging er planlagt i perioden 2018-2023.
Dette er et stort og viktig prosjekt for Moss by. InterCity-utbyggingen gir et nytt og sterkt forbedret togtilbud. Det åpner for framtidsrettet byvekst i et regionalt perspektiv, og det legger
til rette for utvikling av en ny sentrumsnær boligbydel og et velfungerende knutepunkt rundt
den nye stasjonen.
I tillegg til jernbaneprosjektet er det flere store planprosesser på gang i området, som har ulik
planstatus, ulik framdrift i plan- og gjennomføringsfasen og delvis overlappende plangrenser.
Jernbaneprosjektet skal forenklet sagt tilpasses en framtidig bysituasjon som ikke er avklart.
For å se alle prosjektene i området i sammenheng, tok Jernbaneverket og Rom Eiendom
initiativ til å gjennomføre et parallelloppdrag for by- og knutepunktutvikling rundt nye Moss
stasjon. Parallelloppdraget var ment som en felles idedugnad, og hensikten var ikke å få
endelige svar. Dette er gjelder spesielt hovedvegsystemet, fergeleiet og løsninger for Rv19.
Statens vegvesen arbeider med en bypakke for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Dette
omfatter både vegtiltak, samt tiltak for kollektivtrafikken, sykkel og gange. De har et stort og
omfattende utredningsarbeid foran seg. Dette arbeidet vil ta utgangspunkt i den vedtatte
konseptvalgutredningen for hovedvegsystemet i Moss og Rygge, og ses i sammenheng med
arbeidet med konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden. Statens vegvesen har fått
i oppgave å legge til rette for en tredje fergekai på dagens lokalitet. Reguleringsplan er under
utarbeidelse.
Moss Bystyre vedtok kommunedelplanen for sentrum i møte 15.06.2015. Målet er bærekraftig byutvikling, og det er fokus på sentrumskjernen som utgangspunkt for videre vekst og
utvikling. InterCity-utbyggingen og de mulighetene et nytt og forbedret togtilbud åpner for er
vektlagt. Området rundt dagens/ny stasjon vil endres, og sentrumsplanen har krav om felles
planlegging av dette området («Sjøsiden») for på best mulig måte å utnytte det utviklingspotensialet de store infrastrukturinvesteringene åpner for.
ROM Eiendom og Moss Kommunale Eiendomsselskap har etablert selskapet Sjøsiden Moss AS. Sjøsiden Moss AS har, blant annet gjennom sin eiendomsportefølje, virkemidler til å gjennomføre
by- og knutepunktutvikling rundt nye Moss stasjon. Sjøsiden Moss AS vil også utarbeide
forslag til områdereguleringsplan for Sjøsiden.
Moss havn. Gjennom områdereguleringsplanen for Moss havn vil utfylling, flytting av dagens
havnevirksomhet og byutviklingsmulighetene på dagens havnearealer avklares.
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Oppgaven
Konsulentteamene fikk i oppgave å utarbeide et mulighetsstudie og legge til grunn føringer i
sentrumsplanen og stasjonsplassering fra Jernbaneverkets optimaliseringsrapport. De skulle
undersøke hvilke muligheter som åpner seg i området og foreslå et byplangrep som viser
mulig bebyggelse, plassdannelser, vegstruktur, kollektivfunksjoner og adkomst til selve kollektivknutepunktet for ulike trafikantgrupper.
Konsulentteamene skulle vise byplangrep med utgangspunkt i to ulike varianter for Rv19: Alternativ foreslått i konsept fra konseptvalgutredningen (KVU) for hovedvegsystemet og alternativet vist i Sentrumsplanen. De ble bedt om å vise dette sammen med mulig ny lokalisering
av fergeleiet. De skulle også belyse og beskrive hvilke muligheter, utfordringer og konsekvenser de to alternativene for hovedvegnett vil få for by- og knutepunktutvikling i området. I
tillegg skulle de beskrive avhengigheter og forhold som må tas med i videre planarbeid.
I etterkant av gjennomførte mulighetsstudier ble teamene bedt om å supplere det innleverte
materialet med illustrasjon av byplangrepet med dagens fergeleie.

Føringene for parallelloppdragene
Føringene for parallelloppdragene og krav til leveranse er beskrevet utførlig i programmet for
parallelloppdraget, datert 18.3.2015. Dette kan kort sammenfattes til følgende:
• Byplangrep: Utforme et robust byplangrep som viser mulig bebyggelse, plassdannelser,
vegstruktur, kollektivfunksjoner og adkomst til selve kollektivknutepunktet for ulike
trafikantgrupper. Byplangrepet skal ha en generalitet som gjør det mulig å innpasse ulike
funksjoner. Bystrukturen skal utformes slik at stasjonen og kollektivknutepunktet blir
liggende i et byområde med urban karakter som legger til rette for byliv.
• Jernbanestasjon: Forslag til publikumsatkomst(er), gode overganger mellom kollektivmidler
og bymessig tilknytning. Plassering av jernbanestrasé og stasjon er gitt av Jernbaneverket
og inngår ikke i oppdraget.
• Hovedvegsystem: Vise hvordan to foreliggende alternativer for Rv19 kan innarbeides
i byutviklingen, hvordan de vil krysse jernbanetraseen og hvilke konsekvenser de
har for bymiljøet. De to alternativene er presentert alternativ i anbefalt konsept fra
konseptvalgutredning og fra Moss kommunes silingsrapport; delrapport for påbegynt
arbeid med kommunedelplan for Rv 19.
• Lokalgater, lokaltrafikk og bussruter: Vise hvordan lokaltrafikken i den nye bydelen skal
håndteres på en måte som i minst mulig grad belaster det lokale by- og bomiljøet.
Foreslå busstraseer med god tilgjengelighet til det nye knutepunktet. Dagens busstasjon
opprettholdes, derfor skal det bare tilrettelegges med busstopp ved stasjonen.
• Gang- og sykkeltrafikk: Gjøre det mer attraktivt å gå og sykle, blant annet ved å tilrettelegge
for gode gang- og sykkelforbindelser og utforme gode by- og gaterom.
• Bybebyggelse: Tilrettelegge for konsentrert byutvikling med høy utnyttelse i
knutepunktet. Det skal planlegges for et flerfunksjonelt byområde med hovedvekt på
arbeidsplassintensive virksomheter og byboliger. Detaljhandel skal begrenses til lokal
service og reiseservice.
• Kulturminner: Belyse forholdet til kulturmiljøene i Værlegata og Værlesanden samt deler av
dagens jernbaneanlegg.
• Innfartsparkering: Belyse mulighetene for videre by- og knutepunktutvikling ved å
opprettholde dagens parkeringskapasitet og ved å gå over til et kommersielt p-tilbud i
eksempelvis p-hus.
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• Lokalklima, vindeffekter, klimatilpasning, støy og forurensning skal vektlegges, både for
bebyggelsen og byrom.
• Etappevis utvikling og avhengigheter. Utvikle et plangrep som er økonomisk gjennomførbart.
Det må ha robusthet og fleksibilitet for etappevis utvikling, med økonomisk
gjennomførbare etapper og ulike tidspunkter for gjennomføring. Det er viktig å ikke
skape for mange avhengigheter mellom bybebyggelsen og transportinfrastrukturen, da
disse vil bygges ut til forskjellig tid. Det bør legges vekt på utviklingstrinn med færrest
mulig avhengigheter og tidlige utviklingsprosjekter som kan være generatorer for annen
byutvikling.

Planområdet
Planområdet for parallelloppdragene er omtrent det samme som det området hvor sentrumsplanen krever felles planlegging for Sjøsiden.
Viktige forankringspunkter i eksisterende bystruktur som plangrepet må forholde seg til, er
Kransen og Jeløygata i nord, planlagt gang-/sykkelbro over kanalen i vest, Fjordveien i øst og
tilknytning til havneområdet i sør.

Evaluering av mulighetsstudiene
De parallelle oppdragene er evaluert av en prosjektgruppe bestående av representanter for
samarbeidspartene. Evalueringsgruppa har bestått av:
Jernbaneverket v/Marianne Hermansen, Birgithe Haneseth og Trygve Sørbø Kvarme
ROM Eiendom v/Ellen Haug, Jan Arne Kragset og Steffen Markussen
Statens vegvesen v/Elisabeth Bechmann
Moss kommune v/Terje Pettersen og Vibeke Arnesen
Østfold fylkeskommune v/Kari Ottestad
Oppgavebeskrivelsen, målene, føringene og utfordringene slik dette er beskrevet i programmet for de parallelle oppdragene har ligget til grunn for evalueringen av mulighetsstudiene.
Evalueringsgruppa har også gitt sin anbefaling til det videre arbeidet med by- og knutepunktutvikling rundt nye Moss stasjon, basert på evalueringsarbeidet.
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Planområdet avgrenset med gul linje. Bevaringsverdig kulturmiljø ihht sentrumsplanen markert i rødt.
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FORSLAG UTARBEIDET AV GHILARDI + HELLSTEN ARKITEKTER AS, KARRES+BRANDS OG TYRÈNS:

«Knutepunktutvikling Moss»
Plangrep med sammenhengende bymiljø på lokk over jernbane og vei.
Forslaget tar utgangspunkt i å løse infrastrukturen (jernbanen, Rv19) og samtidig etablere et sammenhengende bymiljø hvor byliv, myke trafikanter og lokaltrafikk prioriteres på
gatenivå. Derfor foreslås et plangrep hvor jernbanekulverten
utvides til et felles lokk over både jernbane og Rv19 rett nord
for den nye jernbanestasjonen. Oppå dette lokket knyttes
eksisterende lokalgater sammen i en stor rundkjøring og det
etableres et reisetorg med gangforbindelse ned til sporene.
Forslaget etablerer en sentrumsakse fra sentrum over Kransen, deretter i Fjordveien, over lokket og ned til et fjordtorg i
Værlebukta gjennom en sekvens av byrom. Hele Værlebukta
transformeres til et urbant «vannrom» med bebyggelse på tre
sider.
Jernbanestasjonen møter byen i reisetorget, som blant annet har
sykkelparkering under tak og bussholdeplasser. Atkomsten
til sporene er fra reisetorget og ned på plattformene med rulletrapp og heis. Det er ca 200 m fra reisetorget til der togene
stopper på plattformene. Det er i tillegg vist en gang- og
sykkelbro med nedgang til plattformene over sporene ved
Steinullbakken. Innfartsparkering er vist i et parkeringshus
under et større næringsbygg, rett vest for reisetorget og med
atkomst fra Strandgata.

MENNESKER PRIORITERES PÅ OVERFLATEN
TRAFIKK PRIORITERES UNDER BAKKEN
JERNBANE
RV19

KULVERTER SAMLES PARALLELT
FOR Å MINIMERE INNGREP

REISETORG ETABLERES OPPÅ
INFRASTRUKTUR OG KOBLER LOKALT
TIL BYEN FOR GÅENDE, SYKLENDE,
KOLLEKTIVTRASNPORT ETC.

Forsalgets hovedstrategi er å etablere lokk over jernbanekulvert og
veikulvert. Det gir plass til reisetorg og knytter lokalgatene sammen.
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Flere mulige løsninger for hovedveisystemet (Rv19). Forfatterne viser hvordan plangrepet med et felles lokk med reisetorg over
jernbanen og riksveien gir mulighet for tre ulike løsninger for
Rv 19:
• Alternativ 1 Tunnel syd og nord. Forfatterne anbefaler dette
konseptet. Det innebærer at Rv19 bygges i tunnel fram til
Kransen, hvor det etableres en rundkjøring i tunnelen. Ett
tunnelløp føres videre til Blinken (for trafikk fra Jeløya) og
ett tunnelløp føres videre parallelt med Jernbanekulverten
ned til jernbanestasjonen for ferge- og havnetrafikk.
Deretter går Rv19 som gate frem til fergeterminalen og
havna.
• Alternativ 2 Tunnel nord/Blinken: Rv19 bygges i tunnel fram til
Blinken, til en ny rundkjøring med Jernbanegata. Tunnelen
tar all trafikk til Jeløya, fergeleiet og havna. Fergetrafikken
og havnetrafikken ledes inn Jernbanegata og deretter inn
under felles lokk med jernbanen forbi jernbanestasjonen.
Deretter går Rv19 som gate frem til fergeterminalen og
havna.
• Alternativ 3 Tunnel syd/stasjon: Rv19 bygges i kulvert parallelt
med jernbanetunnelen/kulverten frem til det felles lokket
ved stasjonen. Her er det en rundkjøring under lokket.
Fergetrafikken og havnetrafikken ledes parallelt med
jernbanen som i de andre alternativene og Jeløytrafikken
ledes i Jernbanegata. Forslagsstillerne sier selv at dette
alternativet har minst samlet positiv effekt.
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Lokalgatenettet i forslaget består av Strandgata, Jernbanegata
og Fjordveien, samt sammenbindingen av disse i den store
rundkjøringen ved reisetorget. I to av alternativene (2 og 3) er
Jernbanegata i stedet vist som del av hovedveinettet. Bussholdeplasser er vist på reisetorget til stasjonen og i syd ved
overgang mot nytt fergeleie. Gatene som knyttes sammen i
reisetorget er mulige busstraseer.
Gang- og sykkelruter. Forslaget har beskrevet de offentlige
rommene med gater, parker og plasser. Dette er blant annet lokalgatene som knyttes sammen i reisetorget, samt
sentrumsaksen som føres ned til Fjordtorget. I tillegg foreslås
Strandgata som boulevard med trær og bredere fortau.
Dagens jernbanetrasé foreslås som en gang- og sykkelforbindelse som ender i et langstrakt plassrom ved dagens
stasjon.
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WOOD
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AND
INNOVATIVE STRATEGY
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med Rv19 i
LOKALVEI (K +3.0)
RV 19 -> E6 (K +7.5 ved togkulvert)
tunnel parallelt med jernbanen
KRANSEN (K +18.0)
fram til Kransen, hvor det
ATKOMST TIL FERGELEIE (K +3.0)
TOGKULVERT (K +3.0)
etableres en rundkjøring i
FERGELEIE/RV 19 -> HORTEN
tunnelen med kobling til tunnel
fra øst og til Blinken.
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DEDIKERT TUNNEL FOR JÆLØYA
forbi jernbanestasjonen
KRANSEN (K+18.0) OG RUNDKJØRING (K +8.0) OVER HVERANDRE I TO PLAN
og føres frem til Blinken i
FOR FERGELEIE PARALLELT MED TOG
WOOD AS ENVIRONMENTAL DEDIKERT
ANDTUNNEL
INNOVATIVE
STRATEGY
Jernbanegata. Rv19 bygges i
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tunnel frem til Blinken, til en ny FERGELEIE/RV 19 -> HORTEN
rundkjøring med Jernbanegata.
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stasjon: Rv19 bygges i kulvert
parallelt med jernbanetunnelen
fram
til felles
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WOOD
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stasjonen. Trafikken til Jeløya
KRANSEN (K +18.0)
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ledes parallelt med jernbanen. FERGELEIE/RV 19 -> HORTEN
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Bystruktur, byutvikling og bybebyggelse. Forslaget innebærer at
Værlegata, Fjordveien, Strandgata og Jernbanegata opprettholdes. Strandgata utgjør et viktig skille mellom havnearealene og stasjonsarealene. Dette skillet rendyrkes både ved
at disse områdene foreslås med ulik bystruktur og innhold,
samt utvikling i ulike faser. Byområdet sør for Strandgata
foreslås med et 9 etasjes hotell like ved stasjonen og for øvrig boliger i tett bebyggelse på 3-5 etasjer, med kombinasjon
av kvartaler, lameller og «back to back» rekkehus. Begrunnelsen for de relativt lave byggehøydene er knyttet til sol- og
dagslysforhold, samt å ikke stenge for utsikten fra bakenforliggende byområder. På østsiden av havnebassenget er
det vist bebyggelse med hovedvekt av næring. På «Stasjonssiden» nord for Strandgata foreslås et kultursentrum
rundt dagens jernbanestasjon. En del av dagens bygninger
beholdes og suppleres med frittliggende bygningsvolumer
med mulighet for både kulturfunksjoner, skole og næring. Ett
av disse er vist som høyhus, øvrige bygninger har varierende
byggehøyder på 2-6 etasjer. På reisetorget foreslås en lettere hall med handelsfunksjoner midt i rundkjøringen. Langs
Fjordveien og mot reisetorget foreslås lavere bebyggelse

CONTEMPORARY ART
DVARD MUNCH MUSEUM AND EKEBERG EDUCATION
ONSERVATION DEPARTMENT CENTRE

58

59

HOTEL AND TOWERS B4a - ARTISTS RESIDENCE
AND MULTIPLEX

oppå tunnelene, som byreparasjon mot den eksisterende
lave bebyggelse.
Veiløsning med dagens fergeleie. I situasjonsplanen med dagens
fergeleie har teamet vist en felles tunnel frem til Blinken og
to rundkjøringer på Helgerødgata. I denne situasjonen må
havnetrafikken føres på gatenettet. Teamet har beskrevet en
mulighet for å etablere Rv19-kulvert parallelt med jernbanekulverten i en senere fase ved at bygningen over den mulige
veitraseen bygges som p-hus i de nedre etasjer, og tilrettelegges slik at det kan gjøres om til veitunnel.
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60
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61
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69
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CULTURAL
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AIRresten
MUSEUM
Rundt
stasjonen er det vist høyere
bebyggelse,
mens
av området er foreslått med relativt moderate byggehøyder.
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Situasjonsplan med dagens lokalisering av fergeleiet.
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FORSLAG UTARBEIDET AV C.F. MØLLER, DRONNINGA LANDSKAP OG REJLERS NORGE.

«Fjordtorvet»
Plangrep med kvartalsstruktur og vekt på gode bymiljøkvaliteter. Forslaget tar utgangspunkt i å skape gode bymiljøkvaliteter og
tilrettelegge for at folk skal velge å reise miljøvennlig. Forfatterne begrunner dette med «paradigmeskiftet» i det statlige
målet om at transportøkningen skal tas med gange, sykling
og kollektivtransport. Ut fra dette foreslås en bystruktur med
kvartaler i en vifteform, hvor flere gater har sikt ut mot sjøen.
En av disse gatene er et gangstrøk fra Kransen gjennom
Værlegata og ned til et nytt Fjordtorg innerst i Værlebukta.
Denne sentrumsaksen knytter den nye bydelen til sentrum
og får i tillegg et tydelig målpunkt ved fjorden og jernbanestasjonen. Hele Værlebukta transformeres til et urbant
«vannrom» med bebyggelse på tre sider. Oppå og langs kulverten for jernbanen etableres det bebyggelse som tar opp
høydeforskjellen mot henholdsvis Værlegata og Fjordveien.
Jernbanestasjonen møter byen i fjordtorget, som også er kollektivknutepunkt med stasjonsinngang, bussholdeplass og
taxiholdeplass. Fjordtorget ligger på et nivå under jernbanesporene og stasjonsinngangen har trapper og heis opp
til plattformene. Ved at møtet med byen er i Fjordtorget, blir
det kort gangavstand mellom toget og byen. Samtidig blir
den nye bydelen Sjøsiden en integrert del av bystrukturen i

Fjordtorvet sett fra Værlegata
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Moss. Dette beskrives som et alternativ til løsningen i stedsog mulighetsanalysen for Moss sentrum (Rambøll og Dark
arkitekter 2014) hvor atkomsten til stasjonen er fra et øvre
torg med ca 10 m høydeforskjell og ca 200 m gangavstand
fra reisetorget til den delen av plattformene hvor toget stopper. Forslaget viser også en forbindelse fra Fjordveien over
kulvertlokket på kote +14 med trapp ned til Værlegata og
«Fjordtorvet».
Det er også vist en gang- og sykkelbro med nedgang til
plattformene over sporene ved Steinullbakken. Innfartsparkering for bil er vist under jernbanesporene, i tilknytning til
denne stasjonsinngangen. Det er også vist en kjørekulvert
under jernbanen noe lengre sør, med en ny veiforbindelse
parallelt med jernbanen og opp til Fjordveien.

Situasjonsplan med fergen flyttet til søndre del av havnen.
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Hovedveisystemet (Rv 19). Forfatterne foreslår et konsept
for hovedveisystemet hvor Rv19 bygges i tunnel fram til
Kransen. Her åpnes tunneltaket, og det det etableres en
rundkjøring med dagslys i tunnelen. Ett tunnelløp føres videre
til Blinken (for trafikk fra Jeløya) og ett tunnelløp føres videre
parallelt med jernbanekulverten ned til jernbanestasjonen for
ferge- og havnetrafikk. Deretter går Rv19 som gate frem til
fergeterminalen og havna.
Trinnvis utvikling av Rv19. Forfatterne foreslår at dette grepet
utvikles i tre trinn:
• Trinn A: Tunnel til Blinken + dagens ferge. Fergeleiet har
dagens plassering. Rv19 bygges i tunnel frem til Blinken,
til en ny rundkjøring med Jernbanegata. Tunnelen tar
all trafikk til Jeløya, fergeleiet og havna. Fergetrafikken
ledes inn Jernbanegata og ned en sidegate til fergeleiet.
Havnetrafikken ledes også inn Jernbanegata og videre på
tvers av sentrumsaksen og deretter på en ny gate som
heves opp til nivået for jernbanen, over stasjonsinngangen
og ned til havna i sør.
• Trinn B: Tunnel ved Blinken + nytt fergeleie, fergetrafikken
gjennom «Sjøsiden». Fergeleiet flyttes til syd for ny
jernbanestasjon. Både fergetrafikken og havnetrafikken
ledes inn Jernbanegata, på tvers av sentrumsaksen og
deretter parallelt med og på samme nivå som jernbanen
(c+5).
• Trinn C: Tunnel ved Blinken + nytt fergeleie, fergetrafikk og
havnetrafikk i kulvert fra Kransen. Det etableres en rundkjøring
i Rv 19-tunnelen ved Kransen, med åpning TRINN
opp i midten
A
tunnel ved Blinken + dagens ferje beholdes
av rundkjøringen. En ny kulvert for Rv19 etableres herfra
og parallelt med jernbanen ned til veien parallelt med og
på samme nivå som jernbanen (c+5). Den nye Rv19traseen vil ta både fergetrafikken og havnetrafikken.
Teamet nevner at det er en fordel om Rv19-kulverten fra
Kransen bygges samtidig med jernbanekulverten.

TRINN A

tunnel ved Blinken + dagens ferje beholdes

TRINN B

tunnel ved Blinken + ny ferje, ferjetrafikken gjennom «Sjøsiden»

Forfatterne har vist tunnelløsninger for Rv19 som beskrevet i
programmet for parallelloppdraget. De advarer samtidig mot
et for ensidig fokus på å bygge vekk trafikk, og peker på at
tunnelløsninger krever overflateanlegg som ikke har karakter
av urbane bygater.
Forslaget viser et bygatenett med hovedgater, sekundærgater
og gater prioritert for gange. Forslaget viser busstraseer i
sløyfer gjennom den nye bydelen og med bussholdeplasser
på Fjordtorget. Forslagsstillerne argumenterer for at trafikken
skal foregå med lav fart på fotgjengernes premisser.
TRINN B
tunnel ved Blinken + ny ferje, ferjetrafikken gjennom «Sjøsiden»
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TRINN C

tunnel ved Blinken + ny ferje, ferjetrafikken i kulvert fra Kransen

De tre trinnene i utvikling av Rv19.

NYE MOSS STASJON

1:200

FORBINDELSE MELLOM STASJONEN OG TORVET

“FJORDTORVET ”

Snitt av stasjonsinngang fra Fjordtorvet

Utsnitt av situasjonsplanen viser stasjonsinngangen fra Fjordtorvet som er knyttet til sentrum med Værlegata.
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Gang- og sykkelruter er vist med hovedtraseer og sekundære
traseer for gående og syklende. Hovednettet samles på
fjordtorget ved jernbanestasjonen. Ved å legge til rette
for tyngdepunkt for publikumsstrømmene på Fjordtorget,
ønsker forfatterne å gi markedsgrunnlag for et serverings- og
tjenestetilbud her. Dagens jernbanetrasé foreslås som en
grønn gang- og sykkelforbindelse, en «tynnpark» slik som
«Highline» i New York. Forslaget innebærer at de viktige
hovedtraseene gjennom planområdet er denne «Tynnparken», Værlegata og Fjordpromenaden. Stasjonsinngangen
med forbindelse til en ny gate på østsiden av sporet er også
foreslått som hovedtrasé for gang- og sykkeltrafikk.

Gernerbrygga. Bebyggelsen i det sentrale området foreslås
med gjennomsnittlig 6 etasjer, med et høyhus ved stasjonen
på 20 etasjer. Bebyggelsen på Gernerbrygga foreslås med et
gjennomsnitt på 8 etasjer. De øvrige områdene foreslås med
3-5 etasjer.
Veiløsning med dagens fergeleie. I situasjonsplanen med dagens
fergeleie har teamet vist en felles tunnel frem til Blinken og
to rundkjøringer på Helgerødgata, dvs en ved krysset med
Jernbanegata og Storgata, og en ved Østre Kanalgate med
innkjøring til fergeleiet.

Bystruktur, byutvikling og bybebyggelse. «Fjordtorvet» viser en
generell bybebyggelse med store kvartaler i det sentrale
området rundt stasjonen og innerst i havna, og mer åpen
lamellbebyggelse på Værlebrygga, mot kanalen og på

Rundt stasjonen er det vist høyere bebyggelse, mens resten av området er foreslått med relativt moderate byggehøyder
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Situasjonsplan med dagens lokalisering av fergeleiet.
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Anbefalinger til videre arbeid
Evalueringsgruppas rolle. Hensikten med parallelloppdragene
og evalueringen av disse har vært å se utviklingen av nye
Moss stasjon, øvrige deler av knutepunktet og byutviklingen i Sjøsiden i sammenheng for å gi innspill til hvordan de
ulike planene i området kan bidra til en helhetlig byutvikling.
Evalueringsgruppas rolle har derfor vært å komme med en
anbefaling til hvordan området kan gis en god og helhetlig
utvikling, basert på de ideene som har kommet frem og den
kunnskapen vi har om området på nåværende tidspunkt.
Evalueringsgruppas mandat har ikke vært å forskuttere konklusjoner som skal tas gjennom planprosesser etter plan- og
bygningsloven.

Det er utfordrende å utvikle et helhetlig område med så mange
ulike planer og tiltak med ulik fremdrift. Ved oppstart av
arbeidet med mulighetsstudiene hadde partene en ambisjon om å gi innspill til et grovmasket plangrep for området.
Evalueringsgruppa ser at det ikke er mulig å anbefale et helt
plangrep for området. Til det er det for mange uavklarte forhold, spesielt knyttet til vegløsninger, lokalisering av fergekai
og utvikling av havna. I kapitlet ”Faglige vurderinger” skisseres imidlertid et plangrep for områdene rundt den nye stasjonen og opp mot sentrum. Dette er viktigst i første omgang
siden Jernbaneverkets detaljreguleringsplan og utbygging av
jernbaneanlegget har rask fremdrift og vil gjennomføres først.

Evalueringsarbeidet har vært rettet mot konsensus og
samarbeidspartene står samlet bak anbefalinger og faglige vurderinger i denne rapporten. Der partene har ulike
vurderinger, er dette ikke tatt opp i denne rapporten. Dette vil
spilles inn i de formelle planprosessene.

Jernbaneutbyggingen kan ikke forsinkes av andre planprosesser.
Derfor er det viktig å avklare grensesnitt mot andre planer
og avklare avhengigheter. For knutepunktet er det spesielt
viktig å avklare infrastruktur som har en avgjørende rolle for
funksjonaliteten til kollektivknutepunktet, det vil si busstraseer og atkomst for gående og syklende. På samme måte
er byutvikling i knutepunktet og byreparasjon mot sentrum
viktig å avklare.

Samarbeidet mellom statlige og kommunale instanser om
gjennomføringen og evalueringen av parallelloppdraget har
medført at alle de sentrale partene som vil ha tiltak eller rolle
i utviklingen av området har sittet rundt samme bord. Dette
er konstruktivt for det videre arbeidet med en helhetlig god
utvikling av området, som må skje gjennom flere planer og
over lang tid.
Evalueringsgruppa anbefaler at ideene, prinsippene og diskusjonene som kommer frem i kapitlet ”Faglige vurderinger”
tas med som innspill til utforming av området gjennom
de formelle planprosessene. I dette arbeidet bør ideene
konkretiseres, testes ut og eventuelt justeres for å sikre at
dette er gode og gjennomførbare løsninger. Ideutviklingen
bør imidlertid ikke stoppes på nåværende tidspunkt. De
foreslåtte løsningene kan vise seg å ikke være så gode eller
ikke være gjennomførbare når de blir konkretisert ytterligere.
Det kan også komme opp nye, enda bedre løsningsforslag.
Planprosessene må holdes åpne for dette.
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Felles visjon og strategi for planlegging. Et plangrep for hele området kan først komme på plass når alle vesentlige avklaringer av planer, utbyggingstiltak og tilhørende finansiering
er «landet». Samtidig er det behov for å ha noe å styre etter
for å sikre at alle planene trekker i samme retning for en god
helhet. Dette kan avhjelpes ved å etablere en felles visjon
for området som helhet. I en slik visjon bør det både legges
vekt på å skape gode bykvaliteter, utvikle en velfungerende
infrastruktur og bygge opp om et godt knutepunkt. Parallelloppdragene og evalueringen kan danne utgangspunktet for
å etablere en slik visjon.
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Faglige vurderinger
Evalueringsgruppa er godt fornøyd med gjennomføringen av parallelloppdragene, og mener
de to teamene har levert gode svar på de tema som inngår i oppgaven. De har på svært
kort tid evnet å jobbe konstruktivt med store og komplekse spørsmål, og levert et resultat
som belyser utfordringene i området på en pedagogisk og forståelig måte. Det er evalueringsgruppas oppfatning at de to teamenes faglige bidrag ved midtveisgjennomgangen og
sluttpresentasjonen har tilført nye aspekter og ideer til diskusjonen om jernbanestasjonens
tilknytning til omgivelsene, knutepunktutviklingen og forholdet til planlegging i tilgrensende
områder.

Bystruktur, jernbanestasjon, kollektivknutepunkt og lokalgater
De er lokale høydeforskjeller i Moss. Den nye stasjonen vil bli liggende i møtet mellom skrånende
terreng fra nord og øst samt flaten i vest. Stasjonen skal knyttes mot sentrum, som ligger på
omtrent samme høydenivå som kulverten over jernbanen (ca cote +14). Samtidig skal stasjonen knyttes til de nære omgivelsene i en ny bydel, som i hovedsak ligger på samme nivå
som havnen. Topografien er derfor en viktig faktor når det skal tilrettelegges for god atkomst
til stasjonen fra flere kanter. Begge forslagene synliggjør dette.
Evalueringsgruppa er godt fornøyd med at de to mulighetsstudiene viser ulike løsninger for
terrengtilpasning mellom bystruktur og jernbanen. Begge gir viktige ideer til det videre arbeidet. Høydeforskjellen mellom kulverten over jernbanen og tilstøtende terreng kan håndteres
med bebyggelse langs tunnelen, slik «Fjordtorvet» viser. Samtidig er det behov for forbindelser på tvers av kulverten, spesielt for gående, syklister og busstrafikk (gater og gangforbindelser). Her kan «Knutepunktutvikling Moss» gi nyttige innspill.
Både Værlegata og Fjordveien som sentrumsakser. De to mulighetsstudiene har valgt to ulike gater
som knytter stasjonen til sentrum, Værlegata og Fjordveien. Evalueringsgruppa ser at stasjonens møte med byen kan sikres på en god måte ved at begge gatene utvikles som sentrumsakser. De to gatene kan ha forskjellig funksjon og knytte stasjonen til de ulike terrengnivåene. Med dette plangrepet bør det tilrettelegges for publikumsinnganger til stasjonen både
fra Fjordveien og Sjøsiden. Det at flere gater forbinder stasjonen med byen, gir robusthet og
god bymessig tilknytning.
Værlegata som gangstrøk og stasjonsinngang fra Fjordtorget. Evalueringsgruppa mener forslaget i
”Fjordtorvet” med Værlegata som gangstrøk til sentrum og ny stasjonsinngang ved Fjordtorget gir et godt utgangspunktet for et attraktivt møte mellom byen og stasjonen. Den vil både
knytte stasjonen mot sentrum og den nye bydelen Sjøsiden. Ved å ta i bruk Værlegata med
eldre, bevaringsverdig trehusbebyggelse og forlenge gaten ned til et Fjordtorg ved Værlebukta, knyttes den nye bystrukturen sammen med den eldre og det skapes et byrom med
klare kvaliteter.
Et «Fjordtorg» i Værlebukta i enden av Værlegata kan bli bydelens viktigste byrom og møtested. En stasjonsinngang fra Fjordtorget og opp på plattformene kan gi de reisene kort
gangavstand fra byen til toget. De reisende vil kunne møte gode bykvaliteter fra de kommer
ut av stasjonen.
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”Fjordtorvet” har vist hvordan Værlegata kan utvikles som gangstrøk og ende i et fjordtorv i Værlebukta.
Forslaget har også gitt gode innspill til terrengtilpasning mellom bystrukturen og jernbanekulverten.

Fjordveien som kollektivtrasé og urbant byrom. Fjordveien vil være en viktig kollektivtrasé. Det bør
her etableres bussholdeplass med god overgang til toget. En stasjonsinngang fra Fjordveien
og ned på plattformene vil kunne gi mest mulig direkte gangforbindelse mellom jernbanestasjonen og bussholdeplass(ene) i Fjordveien. Evalueringsgruppa ser potensialet for at nedre
del av Fjordveien kan utvikles til en gate for alle trafikantgrupper og mer urbane bygninger
som definerer gaterommet.
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Kollektivknutepunkt. For at Moss stasjon skal kunne fungere som et godt kollektivknutepunkt
med gode overgangsmuligheter mellom buss og tog, må gatenettet, bussrutestruktur og
holdeplassmønster utformes slik at det gir mulighet for ruter som gir gode forbindelser til
jernbanestasjonen.
Begge forslagene har svakheter når det gjelder å etablere et hensiktsmessig lokalgatenett for
lokaltrafikk og buss. Disse svakhetene skyldes for en stor del mangelen på informasjon og
føringer i programmet. Derfor må hovedgrepet i området videreutvikles slik at det tilrettelegger for en god bussrutestruktur. Viktige føringer her er prinsippene nedfelt i både Sentrumsplanen og Konseptvalgutredning for hovedveisystemet. Det er lagt opp til et fremtidig
Y-formet hovednett for buss og med regulering av rutetidene i ytterkant av pendlene. Det må
være et sentralt punkt hvor alle busser kjører innom for å muliggjøre overgang både mellom
lokalbusser og til regionbuss. Kransen har til nå vært utpekt som dette sentrale punktet.
Evalueringsgruppa ser at avstanden mellom Kransen og plattformene på jernbanestasjonen
blir for lang til at dette til sammen kan fungere som et godt byttepunkt mellom buss og tog.
Derfor bør det søkes løsninger hvor bussknutepunktet trekkes nærmest mulig jernbanestasjonen, og bussholdeplassene bør etableres med kortest mulig gangavstand til plattformene.
Spørsmålet blir hvordan gatenettet skal utformes for at bussrutenettet skal bli effektivt.
Elementer fra «Knutepunktutvikling Moss» kan gi nyttige innspill til det videre arbeidet, da det
har vist hvordan Fjordveien kan knyttes sammen med Jernbanegata/Strandveien. Jernbanegata kan gi den raskeste kjørevegen for bussen, mens Strandveien gir mulighet for å
lokalisere en bussholdeplass nært opp mot stasjonsinngangen. Med dette prinsippet, kan
knutepunktfunksjonene legges til Fjordtorget og Fjordveien. Det blir viktig med en eller flere
tverrforbindelser over jernbanekulverten, både for å sikre gode gangforbindelser og nærhet til
busstilbudet fra den nye bydelen Sjøsiden.
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Det er også viktig å gi best mulige overgangsmuligheter mellom fergen og buss/tog. Det er
her spesielt viktig å tilrettelegge for gode og intuitive gangforbindelser til både tog og buss.

BJØRVIKA CULTURE DISTRICT CULTURAL MAPPING

Lokalgatestrukturen har både fellestrekk og ulikheter i de to forslagene. Begge har opprettholdt
Strandgata og Jernbanegata i dagens plassering. En hovedstruktur med Strandgata som
gjennomgående gaterom åpner for en robust byplan med fleksibilitet for ulike strukturer
innenfor dette. Hvis Strandgata og Jernbanegata opprettholdes med dagens plassering,
muliggjør det etappevis utvikling og en naturlig oppdeling av byområder. Dette må samtidig
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sees i sammenheng med en helhetlig byutvikling av området, noe som kan gi behov for å
justere gateløp eller etablere nye gater. Samtidig bør de to områdene utvikles med sammenbindende gaterom, slik «Fjordtorvet» viser med den vifteformede byplanen.
Ulikhetene mellom de to forslagene handler i hovedsak om å knytte sammen hovedgatene
Jernbanegata, Strandgata og Fjordveien og hvordan det blir gjort. I «Fjordtorvet» inngår
gatene i en storkvartalsstruktur, med begrenset kontakt mellom Fjordveien og den øvrige gatestrukturen. Forslaget «Knutepunktutvikling Moss» knytter disse hovedgatene sammen og
danner derfor større grad av integrasjon mellom lokalgatenettet i bydelen Sjøsiden og resten
av byen. Lokalgatenettet bør vurderes mer inngående i det videre arbeidet. Det bør vurderes
om løsningen i «Fjordtorvet» med håndtering av høydeforskjell mellom Værlegata og kulverten allikevel kan få en forbindelse som i «Knutepunktutvikling Moss». Dette kan trolig være
positivt både for kollektivknutepunktet og integrasjonen av Sjøsiden i byen for øvrig.
Stasjonsinngang fra Steinullbakken. Begge mulighetsstudiene har også foreslått en bro over
jernbanen for gående og syklende og med stasjonsinngang i tilknytning til Steinullbakken.
Evalueringsgruppa mener dette er et interessant grep som kan gi tilgjengelighet for reisende
som kommer til fots eller med sykkel fra de søndre og sydøstre delene av byen.
Kiss & ride, HC-parkering og drosjeholdeplass må etableres nær stasjonsinngang fra Fjordveien og/
eller Sjøsiden. Dette må løses i Jernbaneverkets detaljreguleringsplan og sees i sammenheng med lokalisering og utforming av stasjonsinnganger.
Innfartsparkering må det jobbes videre med, både i Jernbaneverkets detaljreguleringsplan og
i områdereguleringsplanen for Sjøsiden. Løsningene må tilpasses en etappevis utvikling av
knutepunktet og Sjøsiden; på kort og lang sikt. Løsningene må bygge opp om målet om at
veksten i persontrafikk i byområdene skal tas med gange, sykling og kollektivtransport, altså
ikke bil. Det bør ikke tilrettelegges for flere innfartsparkeringsplasser enn i dag.
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Hovedvegsystem
Hovedvegsystemet i Moss og Rygge vil planlegges med utgangspunkt i regjeringens beslutning etter Konseptvalgutredning (KS1). Dette vil omfatte vegtiltak, samt tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange. Rv19 vil være en del av dette. Planarbeidet er nylig igangsatt.
Mulighetsstudiene viser ulike varianter av hovedvegsystemet sammen med jernbanestasjon,
byutvikling og fergeleie. Det gir et utgangspunkt for å drøfte videre muligheter, utfordringer og
konsekvenser av ulike prinsippvalg i arbeidet med konseptvalgutredningen.
Det er ikke grunnlag for å forskuttere konklusjoner som skal tas gjennom dette planarbeidet.
Evalueringsgruppa har derfor begrenset seg til å vurdere om løsningene for Rv19 i mulighetsstudiene er realistiske og interessante ideer å ta med seg i det videre planarbeidet. I tillegg
har evalueringsgruppa vurdert hvordan stasjonsutviklingen og byutviklingen i knutepunktet
og Sjøsiden påvirkes av disse vegløsningene.
Anbefalingene for videre arbeid med hovedvegsystemet tar utgangspunkt i at kommunen og
Statens vegvesen kom til enighet om en planleggingsstrategi i forbindelse med sentrumsplanen for Moss. Den innebærer at fergekaianleggene vil ha dagens lokalisering i mange år
fremover og at man ved planlegging av hovedvegsystemet samtidig skal søke etter løsninger
som kan ivareta en fremtidig flytting av fergene.
Med dette utgangspunktet ser evalueringsgruppa følgende:
Begrense gjennomgangstrafikken gjennom Sjøsiden bydel. Ingen av de to teamene anbefaler å
føre trafikken fra Jeløya gjennom den nye bydelen på Sjøsiden og deretter inn i tunnel. Dette
er forståelig da trafikkmengden fra Jeløy er stor (20-25.000 kjt/døgn).
Evalueringsgruppa støtter teamenes anbefaling om å begrense trafikkbelastningen gjennom
den nye bydelen. Videre merker evalueringsgruppa seg at ingen av teamene har foreslått å
føre Rv19 under jernbanen ved stasjonen. Evalueringsgruppa ser at dette ville gitt mer gjennomgangstrafikk, at det teknisk sett vil være svært krevende å etablere en vegtunnel under
stasjonen og havnivå, samt at dette er vanskelig å integrere i et bymiljø på en god måte.
Havnetrafikken (ca 500 ÅDT i 2014) vil trolig måtte føres gjennom Sjøsiden bydel. Dette er i
all hovedsak tungtrafikk, noe som er problematisk for utvikling av en ny attraktiv bydel med
stort innslag boliger. Det er sterkt ønskelig å finne en løsning hvor denne trafikken ikke belaster bymiljøet. Hvis fergekaianleggene flyttes til sør i havna, forsterkes dette behovet.
Ideen med Rv19-kulvert parallelt med jernbanen og rundkjøring i tunnel ansees som en krevende ide.
Begge teamene har vist en løsning for rv.19, basert på flytting av ferjekaia, hvor en vegkulvert er ført parallelt med jernbanekulverten opp til en underjordisk rundkjøring ved Kransen.
Evalueringsgruppa mener denne løsningen er lite robust. Dette skyldes kombinasjonen av fire
forhold:
1. Rundkjøring i tunnel er i strid med gjeldende vegnormaler og kan vanskelig legges til
grunn, dersom det finnes andre gjennomførbare alternativer.
2. Pr i dag er det ikke grunnlag for å kunne bygge vegkulvert samtidig med
jernbanekulverten, både fordi finansieringen er uklar og fordi plan- og utredningsarbeidet
for hovedvegsystemet trolig ikke kan forseres så mye at det kan ta igjen fremdriften for
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utbygging av jernbanen. Det å holde fast ved denne løsningen, gir risiko for å forsinke
utbyggingen av jernbanen.
3. Det er vanskelig å forsvare en så lang kulvert til flyttet fergekai når flytting av fergekaia ikke
er besluttet eller finansiert.
4. Vegkulverten kan ikke bygges etter jernbanekulverten. Dette vil hindre byreparasjon i
området rundt jernbanekulverten frem til veglkulverten blir bygget, fordi usikkerheten om
området skal graves opp på nytt vil ligge som en klam hånd om byutviklingen her. Fordi
forbindelsen mot sentrum er så viktig, kan dette ikke anbefales.
Interessant løsning med kort tunnel forbi stasjonen. En bearbeidet variant av alternativet lansert i
«Knutepunktutvikling Moss» med en kort vegkulvert forbi stasjonen og ut til Jernbanegata
kan være en interessant løsning å gå videre med. I det videre arbeidet bør det vurderes om
en slik kulvert kan legges parallelt med jernbanen, under Værlegata og ut til Jernbanegata.
En slik løsning begrenser belastningen fra havnetrafikken på det fremtidige byområdet
og
18
fjordtorget. Den forbereder også for en mulig fremtidig flytting av fergekaia, da Jernbanegata
og denne kulverten kan bli en fremtidig del av Rv19BJØRVIKA
frem til fergekaia.
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FERGE HORTEN - MOSS

En søndre kulvert under jernbanen vist i ”Fjordtorvet” muliggjør en «havnering» som i konsept
5 i Konseptvalgutredning. Den kan gi kjøreatkomst for havna fra østsiden av jernbanen og
vil kunne fungere i avvikssituasjoner. Den vil imidlertid ikke kunne håndtere forholdet mellom
den nye bydelen og havnetrafikk/fremtidig fergetrafikk. En søndre kulvert under jernbanen
må blant annet vurderes i forhold til teknisk og økonomisk gjennomførbarhet, hvilket transportbehov den dekker, samt kapasiteten til vegnettet øst for jernbanen. Trafikken fra Rockwool og havna kan alternativt ivaretas på hver side av jernbanen.
Evalueringsgruppa anbefaler at Statens vegvesen og kommunen gjennom arbeidet med
Bypakka og kommunedelplan for hovedvegsystemet eller andre prosesser avklarer hva det
skal planlegges for og finansiering av dette.

Tilrettelegging for gående og syklende
Vurdering på strukturnivå. Det overordnede sykkelvegnettet i plan for hovednett for sykkel i
Moss og Rygge ble ikke formidlet til teamene, og ingen av mulighetsstudiene legger det til
grunn for sine forslag. Vurderingene av de to forslagene knyttes derfor til strukturnivå, det vil
si om forslagene ivaretar muligheten for gode gangnett og sykkelruter, enten det definerte
hovednettet for sykkel, eller andre løsninger. Hovedrutene for gange og sykkel som er beskrevet under, vil kunne gi gode forbindelser til jernbanen og gjennom området.
Tilrettelegging for syklister. Planen for hovednett for sykkel i Moss og Rygge viser hovedsykkelruter i Fjordveien frem til Kransen, fra Jeløya over Helgerødgata og opp til Kransen, samt
Jernbanegata. Dette er naturlige hovedlinjer som også vil gi god tilgjengelighet til knutepunktet. Planen viser også Jernbanegata som hovedsykkelrute. Den er viktig for å gi kontakt
mellom Helgerødgata og Fjordveien, men alternativer bør vurderes ut fra gatebruken av
gatene og hva som gir best atkomst til stasjonsinngangen fra Fjordtorget. Sykkelrutene må
trolig justeres noe for tilpassing til ny jernbanestasjon. Sykkelparkering bør etableres så nær
stasjonsinngang og plattformer som mulig.
Tilrettelegging for gående. Værlegata, Fjordveien, Jernbanegata og Strandgata bør planlegges
som de viktigste hovedgangrutene i planområdet. I tillegg bør det etableres gangforbindelser på tvers av jernbanen, for eksempel i forbindelse med stasjonsinngangene eller over
kulverten, slik at jernbanen ikke blir en barriere for gangtrafikk. Sammen med utforming av
bystrukturen bør det utvikles et finmasket gangnett i bydelen Sjøsiden.
Dagens jernbanespor som «Tynnpark». Begge forslagene har vist «tynnpark» med gang- og sykkelforbindelse på det nedlagte jernbanesporet. Dette bør vurderes videre for strekningen
gjennom sentrum nord for Rådhusbrua. I det videre arbeidet må en vurdere hvilken transportfunksjon tynnparken skal ha og hvor det skal etableres ramper og trapper til omgivelsene. Sør for Rådhusbrua ligger jernbanesporet på terrengnivå. Her bør arealbruken vurderes
som del av en helhetlig transformasjon av området.
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Dagens jernbanetrasé nord for Rådhusbrua kan bygges om til «Tynnpark». Illustrasjon fra «Fjordtorvet».

Utforming av et finmasket gang- og sykkelnett i bydel Sjøsiden. I Sjøsiden bydel må det lokale
gangnettet og sykkelnettet utformes sammen med bystrukturen. Det bør være et finmasket
gangnett som er funksjonelt og sammenhengende, med direkte og logiske ganglinjer. Gangforbindelsene må utformes slik at det blir attraktivt, enkelt, sikkert og effektivt å gå for alle.
Begge parallelloppdragene åpner for et finmasket gangnett. «Fjordtorvet» har tydelig definerte gaterom og en bystruktur som gir intuitivt enklere ganglinjer. Grunnstrukturen i «Knutepunktutvikling Moss» gjør det også mulig å etablere et finmasket gangnett, men det har klart
forbedringspotensial når det gjelder å utvikle et attraktivt og selvforklarende gangnett.
Gang- og sykkelbro over søndre del av kanalen. KVU for hovedvegsystemet i Moss/Rygge og
Sentrumsplanen for Moss viser en ny gang- og sykkelbro over søndre del av kanalen. Den vil
kunne gi en mer direkte forbindelse fra bebyggelsen på søndre del av Jeløya.
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Bybebyggelse
Robust bystruktur med høy utnyttelse og kvalitet. Mulighetsstudiene viser at man ikke trenger å ta
stilling til den detaljerte utformingen av bebyggelsen for de utbyggingsområdene som ligger
lengre frem i tid. Bystrukturen bør i første omgang fastlegges på overordnet nivå, hvor byggeområdene bør ha tilstrekkelig størrelse og fleksibilitet for å utforme bebyggelsen på senere
stadier. Evalueringsgruppa vil påpeke at byområdet rundt knutepunktet bør gis høy utnyttelse, både for å utnytte potensialet for miljøvennlig transport som ligger i kollektivknutepunktet
og for å tilføre mange mennesker til Moss sentrum. Det bør også tilrettelegges for høy kvalitet
på bebyggelse og byrom og gode by- og boligkvaliter som ikke forringes av miljøbelastninger
med støy og forurensning.
Byreparasjon i Nyquistbyen. Løsningen med bebyggelse over jernbanekulverten som i «Fjordtorvet» virker som en overbevisende måte å håndtere overgangen mellom jernbanekulverten og
tilstøtende terreng. Evalueringsgruppa anbefaler at mulighetene for å etablere bebyggelse
oppå og langs kulverten avklares i forbindelse med reguleringsarbeidet for jernbaneanlegget.
Både fundamenteringsprinsipper og byggehøyder bør belyses.
Byutvikling av dagens stasjonsområde og havnearealene. En hovedstruktur med Strandgata som
gjennomgående gaterom åpner for en robust byplan med mange mulige bebyggelsestrukturer innenfor dette, slik forfatterne av «knutepunktutvikling Moss» argumenterer for. Det gir
også et godt utgangspunkt for etappevis utvikling. Byområdet bør trolig ha en mer enhetlig
bystruktur og høyere utnyttelse i det sentrale området, slik «Fjordtorvet» viser.
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Avhengigheter
Evalueringsgruppa ser at det innenfor planområdet er mange avhengigheter. Noen av de
viktigste er:
Jernbaneprosjektet er først ute med utbygging og vil legge en rekke premisser for øvrige deler
av knutepunktet og byutviklingen av Sjøsiden. Samtidig er jernbaneprosjektet avhengig
av den øvrige byutviklingen for at stasjonen skal bli del av en god helhet. Dette er spesielt
knyttet til etablering av byrommene nært opp mot jernbanestasjonen og byutvikling med bybebyggelse langs og oppå kulverten. For at jernbanestasjonen skal kunne inngå i et velfungerende kollektivknutepunkt, bør busstraseer og gang- og sykkelruter inn mot knutepunktet
avklares. Hvis det skal etableres vegkulverter langs eller på tvers av jernbanen, må det også
avklares og grensesnitt defineres.
Hovedvegsystem med Rv19 vil finansieres gjennom en bypakke og tiltakene må prioriteres innenfor den økonomiske rammen til bypakken. Hvilke løsninger som legges inn, er ikke avklart.
Flytting av fergeleiet inngår ikke i regjeringens valg av videre planlegging etter konsept 5 /
konsept 6. Det er likevel naturlig å belyse mulighetene /begrensningene for et slikt tiltak i
det videre arbeidet med en bypakke for Moss og Rygge. Mulighetsstudiene har belyst noen
utfordringer, muligheter og konsekvenser ved å føre Rv19 gjennom den nye bydelen. Dette
kan benyttes som innspill til arbeidet med Bypakken og hovedvegsystemet.
Byutviklingen er avhengig av at infrastruktur etableres og at arealene frigis fra annen bruk:
• Byutvikling av dagens jernbanearealer kan først skje når ny jernbanestasjon er etablert.
• Byreparasjon i Nyquistbyen langs og over jernbanekulverten er avhengig av at
jernbaneanlegget er etablert.
• Byutvikling på dagens havnearealer er avhengig av at Moss havn flytter fra de aktuelle
områdene og sikres erstatningsarealer ved utfylling sør i havna.
• Byutvikling av dagens fergekaianlegg er avhengig av at nytt fergeleie med tilhørende
infrastruktur er etablert. Flytting er avhengig av at Moss havn sikres erstatningsarealer sør
i havna og at finansering er sikret.
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