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Forslaget til områdeplan er utarbeidet 
med bistand fra Asplan Viak AS. 

Illustrasjoner er utarbeidet av  
Asplan Viak, A-Lab og MAD 

Planløsningen legger rammer for en bærekraftig og langsiktig utvikling av Verket som et 
byutviklingsområde med vekt på miljøvennlig transport, gode byrom og friområder som kommer hele 

byen til gode og som åpner tilgangen til sjøen og Mosseelva. Planforslaget utnytter områdets potensiale 
for etablering av sentrumsnære boliger, næringsvirksomhet og andre funksjoner som kan supplere 

eksisterende funksjoner i bykjernen.

VISJON



Områdereguleringsplanen for Verket legger føringer for en ny og bymessig 
utvikling av Verket som en del av Moss sentrum. Inntil industrivirksomheten på 
Verket ble avviklet i 2012 har fabrikkområdet vært et lukket område som har fått 
utvikle seg på industriens premisser, adskilt fra Moss sentrum både fysisk og 
funksjonelt. Den nye situasjonen åpner for en bymessig utvikling av området, 
men også at industrifasilitetene i området kan utnyttes i en mellomfase.

Arbeidet med områdereguleringsplanen har vært samordnet med 
kommunedelplanarbeidet for Moss sentrum og følger opp føringene i denne. 

Moss står foran en betydelig vekst i årene som kommer. Med dobbeltspor til Ski 
og videre til Moss og de andre Østfoldbyene vil Moss bli knyttet tettere opp mot 
Oslo og utgjøre en viktigere del av dette store regionale bo- og arbeidsområdet. 
Sammen med omlegging av Rv 19 åpner dette for en ny tenkning rundt 
utviklingen av Moss sentrum med vekt på en kompakt og bærekraftig utvikling 
med høy boligandel som en av grunnpilarene for å sikre et «levende» sentrum.

Områdereguleringsplanen legger rammer for å utvikle Verket som en 
bærekraftig del av Moss by med vekt på miljøvennlig transport og effektive 
energiløsninger samt byrom og friområder som kommer hele byen til gode 
og åpner tilgangen til sjøen og Mosseelva. Planforslaget legger til rette for å 
utnytte områdets potensiale for boliger, næringsvirksomhet og andre funksjoner. 
I tillegg legges det vekt på å videreføre kulturhistoriske kvaliteter innenfor det 
nedlagte fabrikkområdet og i omkringliggende områder knyttet til Verksgata og 
Konventionsgaarden.

Området vil med sine arealreserver og muligheter kunne bli et viktig 
mulighetsområde for Moss by for ulike typer etableringer som har behov for 
større områder for sine virksomhet.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-2 andre ledd kan kommunen overlate 
til andre myndigheter eller private å utarbeide områderegulering når dette 
skjer i et samarbeid med kommunen. På bakgrunn av en forespørsel fra Höegh 
Eiendom, vedtok MTS-utvalget den 10.04.2013 at det inngås samarbeidsavtale 
om arbeidet med områdereguleringsplanen for Verket. 

Parallelt med planarbeidet er det fremforhandlet en utbyggingsavtale for 
gjennomføring av områdereguleringsplanen. Avtalen inkluderer også en 
felles intensjon om å samarbeide  om en bærekraftig utvikling av Verket som 
byutviklingsområde.

Områdereguleringsplanen kommer inn under bestemmelsene om 
konsekvensutredninger. Planarbeidet ble varslet i juni 2013, og planprogrammet 
for planarbeidet ble fastsatt av bystyret 09.12.2013.

I planarbeidet er det gjennomført en omfattende prosess med studier og 
parallelloppdrag med ulike arkitekter og byplanleggere fra Norge og utlandet. 
Innspill fra berørte myndigheter og tilgrensende grunneiere og befolkning er lagt 
til grunn og søkt innarbeidet i en helhetlig planløsning. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Områdereguleringsplanen omfatter:

• Planbeskrivelse med illustrasjonsplan
• Plankart 
• Planbestemmelser
• Konsekvensutredning
• Risiko og sårbarhetsanalyse
• Utbyggingsavtale

 
I tillegg foreligger det en rekke underlagsdokumenter som er oppgitt i vedlegg

FORORD
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OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR VERKET

KOMMUNEDELPLAN FOR MOSS SENTRUM 

Kommunedelplanen for Moss sentrum 2015-2026 legger hovedrammene for områdereguleringen av 
Verket. Planen definerer Verket som en viktig del av Moss sentrum. Verket vil bli en ny del av sentrum 

med god beliggenhet nær sentrumskjernen, med tilgang til sjøen og kort avstand til rekreasjon i 
Nesparken.

1

OVERORDNEDE FØRINGER FOR VERKET



7

MOSS KOMMUNE

Sentrumsplanen trekker opp følgende mål for utvikling av 
Moss sentrum:

Moss sentrum skal styrkes som regionens kommersielle 
og kulturelle tyngdepunkt med et bredt og variert tilbud 
av arbeidsplasser, boliger, handel og service, kultur 
og opplevelser. Byens kontakt med vann og sjø skal 
forsterkes og byens historiske og kulturmessige identitet 
skal framheves.

Delmål-Innhold.  
Moss sentrum skal ha et variert innhold av kommersielle, 
kulturelle og rekreative tilbud som gir byen attraktivitet og 
tiltrekningskraft på innbyggere og næringsliv.

Delmål-Kvalitet.  
Moss sentrum skal utvikles med høy kvalitet på bygninger, 
gater, plasser og rekreasjonsarealer slik at byens 
attraktivitet og omdømme styrkes

Delmål-Tilgjengelighet.  
Moss sentrum skal være lett tilgjengelig og forholdende for 
gående, syklende og kollektivtrafikk gjennom og til og fra 
sentrum skal forbedres.

Delmål - Kapasitet.  
Moss sentrum skal tilby tilstrekkelige og egnede arealer 
for utvikling av næring, bolig og andre sentrumsfunksjoner 
slik at grunnlaget for sentrumsutviklingen styrkes.

ILLUSTRASJON:

Sentrumsplan Moss. Verket er 
lokalisert nord i området.
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OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR VERKET

Kommunedelplanen forutsetter at Verket endres fra et 
lukket industriområde til en funksjonsblandet åpen bydel 
med god tilkobling til sentrum. Det legges vekt på at Verket 
har potensial til å dekke mange typer arbeidsplasser i tillegg 
til bolig, kontor, kultur, utdanning, rekreasjon og næring 
tilpasset utviklingen i området.

Verket skal kobles til sentrumskjernen med en veiforbindelse 
øst for dagens jernbanelinje og nye forbindelser over 
Mosseelva for gående og syklende. Det legges opp til å 
utvikle den sentrumsnære delen av Verket mot Mosseelva i 
en tidlig fase.

ILLUSTRASJON:

Kommunedelplanens arealbruk for 
Verket.



9

MOSS KOMMUNE

ILLUSTRASJON:

Konseptuelt grep for utvikling av Verket

Kommunedelplanen gir føringer for hvordan Verket skal 
utvikle seg for å knytte området tettere opp mot dagens 
sentrumskjerne gjennom å skape sammenhengende 
forbindelser og grøntstrukturer. Prinsippskissen til høyre 
viser de bærende løsningsprinsippene for Verket

Sentrumsaksen. Kommunedelplanen legger opp til en 
forsterkning av dagens sentrumsakse med gågata og 
Rådhusplassen som et bindeledd mellom havna og stasjonen 
i sør og Verket i nord. Sentrumsaksen krysser Mosseelva ved 
fossen, forgrener seg innover i området og mot sjøen.

Dagens jernbanelinje. Etter nedleggelsen foreslås en 
sammenhengende gang- og sykkelvei som følger dagens 
trase og binder sammen det nye stasjonsområdet og havna i 
syd med Verket og friområdene nord for Verket.

Blågrønn forbindelse. Sammenhengende blågrønn 
forbindelse som følger vassdraget fra Vannsjø til 
Mossesundet og videre langs sjøen nordover som en 
sammenhengende sjøpromenade.

Ny folkepark. Dagens «Rabben» ved utløpet av Mosseelva 
utvikles som en folkepark for allsidig bruk. Lengre nord 
foreslås en egen bydelsstrand.

Ny sjøfront. Dagens bebyggelse og kaianlegg langs sjøen 
transformeres eller erstattes med nybygg som vil gi en ny 
sjøfront som tilgjengeliggjøres i samspill med den blågrønne 
forbindelsen.

Folkepark på rabben

Sandbukta

Kambo

Sponvika

Vansjø

Sentrum

Sjøfronten

Bydelsstrand

Elvepromenaden

Sentrumsaksen kobles til Verket og sjøfronten

Nedlagt jernbaneforbindelse som ny grønn 
forbindelse

Sammenhengende blågrønn forbindelse

Folkepark og bydelsstrand

Sjøfronten - bebyggelse henvendt mot sjøen 
med havnepromenade/kyststi
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OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR VERKET

VERKET SOM DEL AV MOSS

Verkets 200 år lange industrihistorie har gjort at denne delen av Moss har utviklet seg på industriens 
premisser, adskilt fra byens øvrige utvikling. I tillegg til denne funksjonelle barrieren utgjør Mosseelva 
en fysisk barriere mellom Verket og byen forøvrig. En viktig forutsetning for å åpne Verket mot byen vil 

derfor være å skape nye forbindelser over Mosseelva. 

2
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MOSS KOMMUNE

I planforslaget er det lagt inn en gangbro som forbinder 
Møllebyen med Verket nedenfor fossen. Denne gangbroa vil 
også ligge i forlengelsen av dagens gågate. På nordsiden 
av elva vil et nytt byrom «Kulturplassen» danne et 
orienteringspunkt som knyttes opp mot nye forbindelser 
langs elven, mot sjøen og innover i området. 

I vest foreslås en ny bro som knyttes opp mot en 
gjennomgående vei som vil være en forutsetning for ny 
metrobusstrase mot Moss nord og Osloveien. Planforslaget 
bygger på sentrumsplanens ide om å kunne bruke dagens 
togtrasé til en fremtidig sykkel-og gangtrasé når denne 
legges ned etter 2023.

Planforslaget bygger også på føringene som er lagt for 
sammenhengende grøntstrukturer som følger vassdraget fra 
Vansjø langs nordsiden av elven til et nytt offentlig friområde 
på «Rabben» og videre nordover langs sjøfronten. På denne 
måten vil dagens sentrum få en ny tilknytning til sjøen.

ILLUSTRASJON:

Nye forbindelser vil knytte dagens sentrum til Verket og sjøen. Fra den nye gangforbindelsen fra Møllebyen til Verket
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OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR VERKET

PLANOMRÅDET

Planområdet omfatter totalt 306 daa der 207 daa er landareal og 99 daa sjøarealer. Planområdet 
grenser mot Mosseskogen og boligbebyggelse i nord, det historiske bygningsmiljø langs Verket (gata) i 

øst, Mosseelva i sør og Mossesundet i vest.

3



ILLUSTRASJON

Gjeldende regulering på omkringliggende områder

ILLUSTRASJON

Planområdets avgrensing
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MOSS KOMMUNE

Planområdet er i hovedsak uregulert med unntak av noen 
mindre områder i nord og øst. Gjeldende reguleringsplaner 
som blir berørt av områdereguleringen er deler av 
reguleringsplan for Mosseskogen-Røysåsen syd vedtatt i 
2002, reguleringsplan for Verket vedtatt i 2010.

Planavgrensningen er endret noe underveis i planarbeidet 
og det har vært gjennomført separate varslinger i 
forbindelse med disse endringene. Planområdet er blant 
annet trukket inn mot øst for å få en best mulig tilpasning 
til reguleringsplanen og vernebestemmelsene knyttet til 
Verksgata.
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OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR VERKET

SITUASJONSBESKRIVELSE

4.1  Verkets historie 
4.2  Dagens bebyggelse 
4.3  Viktige bygg og bygningsmiljøer 
4.4  Historiske akser 
4.5  Landskap og blågrønne strukturer

4
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MOSS KOMMUNE

4.1  
VERKETS HISTORIE

Moss Jernverk ble etablert på begynnelsen av 1700-tallet. 
Lokaliseringen var gunstig både på grunn av tilgangen på 
vannkraft fra fossen, men også på grunn av beliggenheten 
langs den gamle ferdselsåren langs østsiden av Oslofjorden, 
nærheten til Moss by og sjøen. 

Konventionsgaardens historie går tilbake til midten av 
1700-tallet, hvor bygningen ble oppført som hovedbygning 
for Moss Jernverk. I denne bygningen, fikk den siste krigen 
mellom Norge og Sverige sin formelle avslutning høsten 
1814. Fredsavtalen ble kalt Mossekonvensjonen og bygningen 
ble kalt Konvenstionsgaarden.

På midten av 1800-tallet møtte jernverket vanskeligere 
konkurranseforhold, lønnsomheten forsvant og 
jernverket ble lagt ned i 1873 for deretter å bli overtatt av 
emballasjekonsernet M. Peterson & Søn. De siste tiårene 
var virksomheten knyttet til celluloseproduksjon frem til 
avviklingen i 2012. Dagens eiere, Höegh Eiendom, ønsker å 
utvikle det tidligere industriområdet til en levende del av byen 
Moss.

Den historiske utviklingen preget hvordan byen utviklet seg. 
Fragmenter av disse sporene er synlige i dag, og det søkes 
gjennom utvikling av området å forsterke de historiske 
sporene.

Moss kirke anno 1779

1834
Stor usikkerhet

Moss kirke anno 1861

1893

1919

tø
m

m
er
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og

Moss kirke anno 1861
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m

m
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1950

FIGUR 3  

FRA BEGYNNELSEN AV 1900-TALLET 
De eldre bygningsvolumene vokser sammen med nye 
større produksjonsbygninger. Kanalen forsvinner

FIGUR 1 

FRA CA. 1500-1800 
Konsentrasjon av virksomhetene rundt fossen/elveløpet, 
kanalen og Verksgata 

FIGUR 2 

FRA SLUTTEN AV 1800-TALLET

Utfylling på” Rabben” med havn og skipsfart, ny 
bebyggelse orienterer seg i forhold til sjøen og jernbanen
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OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR VERKET

4.2  
DAGENS BEBYGGELSE

Dagens bebyggelse kan i hovedsak dateres til perioden 
etter siste verdenskrig. Med noen få unntak er bebyggelse 
og konstruksjoner fra de tidlige industriperiodene revet. 
De eldste og mest identitetsskapende bygningene er søkt 
innpasset i planforslaget.

Bebyggelsen langs Verket utgjør et helhetlig historisk miljø 
som er regulert til bevaring og nylig rehabilitert og istandsatt 
sammen med selve gateløpet. Konventionsgaarden utgjør 
starten på både industrihistorien og inngangen til Verket. 
Bygningen er fredet og vil også i fremtiden være en sentral og 
identitetsskapende bygning. 

1990 -

1980 - 1990

1960 - 1970

1940 - 1950

1920 - 1930

Før 1920

ILLUSTRASJONEN 

Illustrasjonen viser dagens bebyggelse hvor 
alder er vist ut fra en gradert fargeskale hvor 
de eldste bygningene er gitt de mørkeste 
valørene

FOTO:

Skråfotoet viser industriområdet slik det fremsto like før nedleggelsen. Området er 
senere sikret og det er foretatt en miljøsanering og klargjøring for ny bruk.
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MOSS KOMMUNE

4.3  
VIKTIGE BYGG OG BYGNINGSMILJØER

Planområdet er omkranset av verdifulle bygningsmiljøer 
i sør og øst. Møllebyen i sør, Konventionsgaarden og 
bebyggelsen langs Verket utgjør viktige bærere av Moss 
bys industrihistorie og er allerede sikret gjennom vern og 
ny bruk. Verneverdien omtales derfor ikke videre i denne 
forbindelse.

Den funksjonelle og arkitektoniske koblingen til Møllebyen og 
bygningsmiljøet langs Verket vil være viktig for å synliggjøre 
sammenhenger og bygge opp under den kulturhistoriske 
fortellingen som Verket er en del av.

Innenfor planområdet er det identifisert tre bygninger og 
et industriminne («Kokern») som utpeker seg som viktige 
bygninger som representerer eldre og nyere industrihistorie. 
Disse bygningene forutsettes bevart og istandsatt for ny bruk.

«Salene» med sine saltak og karakteristiske 
vestvendte teglstensfasader representerer den tidligste 
papirindustriperioden og daterer seg til begynnelsen 
av 1900-tallet. Enkelte konstruksjonselementer som 
smijernsøyler er også karakteristiske for bygningen og 
oppføringsperioden.

De to bygningene Verkstedet og Administrasjonsbygget 
er bygd etter siste verdenskrig og representerer enkel og 
funksjonell etterkrigsarkitektur. Bygningene er allerede i 
bruk for forskjellig type næringsvirksomhet, kulturformål 
og skole (internasjonal skole) som er under etablering. 
Bygningenes lokalisering og størrelse gjør dem til 
strukturerende og identitetsskapende bygninger som søkes 
bevart og integrert i ny bebyggelse.

Koka (Kamirkokeren), Fimpen (Førimprengneringstårnet) 
og Massetårnet er anlegg etter industriperioden og 
representerer stor egenverdi som identitetskapende 
elementer i videre utvikling av Verket.

BILDER:

1. Verksted 
2. Administrasjonsbygget 
3. Møllebyen 
4. Konventionsgaarden 
5. Industribygg fra før krigen 
6. Gammel bebyggelse i Verket

6.

4.

3.2.1.

5.
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OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR VERKET

4.4  
HISTORISKE AKSER

Industrien ble hovedsakelig utviklet langs Mosseelva og langs 
kanalen. Mosseelva følger samme løp som tidligere, men 
den gamle bebyggelsen på nordsiden er for lengst revet. 
«Rabben» ved utløpet ev elven er fyllmasser fra 1800-tallet 
og senere. Elverommet representerer i dag en viktig historisk 
akse og synsakse som forbinder sjøen med baklandet.

Konventionsgaarden ligger øverst i det som har vært 
hovedadkomsten til Peterson fabrikker. Synsaksen og 
kontakten mot sjøen er imidlertid brutt av nyere bygninger 
langs sjøfronten. Sporene etter kanalen er i dag utydelige og 
vannet er lagt i rør. 

Verket er navnet på den historiske veien fra sydlige deler av 
Østfold, gjennom Moss og videre nordover mot Oslo. Verket 
kalles også Kongeveien (er en del av den gamle Kongeveien) 
og representerer fortsatt en viktig akse og forbindelse 
nordover selv om betydningen som hovedferdselsåre har 
opphørt gjennom stengningen ved Storebro. 

Boligakse

Industriakser

ILLUSTRASJON

Viktige kulturhistoriske akser gjennom området
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MOSS KOMMUNE

4.5  
LANDSKAP OG BLÅGRØNNE STRUKTURER

Elven og sjøfronten ut til Mossesundet er viktige førende 
strukturer i området. Historisk har de vært avgjørende for 
etablering av industrien, og sett i et byutviklingsperspektiv 
representerer de store potensialer i forhold til å skape gode 
bymiljøer. Etter mange år med industri er det lite eksisterende 
grønne strukturer innenfor området. Langs elven er det en del 
vegetasjon og et delvis naturlig elveløp ved fossen. På nord- 
og vestsiden danner to koller en grønn rygg i landskapet og 
bidrar på denne måten til en naturlig avgrensning av området 
i nord-øst.Mossesundet/sjøfronten

Kolle

Kolle

Elverommet

Mossesundet mot nord- vest

Kollen bak gammel bebyggelse  
i Verket

Elverommet med fossen
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OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR VERKET

MULIGHETSVURDERINGER OG UTVIKLINGSPOTENSIALE

Utviklingen av et omforent grunnlag for de formelle planarbeidene startet senhøstes i 2012 og 
parallellt med arbeidet med å utvikle sentrumsplanen. Dette åpnet for en prosess hvor plangrunnlaget 

er utarbeidet i tett dialog mellom kommune, tomteeier og øvrige berørte parter. Arbeidet med 
plangrunnlaget ble gjennomført i tre faser som beskrevet og dannet grunnlaget for de etterfølgende 

formelle planarbeidene.

5

5.1  Mulighetsvurderinger 
5.2  Parallelle oppdrag
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MOSS KOMMUNE

ILLUSTRASJON:

Forslag fra mulighetsstudien fase 3. Elveparken og nye broforbindelser knytter Verket til byen
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OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR VERKET

5.1  
MULIGHETSVURDERINGER
 
Mulighetsstudien fase 1 - avklare rammer

Første fase har vært å etablere et faktagrunnlag som 
definerer rammene for det videre arbeidet. Faktagrunnlaget 
kan grovt deles inn i eksterne og interne rammer og 
deretter påvirkelige - kan settes under debatt – og 
upåvirkelige rammer. Typiske eksterne rammer er gitt ut 
fra karakteristika ved tomten og tomtens omgivelser samt 
gjeldende planer og eiendomsforhold. Interne rammer vil 
i første rekke være knyttet opp mot tomteeiers ambisjoner 
og strategi for utvikling. For arbeidet med Verket var det 
spesielt viktig å kartlegge industrihistorien og begrunnelsen 
for det tilsynelatende kaos av gamle og nye bygninger 
og installasjoner. Dekomponering av dagens situasjon i 
historiske tablåer ga grunnlaget for en forståelse av stedet 
og et fundament for å fortolke og utvikle Verkets nye historie.

Mulighetsstudien fase 2 – strategier for arealbruk

Andre fase i arbeidet har vært å utvikle robuste strategier 
for fremtidig arealbruk. Mens første fase ble gjennomført 
av konsulenter som jobbet mer eller mindre uavhengig 
og innenfor deres respektive fagområder dreide andre 
fase seg om å utvikle robuste strategier for arealbruk. 
Arbeidet foregikk delvis på tvers av fag og i møter og work-
shops hvor rammer ble satt under debatt og strategier for 
arealbruk ble utviklet, herunder strategi for mobilitet, for 
bebyggelsestukturer og funksjon, byrom og blå og grønn 
infrastruktur, utbyggingsrekkefølge med mer.

Mulighetsstudien fase 3 – konseptstudier

Tredje fase i arbeidet har vært en konkretisering av en mulig 
helhetlig løsning innenfor de rammer og strategier som ble 
utviklet i foregående faser. I dette arbeidet ble det brukt både 
3D- modeller og ulike visualiseringsteknikker for å teste ut 
konkrete konsepter og presentere disse for berørte parter. 
Det ble arbeidet både på et overordnet nivå for å ivareta 
helheten, men også dypere inn i situasjonen, blant annet for 
å belyse bevaringsproblematikken og romlige forhold.
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ILLUSTRASJON:

Forslag fra mulighetsstudien fase 3. Fra industrihistorisk akse bak "salene"
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5.2  
PARALLELLE OPPDRAG

I løpet av vinteren 2014/15 ble det gjennomført parallelle 
oppdrag hvor tre arkitektkontorer ble engasjert av Höegh 
Eiendom til å utarbeide alternative forslag for første 
byggetrinn dvs området nærmest Mosseelva. Kontorene 
ble også bedt om å se utviklingen av dette området i en 
større sammenheng hvor også nærliggende områder ble 
trukket inn i vurderingene. To av forslagene ble bearbeidet 
i etterkant og inngår i plangrunnlaget for områdene syd for 
Konventionsaksen.
I etterkant av oppdraget ble forslagene evaluert av en 
evalueringsgruppe og det ble gitt følgende føringer for videre 
bearbeidelse og utforming av planforslaget:

Kulturturhistorisk akse
Det etableres en langsgående akse som binder Møllebyen og 
sentrum i syd sammen med produksjonshallene og områdene 
i nord. Denne aksen blir tydeliggjort gjennom plasser og 
mellomliggende gater fra Konventionsaksen og nordover. 

Kulturplassen
Det etableres en kulturplass der øvre gangbro lander nord 
for Mosseelva. Plassen skal utgjøre en multifunksjonell 
adkomstplass og dreiepunkt for videre bevegelse i forskjellige 
retninger nordover og mot sjøen.

Diagonalen
Det etableres en «diagonal gate» fra kulturplassen mot sjøen 
der diagonalen krysser Konventionsaksen. Dette vil gi en tidlig 
og god forbindelse ned mot sjøen. Det plassrommet som 
dannes vil representere et dreiepunkt hvor ulike bevegelser 
krysses og man orienterer seg videre mot «Rabben» mot 
båthavna eller sjøen. Diagonalen vil ha næringsarealer på 
begge sider, men boliger i kvartalene mot elveparken. Trafikalt 
etableres gaten som Shared Space eller gatetun.

Elveparken
Bebyggelsen langs elverommet utformes som offentlig strøk. 
Dette vil gi elverommet dybde, bedre sosial kontroll og økt 
kvalitet. Elveparken skal utformes slik at den inviterer til bruk 
for alle og ikke virke privatiserende og ekskluderende.

ILLUSTRASJON 

Illustrasjonen viser forslag til Kulturplassen sett mot sjøen. 

ØVRIGE ILLUSTRASJONER

I det etterfølgende er det vist et lite utvalg illustrasjoner fra forslagene. Etter oppdragsperioden ble A-lab og 
MAD`s forslag bearbeidet og har dannet grunnlaget for planforslagets delområder nærmest Mosseelva.
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FORSLAG NR 3. NIELS TORP ARKITEKTER

ILLUSTRASJON 1 

viser utsnitt av planområdet.  
Forslagsstiller er Niels Torp Arkitekter 

ILLUSTRASJON 2 

Viser 3D modell for hele planområdet.  
Forslagsstiller er Niels Torp Arkitekter 

FORSLAG NR 2. A-LAB

ILLUSTRASJON 1 

Illustrasjonen viser forslag til utforming av arealene nærmest 
elven. Forslagsstiller er A-lab 

ILLUSTRASJON 2 

Illustrasjonen viser forslag til utforming av elverommet. 
Forslagsstiller er A-lab

FORSLAG NR 1. MAD

ILLUSTRASJON 1 

llustrasjonen viser forslag til utforming av arealene nærmest 
elven. Forslagsstiller er MAD

ILLUSTRASJON 2 

Illustrasjonen viser forslag til Kulturplassen sett fra elven
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ILLUSTRASJON

Planen åpner for en utvikling av området 
som kan gjenomføres over flere tiår. 

Illustrasjonen viser maksimal 
utbygging iht. planforslaget. Unntaket 
er bebyggelsen mellom Rabben og 
eksisterende jernbanelinje som er vist som 
boligbebyggelse. I disse og tilsvarende 
områder som foreslås regulert til kombinert 
formål er utnyttelsesgraden avhengig 
av andel bolig og næring som utvikles. I 
næringsområder tillates generelt en høyere 
utnyttelsesgrad enn i boligområder.

6.1  
OVERORDNET BYPLANGREP

Verkets lange industrihistorie har gjort at denne delen av 
byen har utviklet seg på industriens premisser, adskilt fra 
byens øvrige utvikling. I tillegg til den funksjonelle barrieren 
utgjør Mosseelva en fysisk barriere mellom Verket og byen 
for øvrig. En viktig forutsetning for å åpne Verket mot byen 
har derfor vært å skape nye forbindelser over Mosseelva. I 
planforslaget er det lagt inn nye forbindelser som knytter 
Verket tettere opp mot sentrum. Dette er i første rekke 
en gangbro som forbinder Møllebyen med Verket nær 
fossen. Denne gangbroa vil også ligge i forlengelsen av 
dagens gågate. På nordsiden av elven vil et nytt byrom 
«Kulturplassen» danne et orienteringspunkt som knyttes 
opp mot nye forbindelser langs elven, mot sjøen og innover 
i området. I vest foreslås en ny bro som knyttes opp mot 
en gjennomgående vei som vil være en forutsetning for ny 
metrobusstrasé mot Moss nord og Osloveien. Planforslaget 
bygger videre på sentrumsplanens ide om å kunne bruke 
dagens togtrasé til en fremtidig sykkel og gangtrase når 
denne legges ned etter 2023.

Planforslaget bygger også på føringene som er lagt for 
sammenhengende grøntstrukturer som følger vassdraget fra 
Vansjø langs nordsiden av elven til et nytt offentlig friområde 
på «Rabben» og videre nordover langs sjøfronten. På denne 
måten vil dagens sentrum få en ny tilknytning til sjøen. 

Utviklingen av Verket forventes å ta flere tiår. I denne 
perioden vil store deler av dagens bygningsmasse kunne 
brukes midlertidig til variert bruk mens andre deler av 
bygningsmassen rives og erstattes av nye bygninger med 
ulike formål. Nærmest sentrum legger planen opp til en høy 
arealutnyttelse og en blanding av boliger og næringsformål, 
men også til kulturformål og arealer for rekreasjon. 
Planforslaget er robust i den forstand at andelen boliger og 
andre formål kan variere etter hva markedet etterspør og 
hva byen har behov for, og bestemmes gjennom forutgående 
detaljreguleringer. Denne åpenheten gir også grunnlag for et 
betydelig antall arbeidsplasser, særlig i de midtre områdene 
hvor det foreslås en høy arealutnyttelse, noe som tilsier 
en lavere boligandel. I områdene nærmest sjøen og i nord 
foreslås rene boligområder. Med opp mot 1000 boliger og 
tilrettelegging for næringsformål vil Verket representere et 
viktig tilskudd til målsettingen om et levende Moss sentrum.

27

MOSS KOMMUNE



28

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR VERKET



29

MOSS KOMMUNE



6.2   
STRATEGI FOR BYROM OG FORBINDELSER 

Strategien for byrom og forbindelser bygger på analysene i 
mulighetsstudien og etterfølgende parallelle oppdrag. Strategien 
utdyper og begrunner løsninger som er forankret i plankartet og 
planbestemmelsene. 
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ILLUSTRASJON

Illustrasjonen viser viktige 
forbindelser og byrom i planforslaget



Langsgående forbindelser
Det etableres et hierarki av 5 langsgående forbindelser med 
ulik karakter og innhold. Forbindelsene har det fellestrekk 
at de knytter Verket tetter  opp mot Moss sentrum og 
boligområdene i nord.

1. Verket (historisk bygningsmiljø – gatetun).  
Verket utgjør den historiske forbindelsen mellom byens 
omland syd og nord for sentrum. Gaten og bebyggelsen 
er underlagt vern og er nylig opprustet som gatetun. 
Gaten er regulert gjennom egen og vedtatt plan. 
Planforslagets konsekvens er at dagens bussforbindelse 
kan legges ned og erstattes med en ny trase som følger 
kollektivgaten.

2. Kollektivgaten.  
Gaten dimensjoneres som en effektiv transportåre 
for bil, buss og sykkel fra Storgata og ny bro i sør og 
møter Osloveien/ Verksgaten nord for den verneverdige 
bebyggelsen. I nord erstattes gjeldende plan med vei og 
boligformål tett inn mot bebyggelsen langs Verksgaten.

3. Industrihistorisk akse/ byvandring.  
Den industrihistoriske forbindelsen bygger opp rundt de 
bygninger som bevares og inngår i en ny sammenheng. 
Byvandringen starter ved kulturplassen og ender i en 
av de store produksjonshallene som kan gjenbrukes 
til nye formål i et midlertidig eller varig tidsperspektiv. 
Forbindelsen binder sammen verneverdig bebyggelse og 
små torg og ganglinjer.

4. Fjordgaten.  
Fjordgaten følger dagens togtrasé og binder sammen 
områdene nærmest sjøen langs en sammenhengende 
forbindelse. Funksjonelt legges det opp til et effektivt 
og separert sykkelfelt gjennom hele planområdet  med 
tilstøtende fortau. Det legges ikke opp til gjennomgående 
kjørevei, men adkomst til delområdene sikres. 

5. Sjøpromenaden/ Fjordvandring.  
Fjordvandringen følger sjøfronten og tilrettelegges 
primært for gående. Vandringen vil være 
sammenhengende og knytte sammen ulike aktiviteter og 
steder som «Rabben», båthavn, byrom, strender mm

Tverrgående forbindelser
De tverrgående forbindelsene vil knytte sjøen tettere opp mot 
Verksgata og baklandet både visuelt og funksjonelt ved at de 
vil fungere som adkomster til de ulike delområdene.

6. Elvepromenaden.  
Følger elveparken fra fossen mot fjorden. Se egen 
omtale.

7. Diagonalen.  
Forbinder kulturaksen med fjorden og vil bli den viktigste 
fremtidige gangforbindelsen mellom Møllebyen og 
fjorden. Utformes som «shared space»/ gatetun

8. Konventionsaksen.  
Er delvis omtalt i foregående avsnitt. Vil utgjøre en viktig 
synsakse mellom Konventionsgaarden og sjøen. På 
grunn av stigningsforhold åpner ikke planforslaget for 
alminnelig trafikk fra Verksgaten i dag. Etterfølgende 
detaljplaner vil ta stilling til utforming av dette området. 
Konventionsaksen vil ha stor bredde og delvis oppleves 
som et byrom.

9. Kanalforbindelsen.  
Forbindelsen følger den historiske kanalen fra 
Verksgaten og sjøen og vil være tilrettelagt for gående. 
Planforslaget åpner for at vanntemaet kan bringes inn i 
forbindelsen som identitetsskaperne attraksjon.

10. Adkomstveier i nord.  
To adkomstveier vil primært være adkomstveier til 
delområdene og til Fjordgaten, men også representere 
åpninger og gløtt fra Verksgaten mot sjøen.

Byromshierarki
I krysningspunktene mellom langsgående og tverrgående 
forbindelser oppstår byrom. Byrommenes karakter, størrelse 
og funksjonsinnhold vil variere. Dette er beskrevet nærmere i 
etterfølgende avsnittet.

11. Kulturplassen.  
Kulturplassen gis en generøs utforming som åpner for 
forskjellig bruk til forskjellige tider på døgnet og året. 
Plassen åpner seg mot syd, fossen og Møllebyen. Dette 
gir grunnlaget for solfylte og attraktive soner. Plassens 
vil delvis ha hardt belegg som åpner for ulik bruk 
samt «mykere» og grønne soner mot elven og bli med 
dette en del av elveparken. Plassen vil være startpunkt 
for vandring langs elveparken, for diagonalen og 
sjøadkomsten og den industrihistoriske vandringen.

12. Rabben. 
Utformes som bypark, og kan benyttes til: Bypark og 
friområde, kvartalslekeplass og uteoppholdsarealer for 
bebyggelsen på Verket.

13.  Verksplassen. 
Fjordplassen ligger i krysningspunktet der 
Konventionsaksen og diagonalen krysses i møtet 
med sjøfronten. I samme område tangeres fjordgata 
og sjøpromenaden. Sammen med sin vestvendte 
beliggenhet gir dette muligheter for et dynamisk og 
attraktivt byrom.
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6.3   
BEBYGGELSESSTRUKTUR, TETTHET OG   
STEDSIDENTITET 

Verket har ensidig utviklet seg på industriens premisser. 
Dette betyr at området er fritt for bymessig bebyggelse som 
er utviklet for boligformål, næring, handel etc. Her finnes 
ingen parker, lekeplasser, kulturinstitusjoner eller annet man 
forbinder med byens anatomi. Når Verket skal transformeres 
fra industriområde til en velfungerende del av byen for øvrig, 
gir dette stor frihet til å forme byen ut fra andre hensyn enn 
de man må ta når man skal bygge i byen for øvrig. På samme 
måte som vi ser på steder som f.eks. Carlsberg Bryggerier i 
København og Bo 01 i Malmø har man også her muligheter til 
å skape en moderne by ut fra dagens idealer.

Dette betyr imidlertid ikke at planforslaget vil overse 
industrihistorien og vende ryggen til denne. Tvert imot har 
det vært viktig å identifisere historiebærende bygninger 
og strukturer og inntolke disse som identitetsskaperne 
og strukturerende elementer. På samme måte som 
industribebyggelsen har stor variasjonsbredde i byggehøyder, 
tetthet og volumer, legger planforslaget opp til det samme. 

Det åpnes for at enkeltbygg på utvalgte steder kan skyte opp 
i høyden og markere viktige steder. Byrommene varierer i 
størrelse og funksjonsinnhold fra de intime og skjermede 
langs den kulturhistoriske aksen, godt beskyttet fra vær 
og vind hele året, til åpne og solrike parker nede ved sjøen. 
Det etableres nye grøntstrukturer som binder delområdene 
sammen og Verket mot byen og omgivelsene. Den lange 
sjøfronten åpner for helt nye muligheter med småbåthavn, 
kaifront og strender i områder som hittil har vært et lukket 
og utilgjengelig for allmennheten.

 

ILLUSTRASJON

 Viser inndeling i byggeområder og hvordan disse sikres adkomster 
og tilknytning til gjennomgående veiforbindelser

6.4   
FLEKSIBILITET

Planområdet følger en inndeling i delområder som gjør at 
utviklingen kan skje over lang tid. Utviklingen forutsetter 
imidlertid at det etableres en tidlig overordnet veiløsning som 
binder sammen områdene øst for dagens jernbanelinje. Etter 
nedleggelse av dagens jernbanelinje åpnes områdene langs 
sjøen for utbygging mens selve jernbanetraseen kan senkes 
og bygges om til ny adkomstvei og gjennomgående gang og 
sykkelvei. Fellestiltak som veier, plasser og parker utvikles i 
samme rekkefølge som hvert delområde. Det følger en egen 
utbyggingsavtale som sikrer gjennomføring som vedlegg til 
planforslaget.

Områdene nærmest byen foreslås som kombinerte formål 
hvor endelig fordeling mellom boligformål og andre formål 
bestemmes gjennom forutgående detaljreguleringsplaner. 
Områdene lengst mot nord foreslås regulert som rene 
boligområder. Utnyttelsesgraden for de enkelte delområdene 
varierer sterkt fra tett og lav småhusbebyggelse nærmes 
den verneverdige bebyggelsen langs Verksgaten og nærmest 
sjøen i nord til høy utnyttelse i de sentrale områdene rundt de 
tidligere produksjonshallene.

Primære koblinger til omgivelser

Tverrgående akser mot sjøen

Interne koblinger gjennom 
bebyggelsesstrukturen

Byggesoner
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ILLUSTRASJON

 Illustrasjonen viser midlertidig situasjon på nordsiden av Mosseelven

ILLUSTRASJON

Illustrasjonen viser inndeling i byggesoner og formål

ILLUSTRASJON

Illustrasjonen viser restriksjonssoner knyttet til dagens 
jernbane

6.5  
DELOMRÅDER, UTVIKLINGSTRINN OG FORMÅL

Planforslaget legger til rette for en funksjonsblandet 
byutvikling med næring, bolig, kultur og 
kompetansevirksomheter i tråd med føringene fra 
sentrumsplanen. Dette innebærer over tid en dreining fra 
tungindustri og lager til mer arbeids- og kunnskapsintensiv 
næringsvirksomhet. Planløsningen åpner også for at 
områdene, i en overgangsfase, kan nyttes til videre industri 
og næringsutvikling tilpasset utviklingen av området.

Det vektlegges en utvikling med kombinerte formål i den 
sydlige delen av Verket nærmest Moss sentrum og ren 
boligutvikling i områdene mot nord opp mot eksisterende 
boligbebyggelse.

Planforslaget åpner for både kulturelle og kommersielle 
etableringer og legger til rette for en videre utvikling av tiltak 
som til nå er igangsatt og etablert i området.

Delområde 1B er gitt et høyere nivå på detaljering enn øvrige 
delområder. Det åpnes for utbygging av dette området 
uten forutgående detaljregulering. Delområdene langs den 
nye adkomsområdene i nord, i første rekke 4B og 3C kan 
bygges ut i tidlige faser fordi det er få bindinger i forhold 
til forutgående tiltak som f.eks. nedleggelse av jernbanen i 
dagens trase.

Kombinerte formålBolig

1b (01, 02, 03)
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6.6   
UTBYGGINGSPOTENSIALE, TETTHET OG 
BYGGEHØYDER

Områdereguleringsplanen for Verket legger rammer for en 
langsiktig utvikling av Verket. Med unntak av Bk_1B som 
detaljreguleres gjennom områdereguleringsplanen, skal 
endelig utnyttingsgrad fastsettes gjennom detaljregulering av 
delområder etter de føringene områdereguleringsplanen gir. 

Reguleringsbestemmelsene til områdereguleringsplanen 
fastsetter maksimal utnyttelsesgrad og maksimal 
byggehøyde for planens delområder. Utnyttelsesgraden er 
angitt i % BRA. For område Bk1_1B er utnyttelsesgraden 
fastsatt endelig gjennom områdereguleringsplanen og i 
planbestemmelsene oppgitt i m2 BRA.

I tabellen under er det vist en samlet oversikt over planens 
utbyggingspotensiale. Ved utbygging av boliger i områder 
satt av til kombinerte formål (Bk-områder) vil krav til minste 
uteoppholdsareal gjøre at maksimal utnyttelsesgrad og 
tettheten for området blir redusert, avhengig av hvor stor 
boligandel som blir regulert inn. 

Samlet vil områdets utbyggingspotensiale være mellom 245 
000 m2 og 278 000 m2 avhengig av hvilken boligandel som blir 
regulert inn i områder avsatt til kombinerte formål.

TABELL

Viser inndeling i byggesoner og arealutnyttelse

Område Maksimal 
utnyttelsesgrad,  
bestemmelser (% 
BRA)

Maksimal 
byggehøyde, 
bestemmelser 
(etasjer)

BRA Beregnet BRA Størrelse m2

Bk_1B01 16 300 3-8 16 300 7 200
Bk_1B02  13 200 8 13 200 2 300

Bk_1B03 5 500 Påbygg 1 etasje 5 500 1 200

Bk_1A 280% 6 17 870 20 803 23 736 8 600

Bk_2A 235% 7 19 647 20 163 20 680 8 800

Bk_2B 310% 13 48 000 52 365 56 730 18 300

Bk_2C 200% 4-6 9 534 9 567 9 600 4 800

Bk_3A 280% 7 16 074 18 117 20 160 7 200

Bk_3B 350% 10 30 277 36 663 43 050 12 300

B_3C 85% 3 4 590 5 400

B_4A 140% 8 20 440 14 600

B_4B 150% 8 27 600 18 400

B_5 70% 4 16 380 23 400

100% bolig 50% bolig 0% bolig

100% bolig 50% bolig 0% bolig
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6.7  
LOKALKLIMA

De primære vindretningene er fra sydvest og nordøst. Vinden 
fra nordøst er sterkere vinterstid enn om sommeren. For 
området betyr det at sjøpromenaden langs Mossesundet 
kan være utsatt for vind. Derimot vil industriaksen med sin 
knekkede utforming dempe vinden og gi skjermede områder. 
Langs den nedlagte jernbanen vil sykkelveien være noe utsatt 
for vind. Her vil gatebeplantning bidra til å løfte vinden opp 
fra bakkenivå og dermed skjerme syklister og fotgjengere. 

Langs elveløpet er det kaldluftsdrenasje som ved blokkering 
fører til opphopning av kaldluft. Elveløpet holdes derfor åpent 
med bebyggelse som er trukket tilbake fra elvebredden. 
Bebyggelsen her ligger på kote 3,0 - 3,5, noe som gjør 
at den kalde luften får fri flyt langs elven, samtidig som 
uteoppholdsarealene langs elven ligger hevet over og 
skjermet fra den kalde luften. Området skråner i store 
trekk mot vest og syd/vest, noe som gir naturlig gode 
solforhold langs elveløpet, sjøpromenaden og i øvrig inn mot 
bebyggelsen som ligger i syd-/vestvendt skråning.

Primær vindretning sommer

Primær vindretning vinter

Kaldluftsdrenasje

Utsatte bevegelsesforløp
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Kaldluftsdrenasje 
langs elveløp holdes 
åpent med tilbake-
trukken bebyggelse 
på et høyere kotenivå

Sjøpromenaden kan være 
vindutsatt, mens den 
industrihistoriske aksen vil 
være mer skjermet

Industrihistoriske 
akse

Sykkelvei følger primær vindretning, 
allèbeplantning av trær kan dempe 
virkningen av vind, ved at vindes løftes opp

Vindrose er hentet fra «Årsrapport 
luftkvalitet i ytre Østfold 2011»  
med innhenting av data fra 01.01.2011 – 
01.01.2012 



21. Mars

09:00 12:00

15:00 18:00

6.8 
SOL/ SKYGGEDIAGRAMMER

Illustrasjonene viser sol/ skyggeforholdene på gitte 
tidspunkter om våren og sommeren. Områdets syd og 
vestvendte orientering gir muligheter for svært gode 
solforhold for både bebyggelse og offentlige byrom og private 
utearealer. 

De viktigste byrommene er spesielt utformet og orientert for 
å sikre gode  solforhold. Kulturplassen vil med sin sydvendte 
orientering ha gode solforhold om formiddagen fra tidlig vår 
til langt ut på høsten. Verksplassen vil med sin vestvendte 
orientering få gode solforhold fra fra tidlig om ettermiddagen 
til sent om kvelden om våren og høsten mens den vil ha gode 
solforhold fra tidlig på formiddagen om sommeren. Store 
deler av Rabben vil ha meget gode solforhold hele dagen 
mens elveparken vil ha gode solforhold frem til tidlig kveld.

Med den viste bebyggelsestrukturen vil boligområdene i nord 
være sikret gode solforhold fra tidlig om ettermiddagen til 
sent på kvelden. 
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23. Juni

09:00 12:00

15:00 18:00 21:00
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6.9  
MOBILITET 

Planforslaget åpner Verket som byområde og knytter 
området til sentrum for gående, syklende, buss og bil via nye 
broer over Mosseelva. De nye veiene gjennom området vil 
ikke være åpne for alminnelig gjennomkjøring, men prioritert 
for ny metrobuss. 

Planforslaget vil styrke tilgjengeligheten til området 
for gående, syklende og kollektivtrafikk. For syklende 
vil Verksgaten også i fremtiden utgjøre en viktig 
transportkorridor mellom byen og boligområdene i nord. 
Med nedleggelse av jernbanen åpnes det for en ny og effektiv 
transportkorridor mellom boligområdene i nord og den nye 
jernbanestasjonen syd for sentrum.

Bussholdeplasser løses med kantstopp, og det legges 
føringer for en høy andel sykkelparkering under tak.
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ILLUSTRASJON

Illustrasjonen viser overordnede prinsipper 
for mobilitet

Ensidig sykkelfelt

Tosidig sykkelfelt

Gatetun Ingen gjennomkjøring

Bil

Buss

Hoved sykkelvei

Fremtidig forbindelse for 
fotgjengere og syklister

ILLUSTRASJON

Illustrasjonen viser hoved  
sykkelveier



Ny adkomstvei fra syd 
Veien er i plankartet gitt betegnelsen V1 og vil bli en viktig ny 
forbindelse fra Storgata og Moss sentrum og nordover mot 
Osloveien både for kollektivtransport (metrobuss), gående og 
syklende. Veisnittet er bygd opp for toveis trafikk og fortau på 
begge sider fra Konvetionsaksen og nordover. 

Ny bro og veiløsninger syd for Mosseelva løses i en egen 
planprosess.

En tidlig etablering av den nye broforbindelsen og adkomst 
fra syd er viktig bla for å sikre gode forbindelser for 
metrobuss etter at Verket nå er opparbeidet som gatetun 
og sperret for gjennomkjøring. Selve brokonstruksjonen er 
planlagt som en permanent løsning, mens veitraseen nord 
for elva er planlagt som en midlertidig løsning hvor dagens 
asfalterte flater og betongplata for sidesporene benyttes i 
størst mulig grad.

Midlertidige tiltak
Dagens adkomst til sjøområdene under dagens jernbanebro 
vil bli flyttet nærmere jernbanelinjen, men uten å berøre 
hverken denne eller sidefeltene. For å sikre rampe ned 
til undergangen må deler av betongfundamentet med 
sidesporene fjernes. De tiltak som er beskrevet over vil ikke 
berøre dagens jernbanedrift i vesentlig grad hverken i den 
midlertidige driftsfasen (med parallell drift av jernbane og 
adkomstvei) eller under anleggsperioden. 

Alle tiltak av betydning for dagens- eller fremtidig 
jernbanelinje skal avklares med Jernbaneverket.

Sikringstiltak er vurdert i ROS-analysen.

Veisnitt
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ILLUSTRASJON

Illustrasjonen viser prinsippsnitt av ny adkomstbro vest med fortau og tofelts 
sykkelfelt.



SNITT E

Snitt langs nordre Tverrvei mellom Bk_2B og 
BK_3B.

SNITT C OG D

Venstre snitt viser strekningen mellom den 
nye brua og Konventionsaksen parallellt med 
Strandpromenaden. 
Snittet til høyre viser Konventionsaksen.

SNITT A OG B

Venstre snitt er tatt sør for den nye brua. 
Høyre snitt går gjennom den nye brua.  
Merk forslaget om sykkelfelt på begge 
sider over brua. Dette er gjort for å 
unngå krysninger når man kommer ned 
Konventionsaksen på vei mot byen.

A-A

C-C

B-B

D-D

E-E
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Ny gangbro over Mosseelva fra Mølla

Nedenfor fossen etableres en ny gangbro som forbinder 
Mølla og sentrumsarealene med Verket. Denne vil sikre 
en naturlig adkomst i forlengelsen av gågata og er i 
samsvar med kommunedelplanens forslag om å etablere 
et «strøk»/ gangakse fra nye bydeler sør for sentrum og 
nordover til Verket. På nordsiden av elven møter gangbrua 
«Kulturplassen» som vil fungere som et fordelingspunkt for 
videre bevegelse innover i området, langs elvebredden eller 
mot sjøen.

SNITT F OG G

To snitt gjennom Strandpromenaden. Snitt G  
er gjennomgående, snitt F viser snitt lengre 
syd. (ved B 5)

ILLUSTRASJON

Illustrasjonen viser forlag om ny bro som forbinder 
Mølla med Verket og kulturplassen. 

F-F G-G
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6.10  
LANDSKAP, BLÅGRØNN STRUKTUR OG BYROM 

Byens kontakt med Mosseelva og sjøen forsterkes ved at det 
etableres en sammenhengende blågrønn forbindelse langs 
sjøfronten og opp gjennom elveparken. Denne forbindelsen 
vil på sikt binde Moss sammen med Kambo, og skape en ny 
kobling opp mot Sponvika og Vansjø. Langs sjøfronten og 
elveparken legges det opp til offentlig og semiprivat karakter 
med mulighet for rekreasjon og uformelle møter.

Når jernbaneforbindelsen gjennom området legges ned, 
etableres det her en attraktiv og grønn forbindelse for 
fotgjengere og syklister, som kobler Verket sammen med 
Moss sentrum.

ILLUSTRASJON

Illustrasjonen viser hvordan en ny og sammenhengende strandpromenade følger kystlinjen og binder 
sammen ulike attraksjoner som Byparken i sør til småbåthavn og ulike attraksjner langs vannet mot nord

Kambo

Sponvika

Vansjø

Sentrum

Folkepark på rabben

Sandbukta

Sjøfronten

Kanal

Bydelsstrand

Elvepromenaden

Nedlagt 
jernbaneforbindelse  
som ny grønn forbindelse

Sammenhengende 
blågrønn forbindelse

Folkepark og bydelsstrand

Sjøfronten - bebyggelse 
hendvendt mot sjøen med 
havnepromenade/kyststi
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ILLUSTRASJON

Illustrasjonen viser Elveparken med ulike opplevelser

6.11  
ELVEPARKEN 

Nordre elvebredd består i dag av en svakt definert 
elvefront, noen steder bevokst med trær. Området bak har 
tidligere vært brukt til lagring av flis. Nå utgjør området 
en åpen asfaltert plass. I arbeidet med sentrumsplanen 
og områdeplanen har det vært et ønske og premiss om 
at elvebredden skal opparbeides og gjøres tilgjengelig 
for allmennheten og inngå i en del av den overordnede 
grønnstrukturen. I planforslaget utgjør området fra fossen 
til «Rabben» og folkeparken et sammenhengende belte som 
kalles «Elveparken».

Elveparken opparbeides i soner med varierende dybde og 
funksjonsinnhold. I øst inngår «kulturplassen» og skaper 
sammen med fossen og den nye skolegården et stort 
byrom med variert funksjonsinnhold. Langs boligkvartalene 
snevres byparken inn og fremstår som en promenade med 
elvebredden på den ene siden og forhager mot boliger på 
den andre. I møtet med veien langs fjorden utvides parken 
før den igjen snevres inn forbi felt 1A før parken åpner seg og 
integreres i den nye byparken på Rabben. På denne måten 
skapes en pulserende elvepark med variasjonsrikdom i 
opplevelser og funksjonsinnhold.
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Illustrasjonene under viser tre snitt gjennom sentrale 
deler av elveparken. Avstanden mellom elven og nærmeste 
husfasade på snittene varierer mellom 15 meter (snitt AA) og 
66 meter (snitt CC) 

ILLUSTRASJON

Snitt CC
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ILLUSTRASJON

Snitt AA

ILLUSTRASJON

Snitt BB
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6.12  
RABBEN – EN NY BYPARK

Rabben er i dag et område ved utløpet av Mosseelven 
som delvis er bygd opp av fyllmasser fra de ulike 
industriperiodene og som de senere år har vært brukt til 
lagring av tømmer til celluloseproduksjon. Rabben ligger helt 
ned til vannivå og ligger delvis under vann ved høy vannstand.  
De ytre delene av «Rabben» er lite egnet til byggeformål og 
foreslås derfor til friområder og park som kan utvikles over 
tid. 

Første deler av parken skal etableres tidlig og vil kreve 
kun mindre utfyllinger og eventuelle arronderinger. Ved 
å bruke områdets naturlige formasjoner og sjøfront 
som utgangspunkt skal det etableres både strender og 
gresskledde sletter for sport og rekreasjon samt eventuelt 
båtopplag om vinteren. Det er også mulig å benytte dagens 
adkomst under jernbanelinjen som sikrer at området kan 
etableres uavhengig av nedleggelse av jernbanen. 

Utbyggingen vil skje så tidlig som praktisk mulig og 
uavhengig av øvrige byggetrinn. På denne måten vil byens 
befolkning sikres en ny tilgang sjøområdene både på kort og 
lang sikt.

ILLUSTRASJON

Bypark på Rabben  - utviklingstrinn 1 

ILLUSTRASJON

Bypark på Rabben  - utviklingstrinn 2 
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ILLUSTRASJON

Illustrasjonen viser Verksplassen sett fra 
vannet med Konventionsgården og fossen/ 
Møllebyen i bakgrunnen

ILLUSTRASJON

Verksplassen sammenkobler 
sentrumsaksen, 
havnepromenaden og byparken

Verksplassen
Der Konventionsaksen møter «Diagonalen» og krysser 
Fjordgaten møter også bebyggelsen sjøen. Dette området 
får derfor en sentral betydning for utviklingen av Verket. 
Planforslaget legger til rette for et åpent byrom som er 
vendt mot sjøen, men ivaretar samtidig siktlinjene mot 
Konventionsgaarden og mot fossen. Langs bryggekanten 
foreslås gjesteplasser for båter og småbåthavn. Plassen vil 
også representere et introduksjonsområde til byparken på 
Rabben.
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6.13  
INTEGRASJON AV KULTURMILJØKVALITETER

Sentrumsplanen har lagt inn en hensynssone H570 
for å sikre bevaring av kulturmiljø. I denne sonen skal 
kulturhistorisk verdifull bebyggelse og byrom, herunder 
gater, plasser og grøntområder, søkes bevart. Områdets 
særpregede miljø og karakter skal være lesbart og 
videreutvikles med utgangspunkt i eksisterende kvaliteter.

Planforslaget etablerer en strategi for bevaring som følger 
tre spor:

1. Etablering av en kulturhistorisk akse

2. Styrke kvalitetene rundt elverommet

3. Sikre en god overgang til den den gamle bebyggelsen 
langs Verket

Etablering av en kulturhistorisk akse
I planforslaget ligger det inne en føring om å bevare enkelte 
bygninger og elementer fra industriperioden. Det er kun få 
bygninger og konstruksjoner som kan karakteriseres som 
kulturhistoriske verneverdige bygninger og som samtidig 
kan bygges om til nye formål.  Fylkeskonservatoren ønsker 
å få belyst mulighetene for å bevare fasadene på tre 
bygninger og integrere disse i det nye Verket. I planforslaget 
knyttes disse bygningene til en «industrihistorisk akse» fra 
«Kulturplassen», hvor to av bygningene rammer inn plassen 
i nord og øst, via baksiden av «Salene» og frem til en av de 
store produksjonshallene som tilrettelegges for midlertidig 
bruk. Det er et åpent spørsmål hva disse bygningene kan 
brukes til, men beliggenheten inn mot den industrihistoriske 
aksen vil gjøre det naturlig å tenke formål som har offentlig 
bruk, sport, mathall, kulturformål etc.

• Søndre og eldste del av bygning med matrikkkelnr. 
145738245-2 «Salene». Denne bygningen rehabiliteres 
og bygges om til ny bruk. Deler av baksiden 
og sidefløyene er integrert i andre bygninger 
og bevaringsverdiene er ukjent. Vestfronten er 
karakteristisk og identitetsbærer av Verkets 
industrihistorie og vil bevares, men med enkelte grep 
som åpner bygget mot omgivelsene. En betydelig 
ombygging blir nødvendig, men identitetsbærende 
elementer som støpejernsøyler og gitterdragere 
forutsettes bevart.

• Kokern bevares og integreres i den kulturhistoriske aksen.
Fimpen og Massetårnet er i dårlig forfatning og svært 
kostnadskrevende for transformasjon til annen bruk og 
bevaring. Elementer fra disse industrielementene benyttes i 
en kunstnerisk utsmykning på området, slik at symbolverdien 
bevares.

• Bygninger med matrikkelnr. 14573847 
«Administrasjonsbygget» og 145738555 «Verkstedbygget» 
forutsettes bygget om til ny bruk innvendig mens dagens 
fasader beholdes.

ILLUSTRASJON

Illustrasjonen viser hvordan dagens bevaringsverdige bygninger bindes sammen av kulturhistorisk kommunikasjonsåre.
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Styrke kvalitetene langs elverommet
Kommunedelplanen gir føringer for hvordan elverommet 
skal utformes for å synliggjøre eksisterende kulturminner 
og kulturmiljøer i en kontekst som samtidig ivaretar et 
sammenhengende ferdsel og grøntkorridor fra Vansjø til 
Mossesundet.

Området nedenfor fossen består i dag av store asfalterte 
flater og elvebredden er delvis rast ut i elven og spor 
etter tidligere industrivirksomhet finnes kun i form av 
stolper til tidligere bryggeanlegg samt enkelte rester etter 
steinsetting langs bredde. I den siste del av industriperioden 
ble områdene brukt til lagring av flis mens det på gamle 
malerier viser at det sto langsgående og lave trebygninger 
tett inn til elveløpet.  

I planforslaget etableres en sammenhengende elvepark 
som følger elvas nordre bredde fra Storebro til Rabben. 
Elveparken er gitt en minimumsbredde på 15 meter mellom 
elven og byggegrensen. Elveparken skal opparbeides med 
offentlig turvei og gis en «grønn» karakter. Elvebredden 
skal sikres mot utglidning og utarbeides for trygg adkomst 
til elvebredden på enkelte steder. Spor etter tidligere 
virksomheter, herunder rester etter bryggeanlegg og 
steinsetting tas vare på og integreres i ny utforming der 
dette er hensiktsmessig. Se for øvrig kap 6.11 og omtale av 
elveparken.
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Overgangen mellom ny og gammel bebyggelse langs Verket 
(gata).
Som et tiltak for å sikre dagens bebyggelse og bygningsmiljø 
langs Verket etableres en ny og gjennomgående vei parallelt 
med Verket. Veien ligger i en avstand fra Verket som varierer 
fra ca. 45 m i sør til ca. 55 meter på midten og ca. 50 meter i 
nord. Traseen vil også ligge på et lavere nivå (ca. 4-5 meter) 
enn Verket og således ha en viss skjermingseffekt i forhold til 
støy etc. 

I sonen mellom Verket og den nye veien tillates bebyggelse 
med varierende høyde. I nord tillates småskala bebyggelse 
tilpasset og integrert i det gamle bygningsmiljøet 
langs Verket. Lenger syd tillates høyere utnyttelse og 
større bygningsvolumer (inntil 4 etasjer). Dette tilsvarer 
omtrent dagens høyder og volumer fra industriperioden. 
Byggegrensene trekkes inn fra Verket for å sikre frie siktlinjer 
mot det gamle bygningsmiljøet. Illustrasjonene under 
viser Verket sett fra Konventionsgaarden i dag om med ny 
bebyggelse iht planforslaget. ILLUSTRASJON

Maks byggehøydene i felt Bk_2C er 4 etasjer. Nærmeste bygning på illustrasjonen viser 4 etasjer.  
Maks byggehøyde i felt B_3C er 3 etasjer.
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B 

Snitt Konventionsaksen

C 

Snitt Kanalaksen

D

Snitt Midtområdet

6.14  
VOLUMOPPBYGGING OG TERRENGSNITT

A

Snitt Elveparken 
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6.15  
TEKNISK OG SOSIAL INFRASTRUKTUR
Vann, avløp og fjernvarme
Vannforsyningen baseres på to tilkoblinger til eksisterende 
Ø200 STJ vannledning i veien Moss Verk, i nordøst og sydøst. I 
tillegg ønskes en tilkobling til en fremtidig hovedvannledning 
i sjøen, helt nord i området. Dermed vil også den nordlige 
bebyggelsen, som planlegges på vestsiden av jernbanen, få 
tosidig forsyning av vann.

Det etableres tre pumpestasjoner for spillvann inne på 
området, som pumper inn på eksisterende Ø200 STJ 
pumpeledning fra kommunal pumpestasjon som ligger 
helt sørøst i området. Tilknytningen kan gjøres rett nord for 
Mosseelva.

Overvann
Klimaendringer med økte nedbørsmengder fører til 
betydelige utfordringer som overbelastning av vann- og 
avløpsnett. Planforslaget vil ha en betydelig større andel 
permeable flater enn dagens situasjon som industriområde 
fordi det etableres grønnstruktur i byrommene, langs 
elvebredden og langs sjøen.

Planområdet har direkte avrenning til sjø, og det vil være 
behov for riktig dimensjonering av overvannsløsninger. 
Fordrøyning anses som mindre relevant annet enn der 
overvann brukes som miljøelement. Rensing av overvann før 
det går i sjø for eksempel gjennom grønne områder eller 
sandfang vil være viktig.

Overvann håndteres i hovedsak ved avrenning på overflaten 
til sjøen. Drenering av vannkummer og bygninger, samt 
områder som vanskelig lar seg avvanne på annen måte, tas 
hånd om med egne overvannsledninger med utløp i sjøen.

Fjernvarme
Det legges til rette for fjernvarme til all bebyggelse. 
Tilkobling kan gjøres ved eksisterende fjernvarmesentral rett 
sydvest for eksisterende jernbanebro. Fjernvarmerøret kan 
krysse Mosseelva i planlagt veibro inn til området i syd eller 
ved boring under elva. Området skal utvikles med innovative 
og miljøvennlige energiløsninger. Området omfattes av 
tilknytningsplikt for fjernvarme, men i bestemmelsene er 
det åpnet for helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten 
dersom det kan dokumenteres bruk av alternative løsninger 
som er miljømessig bedre.

Elkraftforskyning
Strømforsyning til området er tenkt gjort ved tilkobling 
ved eksisterende trafo i nytt boligfelt i øst. Tre eller fira 
nettstasjoner etableres inne på området. 

Skole og barnehager
Området vil sogne til Verket barneskole som ligger nært til 
planområdet og har en kapasitet på 720 elever. I skoleåret 
2014/15 er det ca. 610 elever. 

Verket vil kunne romme mellom 800-1000 boliger fullt 
utbygget. Dette volumet vil først nås over lang tid. Dersom 
det legges til grunn at halvparten av boligene legges til rette 
for barnefamilier og det regnes 0,26 barn i skolealder pr 
bolig (gjennomsnittstall for Moss i dag), vil det være behov 
for mellom 100 og 130 barneskoleplasser. På kort sikt (12 år) 
vurderes det at skolekapasiteten ved skolen vil kunne dekke 
opp behovet, men på lengre sikt må skolekapasiteten styrkes.

Det er forutsatt at planområdet skal kunne romme 
barnehager, og at dette behovet tilpasses etter 
etterspørselen gjennom detaljregulering av delområder. 
Barnehager skal etableres i områder satt av til boligformål

6.16  
HANDEL

Verket skal bidra til å styrke Moss Sentrum. I planen åpnes 
det for en berenset andel forretning som hovedsakelig skal 
betjene området. Volumene er i bestemmelsene fastsatt 
for Bk_1b og skal for øvrige områder avklares og styres 
gjennom detaljreguleringsplaner. Bebyggelse for forretning 
og bevertning skal plasseres i tilknytning til plasser/torg/
hovedgater.

6.17  
GRUNNFORURENSNING OG GRUNNFORHOLD

Planområdet bærer preg av perioder med industriell 
virksomhet og det er påvist forurensede masser innenfor 
deler av planområdet og i tilgrensende områder. I følge 
direktoratets retningslinjer er forurensningen ikke akseptabel 
verken ved dagens arealbruk eller ved en eventuell 
arealbruksendring.

Kartlegginger av forurenset grunn er utført av Golder 
Associates over et lengre tidsrom, og det foreligger 
samlerapport som oppsummerer resultatet av arbeidet.

I følge Miljødirektoratet vil det være behov for å gjennomføre 
tiltak på lokaliteten, for å sikre at grunnen ikke lenger er 
forurenset eller at fastsatte akseptkriterier for eiendommen 
ikke overskrides. Det skal utarbeides en tiltaksplan 
som beskriver nødvendige tiltak ved forskjellige mulige 
arealbrukskategorier.

Som en del av arbeidet med å klargjøre område for 
byutvikling er det gjennomført en opprydning i området og 
gjennomført miljøtekniske undersøkelser. Videre nødvendig 
opprydning etter hvert som området utvikles vil skje i 
henhold til tiltaksplan godkjent av Miljødirektoratet.
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6.18  
HAVNIVÅSTIGNING OG FLOM 
Havnivåstigning
Havnivået stiger på grunn av klimaendringer, og stormflonivå 
med 100 års gjentaksintervall og er i år 2100 beregnet 
til 214 cm i Moss. Planforslaget følger retningslinjer i 
kommuneplan, og det tilrettelegges ikke for rom med 
varig opphold lavere enn 2,5 moh. og 3,4 moh. for lavest 
beliggende uten vannlås/sluk.

Flom
ROS-analysen for kommunedelplanen for Moss sentrum 
konkluderer med at flomfaren i sentrumsområdet er innenfor 
akseptabel risiko (grønn). NVE har ikke analysert flomfaren 
ved Storebro og fra Storebro til fjorden i detalj, men det 
nevnes at flomveier bør kartlegges, det vil si hvor vannet vil 
gå ved en eventuell tilstopping/oversvømmelse.

For områdereguleringsplan Verket vil den den viktigste 
risikoen ved 1000-årsflom være overløp nord og syd for 
Konventionsgaarden. Denne risikoen kan reduseres og 
motvirkes ved at det bygges en høydeforsterkning på 30-40 
cm. på de to mulige overløpspunkter. Tiltakene vil svare ut 
hensynssone flomfare i Sentrumsplanen.

ILLUSTRASJON

Illustrasjonen viser mulige overløpspunkter

6.19  
BARN- OG UNGES OPPVEKSTVILKÅR 

Planforslaget legger til rette for omfattende nettverk av 
blågrønne strukturer, gater og byrom hvor utformingen 
vil skje på myke trafikanters premisser. Området åpnes 
mot sjøen med badeplasser, parker og friområder.  
Sentrumsplanens krav til uteoppholdsareal og lekeareal 
er innarbeidet i planbestemmelsene, og det er åpnet for 
etablering av skole og barnehager i området. En skole er 
allerede under etablering i området (Childrens International 
School). 

Barna vil sogne til Verket skole og det vil gjennom tiltak 
knyttet til gang- og sykkelveier i områdereguleringsplanen 
og reguleringsplanen for Sponvika legges til rette for trygge 
skoleveier. Verket vil forbli et gatetun og en trygg skolevei for 
barn- og unge.  

6.20  
UNIVERSELL UTFORMING 

I planalternativet legges det til rette for at bygninger, 
utearealer og anlegg som er publikumsrettet og eller 
offentlig tilgjengelig skal være universelt utformet for 
alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, 
orienteringshemmede og miljøhemmede. 

På grunn av terreng, landskap og historisk bebyggelse vil det 
være utfordrende å tilrettelegge for universell tilgjengelighet 
utomhus til deler av Childrens International School.

6.21  
FORHOLDET TIL DAGENS JERNBANE 

Jernbaneverket planlegger ny jernbane gjennom Moss 
sentrum. Dagens linje skal legges ned og jernbanen skal 
legges i tunnel fra nord for Verket til ny stasjon nær dagens 
stasjon. Det er i bestemmelsene til planen lagt byggegrenser 
mot jernbanen, og ny utbygging mellom jernbanen og 
sjøen forutsetter at jernbanen er lagt ned. Det er krav om 
detaljregulering for disse områdene før det kan gjennomføres 
utbygging.

Etter at jernbanen er lagt ned kan sporområdet benyttes 
til offentlig gang- og sykkelveg i tråd med føringene i 
kommunedelplanen for sentrum, og området er regulert til 
dette.
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FØRSTE BYGGETRINN - DELOMRÅDE BK_1B 

Området nærmest Mosseelva utgjør første byggetrinn av utviklingen av Verket og vil bli det første møtet 
med det nye Verket for de som ankommer fra Møllebyen. Delområdet vil også bli et viktig bindeledd 

mot sjøen, Rabben og Strandpromenaden samt videre innover i området. Sentralt i adkomsten ligger 
«Kulturplassen» som vil utgjøre et multifunksjonelt byrom tilrettelagt for forskjellige aktiviteter. 

Byggeområdene er delt inn i fire delområder med varierte funksjoner. Detaljeringsgraden for BK 1B 
er høyere enn for øvrige delområder og planbestemmelsene åpner for at utbygging kan skje uten 

forutgående detaljregulering.
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0 2512,5 m

Målestokk (A0): 1:1 000

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Annonse / oppstartvarsel

1. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra ________ til ________

2. gangs behandling

Kommunestyrets vedtak

Kunngjøring

SAK/NR DATO SIGN

SAK/NR DATO SIGNARK.NR.

Forslagsstiller: 

Ekvidistanse: 1m

PBL §12-5 AREALFORMÅL
1. Bebyggelse og anlegg

B - Boligbebyggelse
BU - Undervisning
Bk - Angitt kombinerte bebyggelse- og anleggsformål

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
V - Kjøreveg
f_V- Felles avkjørsel
Vgf - Gate med fortau
Vgt - Gatetun
Vgs - Gang-/sykkelveg
Vg - Gangveg/gangareal
Vs - Sykkelveg/sykkelfelt
VA - Annet vegareal

3. Grønnstruktur
GF - Friområde
GP - Park
GF/VT - Friområde kombinert med torg
GF/BU - Friområde kombinert med undervisning
GF/Vg - Friområde kombinert med gangareal

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag
SB - Småbåthavn
SF - Friluftsområde i sjø og vassdrag

ANDRE SYMBOLER

Reguleringsplanomriss
Reguleringsplan formålsgrense
Frisiktlinje
Måle- og avstandslinje
Byggegrense
Regulert høydelinje
Eiendomsgrense
Avkjørsel inn og ut
Mareano bunnkoter

Regulering over bakkenivå

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
3_V - Kjøreveg

3_Vgf - Gate med fortau

3_Vgs - Gang-/sykkelveg

3_Vg - Gangareal

3_Vs - Sykkelveg, felt

3_VA - Annet vegareal

PBL §12-6 HENSYNSSONER 
a. Sikrings-, støy- og faresone

H190 -Sikringssone over tunnel (jernbane)

c. Sone med angitte særlige hensyn

H560 - Bevaring naturmiljø (Ålegras)

PBL §12-7 BESTEMMELSESOMRÅDER
Bestemmelseshjemmel

2 - Vilkår, bruk

Anlegg- og riggomr.

V

3_Vs3_Vg
3_VA

3_VA

Vgf3_VAVs
Vs

3_VA

5

5

Regulering over bakkenivå

3_Vgs

5

10

15

5

10

5

15

ILLUSTRASJON

Illustrasjonen viser utsnitt fra 
plankartet med forslag til underdeling i 
delområder
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ILLUSTRASJON

Illustrasjonen viser forslag til bebyggelsesstruktur 
og utearealer i delområde BK-1B



7.1  
BYROM OG GRØNTSTRUKTUR

I område Bk_1B er det regulert inn byrom og grønnstruktur i 
form av :

• Kulturplassen» som grøntområde og torg som er på  
3,7 daa 

• Kombinert grøntstruktur og skolegård for Childrens 
Internasjonal School på 2,7 daa

• Elvepromenade på 1,4 daa
• 3 gatetun på til sammen 2,1 daa

Samlet er det regulert inn byrom og grønnstruktur på 9,9 daa 
i delområdet.

Elveparken langs Mosseelva følger opp føringene fra 
Sentrumsplanen med et minimum på 15 meter mellom 
elven og byggeområdet. Gjennomsnittlig bredde på 
elveparken mellom Storebro og Rabben er ca 55 meter. I 
beregningsgrunnlaget er skolegården, Kulturplassen med 
diagonalen og 50% av Rabben tatt med.

ILLUSTRASJON

Illustrasjonen viser elveparken med deler av Kulturplassen i forgrunnen
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7.2  
BYGGEOMRÅDER OG UTNYTTELSE

Delområde BK 1B01

Byggeområdet nærmest elven (Bk_1B01) er planlagt med 
en høy boligandel og er inndelt i to større kvartaler. Det 
legges til rette for aktive fasader mot tilgrensende gater 
og offentlige byrom. Med aktive fasader menes funksjoner 
som eksponerer seg mot omgivelsene og kan nås via 
inngangsdører fra tilgrensende gate/ byrom. Funksjonene 
skal bidra til et aktivt byliv, eksempelvis cafeer, forretninger, 
gallerier, offentlig service etc.

Vestre kvartal har BRA på inntil 9.000 m2, antall etasjer 
er varierende mellom 3 og 6 etasjer, og kvartal Øst har 
BRA på inntil 7.300 m2, antall etasjer er varierende 
mellom 3 og 8 etasjer og maks gesimshøyde på kote 
32,8. Samlet vil området, avhengig av boligstørrelser, 
kunne omfatte i underkant av 200 boliger. Det er lagt inn 
en høydebegrensning på maksimalt 5 etasjer og maks 
gesimshøyde på cote 22,3 på husrekka nærmest elven med 

høy første etasje og muligheter for takterasser.

Det åpnes for høy første etasje på bakkeplan, inntil 4,8 meter 
takhøyde. Dette gir en god og fleksibel høyde både for boliger 
(muligheter for mezzanin) og andre formål. 

Det åpnes for at inntil 20% av utnyttelsesgraden kan benyttes 
til kontor, forretning, bevertning, kultur som legges i høy 
første etasje ut mot offentlige gater og byrom. Hensikten er å 
tilføre byrommene liv og aktivitet.

Delområde BK 1B02 og 03
Delområdene mellom «Diagonalen» og «Konventionsaksen» 
(Bk_1B02 og 03) er planlagt med høy andel næringsarealer 
(kontor). Bk 1B02 kan bebygges med inntil BRA 13.200 m2 
og varierende høyder inntil 8 etasjer og maks gesimshøyde 
på cote 32,8. Det skal legges til rette for aktive fasader 
mot tilgrensende gater og offentlige byrom. Det åpnes 

for høy første etasje på bakkeplan, inntil 4,8 meter. Vanlig 
etasjehøyde er forutsatt brutto 3,5 meter.

Bk 1B03 er eksisterende bygning hvor fasadene forutsettes 
bevart mens interiøret bygges om å tilpasses ny bruk. 
Påbygging av en etasje tillates. BRA inntil 5.500 m2

Delområde BU
Område BU omfatter eksisterende bygg og er regulert til 
undervisning og omfatter i dag Childrens International 
School. 

ILLUSTRASJON

Illustrasjonen viser et typisk 
snitt gjennom BK-01
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GJENNOMFØRING OG UTBYGGINGSAVTALE

Det er framforhandlet et forslag til en overordnet utbyggingsavtale for gjennomføring av 
områdereguleringsplanen. Formålet med avtalen er å avklare prinsipper for samarbeid og 

ansvarsfordeling mellom utbygger og Moss kommune i gjennomføringen.
Utbyggingen av planområdet skal gjennomføres trinnvis over lang tid. Det skal utarbeides separate 

utbyggingsavtaler for delområder og byggetrinn i hovedsak knyttet til detaljreguleringsplaner 
og oppfølging av rekkefølgekrav. De separate utbyggingsavtalene vil bygge på den overordnede 

utbyggingsavtalen, og skal være inngått før det gis rammetillatelse for det byggetrinnet den enkelte 
separate utbyggingsavtalen er knyttet til. 

8
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SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSUTREDNING

Konsekvensene av planforslaget er utredet i et eget dokument 
(vedlegg). I dette kapitlet gis det en oppsummering av innholdet av 

konsekvensutredningen.

9

Det er utredet to alternativ, planalternativet (planforslaget) og 
0-alternativet.

Planalternativet viser hvordan industriområdet Verket kan 
utvikles som en bærekraftig del av Moss by. I planforslaget 
legges det føringer for en langsiktig etappevis utbygging av 
området med et totalt utbyggingsvolum på mellom 250 og 300 
000 m2 næring og bolig.

Planprogrammets 0-alternativ (referansealternativet) er 
dagens situasjon dvs. at området opprettholdes og utvikles 
som industriområde. 

Tabellen viser et sammendrag av konsekvensutredningen.
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MOSS KOMMUNETema 0-alternativet Planalternativet Sammenstilling

Samfunnsmessige konsekvenser

Verdiskaping 0-alternativet kan ha positive konsekvenser 
for verdiskaping ved at området opprettholdes 
som industriområde med muligheter for videre 
industriell utvikling

Planalternativet legger til rette for en funksjonsblandet byutvikling, med arbeids- og 
kunnskapsintensive næringer. Konsekvensene for verdiskaping er positive.

Planalternativet vurderes samlet sett å ha uendret/ 
ubetydelig konsekvens i forhold til 0-alternativet.

Styrking av sentrumskjernen iht. mål  
i kommuneplan og sentrumsplan.

0-alternativet vil ha negative konsekvenser i 
forhold til mål i sentrumsplanen fordi dette som 
sentrumsnært område opprettholdes som lukket 
industriområde.

Planalternativet har vært samordnet med og er en direkte oppfølging av 
Sentrumsplanen og de målene denne trekker opp for sentrumsutviklingen i 
Moss. Konsekvensene av Planalternativet er også positive for mål og delmål i 
sentrumsplanen.

Planalternativet har positiv konsekvens sammenlignet med 
0-alternativet.

Friluftsliv og rekreasjon Utvikling som industriområde avstengt fra Moss 
by. Ingen muligheter for utøvelse av friluftsliv eller 
rekreasjon.

Planalternativet åpner områdene mot sjøen og Mosseelva for allmennheten og 
forsterker byens kontakt med elva, sjøen og marka. Det tilrettelegges også for 
etablering av offentlig bypark på Rabben, gjestehavn og grønnstruktur i tilknytning til 
byrom og offentlig plasser. 

Planalternativet vurderes samlet sett å ha positiv 
konsekvens sammenlignet med 0-alternativet.

Mobilitet i byen Utvikling som industriområde avstengt fra byen. 
Ingen allmenn forbindelse til Moss by.

Planalternativet åpner Verket som byområde og knytter området til sentrum 
gjennom å tilrettelegge for gående, syklende, buss og bil gjennom nye bruer over 
Mosseelva. Innenfor planområdet sikres mobilitet gjennom etablering av Verksgata 
som gågate (stenges for gjennomkjøring), tilrettelegging for ny busstrase, gjestehavn 
og omfattende blågrønn struktur med tilgang til elv og sjø.

Planalternativet vurderes samlet sett å ha positiv 
konsekvens sammenlignet med 0-alternativet.

Barn og unges interesser Avstengt for barn- og unge I Planalternativet legges det til rette for omfattende nettverk av blågrønn struktur, 
gater og byrom på myke trafikanters premisser.

Planalternativet vurderes samlet sett å ha positiv 
konsekvens sammenlignet med 0-alternativet.

Universell tilgjengelighet Utvikling som industriområde avstengt fra Moss 
by, uten universell tilgjengelighet

I Planalternativet legges det til rette for at bygninger, utearealer og anlegg som 
er publikumsrettet og eller offentlig tilgjengelig skal være universelt utformet for 
alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og 
miljøhemmede. På grunn av terrengmessige forhold vil det i deler av planområdet 
ikke være mulig å tilrettelegge for universell tilgjengelighet

Sammenligning med 0-alternativet er ikke relevant

Miljømessige konsekvenser

Naturmangfold Området er i dag sterkt påvirket som 
industriområde. En videre utvikling som 
industriområde vil ha uendret/ ubetydelig 
konsekvens i forhold til dagens situasjon

I planalternativet forutsettes det utfylling i sjø. Registrerte ålegrasamfunn er 
innarbeidet i planen som hensynssone.  Det vil ikke gjennomføres tiltak i Mosseelva, 
men etableres en forbedret elveforbygging. Planalternativet vil ha uendret/ 
ubetydelig konsekvens i forhold til dagens situasjon.

Planalternativet vurderes samlet sett å ha uendret/ 
ubetydelig konsekvens i forhold til 0-alternativet.

Kulturminner og kulturmiljø Utvikling som industriområde avstengt fra Moss 
by, uten sammenheng med omkringliggende 
historiske strukturer. Usikker konsekvens for 
kulturminner innenfor planområdet. Bygninger 
som i planalternativet integreres i en ny 
byplanløsning vil i 0-alternativet kunne blitt revet 
som en del av utviklingen av industriområdet.

I planalternativet er bygninger med industrihistorisk verdi helt eller delvis integrert 
i planløsningen. Ny bygninger mot arbeiderboligene gis en mer åpen karakter og 
tilpasses verneverdiene. Fimpen og Massetårnet er i dårlig forfatning og svært 
kostnadskrevende for transformasjon til annen bruk og bevaring. Elementer fra 
disse industrielementene forutsettes benyttet i en kunstnerisk utsmykning på 
området, slik at symbolverdien bevares.

Planalternativet vil ha positvie konsekvenser i forhold til 
0-alternativet fordi verneverdier sikres og tilpasses i en ny 
løsning.

Grunnforurensning Planområdet bærer preg av perioder med 
industriell virksomhet og det er påvist forurensede 
masser innenfor deler av planområdet og i 
tilgrensende områder. I følge direktoratets 
retningslinjer er forurensningen ikke akseptabel 
verken ved dagens arealbruk eller ved en eventuell 
arealbruksendring.

Miljødirektoratet har gitt eier pålegg om å utarbeide samlet tiltaksplan som tar 
høyde for ulike typer arealbruk innen 15.04.2016.

Tiltaksplan knyttet til grunnforurensning vil gjelde alle typer 
arealbruk.

Planalternativet vurderes samlet sett å ha uendret/ 
ubetydelig konsekvens i forhold til 0-alternativet.

Støy (biltrafikk) Støy fra industrivirksomhet i tillegg til trafikkstøy. 
I 0-alternativet ligger det inne omtrent en dobling 
i trafikkmengdene sammenlignet med dagens 
situasjon. Dobling av trafikktall gir ca. 3 dB økt 
støynivå.

Ingen støy fra industrivirksomhet. I fremskrevet situasjon med utbygging 30 år 
frem i tid er trafikktallene nokså like ved sammenligning opp mot 0-alternativet. 
Følgelig er det liten forskjell ved sammenligning av støysonenes utbredelse for disse 
beregningssituasjonene. I fremskrevet situasjon med utbygging 12 år frem i tid er 
støysonenes utbredelse mindre som følge av lavere trafikktall.

Planalternativet vurderes samlet sett å ha uendret/ 
ubetydelig konsekvens i forhold til 0-alternativet 
for trafikkstøy. Det vil være støy fra bygge- og 
anleggsvirksomhet.  
For industristøy vil konsekvensen være positiv.

Trafikk All trafikkvekst vil skje via Osloveien. 
Høy tungtrafikkandel. Videreutviklet som 
industriområde er ÅDT vurdert til 2000 med høy 
tungtrafikkandel.

Trafikkvekst er ved full utbygging beregnet til samlet ÅDT på 5900 med lav 
tungtrafikkandel. Trafikken vil er antatt å fordele seg med ÅDT 2600 på Osloveien og 
ÅDT 3300 i Storgata.

Planalternativet vurderes samlet sett å ha uendret/ 
ubetydelig konsekvens i forhold til 0-alternativet for trafikk 
på Osloveien. 

Samlet trafikkproduksjon vil være høyere enn 0-alternativet.

Samlet virkning: Planalternativet vil ha en samlet positiv konsekvens i forhold til 0-alternativet når alle utredningstema sees i sammenheng. Dette følger av planalternativets innhold som er en transformasjon av et sentrumsnært avlukket  
                               industriområde til en bærekraftig del av Moss by.
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OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR VERKET

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB og er basert 
på foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt 

utgangspunkt i relevante kravdokumenter 
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MOSS KOMMUNE

Uønskede hendelser, risiko og tiltak er vurdert ut fra en 
bruttoliste med aktuelle hendelser, og risiko er karakterisert 
gjennom en risikomatrise som karakteriserer risiko i grønne, 
gule og røde felt basert på vurdering av konsekvens og 
sannsynlighet. Behov for risikoreduserende tiltak vurderes ut 
fra følgende kriterier: 

• Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig.
• Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig.
• Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak vurderes ut fra 

kostnad i forhold til nytte.
• Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres.
• Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis 

dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som 
begrenser konsekvensene.

Tabellen til høyre viser et sammendrag av ROS-analysen som 
presenteres i sin helhet i eget vedlegg.

Forslag til risikoreduserende tiltak fremkommer i ROS-
analysen og er innarbeidet i planforslaget gjennom 
arealløsninger og planbestremmelser.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig • Radon

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig • Klimaendring  
(økt flomfare)

1. Lite sannsynlig • Grunnforhold

• Elveflom

• Tidevannsflom / stormflo

• Naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (terreng 
tilknyttet jernbane og foss)

• Jernbane og eksisterende 
fabrikkbygninger (ulykker ved 
uønsket ferdsel)

  




