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Tage Pettersen
Ordfører i Moss kommune



• Ordfører i Moss siden 2011
• Nestleder i Osloregionen
• Vara til Stortinget
• Leder av Østfold Høyre siden 2008
• Folkevalgt siden 1991
• 19 år med utdanning og arbeid i 

forsvaret
• Gift og har en sønn 



Bilag i Aftenposten

• Markedsføring av Moss og 
Mosseregionen i Aftenposten 
og Moss Avis 1/12-2015

• Utgitt i samarbeid med lokale 
investorer og utviklere

• Fulgt opp med nettsiden: 
http://velkommenhjemmoss.no/

• God respons fra fjern og nær
• Hva ligger bak av strategisk 

plan- og utviklingsarbeid?

http://velkommenhjemmoss.no/




Disposisjon
• Kort om Moss / Mosseregionen
• Strategisk planlegging i

– Osloregionen og Østfold
– Mosseregionen

• Byutviklingen i Moss
– Infrastruktur (jernbane, vei og havn)
– Sentrumsplanen
– Viktige utviklingsområder

• Veien videre





4 kommuner
 Moss, Rygge, Råde og Våler
 60.000 innbyggere
 513.4 km2

Moss er regionsenter 
 32000 innbyggere
 63 km2

Transportknutepunkt
 42 min med tog til Oslo
 30 min i 2023
 E6 fire felt
 Stamnetthavn og ferge
 Internasjonal flyplass

Attraktiv boligregion
 13% befolkningsvekst siste 10 år

Næringsliv i omstilling
 Underskudd på arbeidsplasser
 Stor utpendling



Mosseregionen i Østfold



Og i Osloregionen
 Allianse mellom kommuner og 

fylkeskommuner som selv definerer seg 
som en del av Osloregionen. 

 Omfatter 78 kommuner (inkl. Oslo), 5 
fylkeskommuner- totalt 2,1 millioner 
innbyggere. Oppland fylkeskommune er 
med fra 01.01.16.

 Formål: Styrke Osloregionen som en 
konkurransedyktig og bærekraftig region i 
Europa.

 Samarbeidsalliansens strategiske 
innsatsområder; internasjonal 
profilering - kompetanse og 
verdiskaping - utbyggingsmønster, 
samferdsel og kollektivtransport -
klima



Vi må kombinere et 
forbedret transport-
system med byutvikling i 
byene/byklyngene 
utenfor Oslo. 



Areal- og transportpolitikken



FYLKESPLAN FOR ØSTFOLD – AREALKART



FELLES KOMMUNEPLANER

• Igangsatt i 2009
• Utgangspunkt i nylig 

vedtatt fylkesplan
• Felles planprogram og 

planstrategi
• Felles samfunnsdel
• Felles arealpolitikk
• Bred politisk prosess
• Vedtatt juni 2011



Felles visjon:

Mosseregionen

mest attraktiv ved Oslofjorden.



Kommuneplanenes satsingsområder
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(Bygger på tilsvarende i fylkesplanen)



Kambo

Høyda, Varnaveien, Melløs

Moss sentrum

Halmstad

Karlshus

Våk

Kirkebygden

Knutepunktutvikling i Mosseregionen



Kommuneplanen for Moss 2011-2022
Kompakt byutvikling



Rv 19Jernbane

Oslofjordkryssingen



I 2023: < 30 min til Oslo!

Smaalensbanen fra 1878



Trege prosesser

1993 1999 2008 2014



Kulvert 

Sandbukta

Nye Moss stasjon

Tunnel under sentrum

Carlbergtunnelen



Ny stasjon nærmest mulig sentrum



Ny stasjon med adkomst fra
et øvre og et nedre torg



Moss Avis 5/1-2016



5-årig samarbeidsavtale om areal- og 
transportplanlegging i Mosseregionen

• Parter:
– Østfold fylkeskommune
– Statens vegvesen 
– Jernbaneverket
– Moss kommune
– Rygge kommune

• Hovedmålet for samarbeidet 
under denne avtalen er å bidra til å 
utvikle Mosseregionen som en 
attraktiv og konkurransedyktig region 
på en bærekraftig måte basert på 
virkemidler innen areal- og 
transportsektoren.



Sentrumsplanen



Sentrumskjernen



VERKET OG MØLLEBYEN



Verket



«Sjøsiden»



C. F. Møller, Dronninga landskap, Railers - ”Fjordtorvet”:
Tilnærming: Bymiljøkvaliteter i knutepunkt og den nye bydelen



«Sjøsiden Moss AS» 
• Samarbeid mellom 

ROM Eiendom AS og 
Moss kommune

• 50/50 eierskap
• Etablert i januar 2015
• Skal drive by- og 

knutepunktutvikling på 
frigjorte jernbane- og 
havnearealer



Moss havn



Ferjeleie



Bylab Moss



Nasjonale forventinger

• Gode og effektive 
planprosesser

• Bærekraftig areal- og 
samfunnsutvikling

• Attraktive- og 
klimavennlige by- og 
tettstedsområder



Planstrategi og 
kommuneplanrullering



Moss
Rygge

Kommunereform



Takk for oppmerksomheten!
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