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SAMMENDRAG 

Bakgrunn og føringer 

Det foreligger flere planer som vil medføre endringer i området rundt Moss jernbanestasjon. I 
denne forbindelse er det gjennomført en tilgjengelighets- og knutepunktsanalyse hvor 
hensikten har vært: 

 å sikre best mulig tilgjengelighet til ny stasjon i Moss 
 å vise hvordan det kan bygges opp om jernbanesatsingen gjennom en fortetting med 

boliger og arbeidsplasser tett rundt stasjonsknutepunktet 

Planene for nytt dobbeltspor på Østfoldbanen medfører at jernbanen i stor grad vil bli lagt i 
tunnel gjennom Moss med unntak av strekningen der stasjonen vil ligge. Ny Moss stasjon 
legges langs havneområdet syd for dagens stasjon og blir liggende enda lenger unna Moss 
sentrum enn dagens stasjon som ligger i utkanten av eksisterende sentrumsområde. 

Jernbaneprosjektet medfører store endringer i denne delen av byen da byggingen medfører 
byggegrop til jernbanekulverten og arealer frigjøres der eksisterende jernbane ligger.  

Parallelt med planleggingen av jernbaneprosjektet planlegges det endringer for Rv19 som 
berører området fra Kransen til fergeleiet. Utforming av vegsystemet i Moss sentrum er viktig 
for tilgjengeligheten til knutepunktet Moss stasjon. 

Med bakgrunn i planene for jernbane og veg samt andre foreliggende planer i området er det 
utviklet ulike kombinasjoner av løsninger for vegsystemer, stasjonsløsninger og varianter av 
byutvikling som viser ulike muligheter for et tilgjengelig og attraktivt knutepunkt med fortetting 
rundt nye Moss stasjon. 

I løsningsutviklingen er det tatt utgangspunkt i at fergetrafikken skal fortsette å ha sin 
virksomhet med oppstilling der den ligger i dag. Når det gjelder havnevirksomheten er det 
forutsatt i dette arbeidet at arealene innerst i bukta vil frigjøres til annen byutvikling på sikt. 
Det er vurdert løsninger på kort og lang sikt, 2020 og 2040. 

Reisemiddelfordeling og tilrettelegging for kollektivreisende 

I Moss er det i dag en stor andel av togpassasjerene som kjører bil til stasjonen eller blir kjørt 
av andre til stasjonen. Det er imidlertid et mål at reisende med tog i stor grad skal velge mer 
miljøvennlige reiser til og fra stasjonen. Moss er en kompakt by med mange bosatte i gang- 
eller sykkelavstand til stasjonen. Det er stort potensiale for å øke andelen gående og spesielt 
syklende. Det er i dag få som bruker buss til Moss stasjon, men med et mer attraktivt 
ruteopplegg kan kombinasjonen buss/tog bli mer aktuell. Med en byutvikling med flere 
boliger og arbeidsplasser nær kollektivknutepunktet vil andelen som går til toget øke. Dette 
nye byutviklingsområdet må også betjenes med buss. 

Med dette utgangspunkt er det utarbeidet løsninger for innfartsparkering, korttidsparkering, 
sykkelparkering og bussoppstillingsplasser. Innfartsparkering er foreslått løst i et 
parkeringshus øst for jernbanelinjen. Korttidsparkering og mulighet for rask av- og påstigning 
samt drosjeoppstilling og hoveddelen av sykkelparkeringen er foreslått lagt til en 
stasjonsplass i tilknytning til et foreslått stasjonsbygg der man via ramper kommer ned til 
togplattformene. Stasjonsplass og stasjonsbygg er lagt lengst mulig nord for plattformene for 
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å gi best mulig kontakt mot byens sentrum. Bussoppstilling er foreslått inne på 
stasjonsplassen, men det vil også være mulig for passerende busser å benytte holdeplasser 
nær stasjonsplassen uten å kjøre via denne. Det er også tenkt at det anlegges noe 
sykkelparkering der en kan komme til stasjonsbygget fra øst og ved en eventuell 
gangadkomst i sydenden av plattformene. 

Alternative løsninger for hovedvegsystemet 

Det er vurdert to hovedløsninger for utforming av hovedvegen gjennom området. 

Alternativ 1 innebærer at Rv19 går i kulvert fram til Jernbanegata/Blinken, hvor det etableres 
rundkjøring ved tunnelmunningen, hvor trafikk til ferge, havn og stasjon tar av. Det er også 
skissert muligheter for å etablere rundkjøring inne i tunnelen under Kransen med utkjøring 
mot stasjonen eller en tunnelarm ned mot havna. Det er bare varianten uten kryss inne i 
tunnelen som er bearbeidet videre. 

Alternativ 2 innebærer at trafikken på Rv19 kommer ut i dagen etter at tunnelen har krysset 
over jernbanekulverten og ledes på overflaten gjennom denne delen av byen med mulighet 
for å ta av både til stasjon, havn og ferge før vegen fører bort mot Kanalbrua. 

I begge alternativ må lokalvegnettet tilpasses slik at det blir god tilgjengelighet til 
stasjonsområdet. 

  

Figur 1: Hovedvegsystem 1 og 2. 

Alternative løsninger for stasjonsutforming 

Med utgangspunkt i planene for utforming av spor og plattformer ved nye Moss stasjon, er 
det utviklet to alternative løsninger for stasjonsplassen ved stasjonen, kalt A og B. For begge 
løsningene er det fra plattformene lagt ramper til et stasjonsbygg som ligger over sporene. 
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I stasjonsalternativ A er stasjonsplassen lagt på et lokk over sporene nord for plattformene. 
Stasjonslokket gir god atkomst for de fleste trafikanter og god kontakt med 
plattformrampene, men lokket kommer relativt høyt i forhold til byutviklingsområdet vest for 
jernbanen. 

 

Figur 2: Stasjonsalternativ A – skisse av løsning med stasjonsplass på lokk. 

I stasjonsalternativ B er stasjonsplassen lagt på vestsiden av sporene. For å komme til 
plattformene må de som kommer via stasjonsplassen benytte trapp- og heisforbindelser opp 
til enden av plattformrampene i motsetning til alternativ A der en kommer i samme nivå. 
Stasjonsplassen i alternativ B krever bruk av arealer som i dag tilhører havna. 

 

Figur 3: Stasjonsalternativ B – skisse av løsning med stasjonsplass på bygulvet vest for sporene. 

Byutvikling rundt stasjonsknutepunktet 

For begge stasjonsalternativene er det utarbeidet varianter som er tilpasset 
hovedvegprinsipp 1 og 2. De fire kombinasjonene av alternativene som er presentert er gitt 
betegnelsene A1, B1, A2 og B2. For hver av disse er det utarbeidet forslag til byutvikling på 
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kort og lang sikt. På lang sikt er det for alle alternativene skissert at det frigjorte arealet 
innerst i bukten kan bebygges med næringsbebyggelse tilpasset strukturen som er valgt. De 
4 variantene som er bearbeidet som illustrasjoner i 3D viser mulige byutviklingsgrep rundt de 
valgte kombinasjonene av vegsystem og stasjonsutforming. Disse er illustrert i kapittel 8. De 
4 løsningsforslagene er videre kort gjengitt. 

A1 - «Boligby og næringshavn» 

I A1 videreutvikles boligstruktur fra omkringliggende områder i nord, mens det utvikles et 
homogent næringsområde i syd. 

B1 – «Handelsgater» 

I B1 etableres det boliger på mesteparten av flaten og næringsområder mot havna. Ut mot 
samlevegene gjennom området etableres det handel på bakkeplan slik at det kan bli en 
nærmest sammenhengende handlegate fra Storgata, ned mot stasjonen og opp igjen mot 
dagens sentrum i Kirkegata eller Skoggata. 

A2 – «Handelsmekka» 

I A2 foreslås det handlesenter nord for stasjonsplassen med mulighet for direkte 
gangforbindelser mot stasjonen. Det foreslås næringsutvikling i bukta og boligutvikling ved 
Kransen, ved dagens stasjon og på piren. 

B2 – «Sjønære boliger» 

I B2 etableres en sammenhengende boligakse langs Kanalen, mens det etableres tyngre 
handels- og næringsstruktur nærmest stasjonen mellom vegkulvert, stasjonskulvert og havn. 

Vurdering av løsningene 

Løsningene som er utviklet er fleksible og kan kombineres på flere måter.  

Alle alternativer frigir areal og tilrettelegger for markert transformasjon rundt ny stasjon. 
Arealene får attraktiv lokalisering med kort avstand til ny jernbanestasjon, nær kanalen og 
havnefront. Avstanden til dagens sentrum er imidlertid lang, og uansett valg av alternativ må 
tiltak for god kopling, med attraktive byrom mellom sentrum og nye områder vektlegges. 

Hovedvegalternativ 1 gir minst trafikk i byutviklingsområdet, og vil redusere barriereeffekt, 
trafikk og arealbeslag i forhold til hovedvegalternativ 2. Vegkulverten i alternativ 2 skaper en 
rift i byen og kan svekke forbindelsen mot eksisterende sentrum. 

Løsningene må videre optimaliseres bl.a. med hensyn til atkomster for gående, plassering av 
elementer i knutepunktet etc. Løsningene har både fordeler og ulemper og til dels er 
forskjellene i forhold til tilgjengelighet for de ulike trafikantgruppene marginale. Når det 
gjelder arealbruk er det imidlertid stor forskjell på stasjonsløsningene ved at løsningen på 
lokk (A) utnytter et areal som ellers ville vært en barriere. Løsningen på havna (B) er på 
terrengnivå og vil kreve arealer som i dag brukes til havnevirksomhet. 
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1 BAKGRUNN OG HENSIKT 

I forbindelse med at det skal bygges dobbeltspor på Østfoldbanen er det besluttet at Moss 
stasjon skal flyttes mot havneområdet syd for dagens stasjonsplassering. Det er utarbeidet 
hovedplan for jernbanestrekningen Sandbukta – Moss – Såstad. Dette prosjektet ligger inne i 
Nasjonal Transportplan 2010-2019, med oppstart i første del av planperioden (2010-2013) 
og fullføring i andre del av planperioden (2014-2019). Dobbeltsporet vil i stor grad bli lagt i 
tunnel gjennom byen med unntak av strekningen langs havna der ny Moss stasjon vil ligge. 

Moss stasjon vil både være endestasjon for lokaltogene, og et regiontogstopp på InterCity-
strekningen Oslo – Halden (Göteborg). Når det er bygd ut 4 spor mellom Oslo og Ski vil 
reisetiden Moss – Oslo bli ca. en halv time. Toget vil da bli mer attraktivt som reisemiddel. 

Jernbaneprosjektet medfører at stasjonen blir liggende lenger unna Moss sentrum enn 
dagens stasjon. Samtidig endres og frigjøres en del areal, og barrieren som dagens 
jernbanelinje utgjør reduseres. Parallelt med planleggingen av jernbaneprosjektet pågår det 
utredninger og det utarbeides planer for hovedvegene i Moss. Utforming av vegsystemet i 
Moss sentrum er viktig for tilgjengeligheten til knutepunktet Moss stasjon. 

Hensikten med denne analysen er: 

 å sikre best mulig tilgjengelighet til ny stasjon i Moss 
 å vise hvordan det kan bygges opp om jernbanesatsingen gjennom en fortetting med 

boliger og arbeidsplasser tett rundt stasjonsknutepunktet 

Oppgaveområdet har hatt følgende geografiske avgrensing: kanalen i vest, Rv19 i nord, 
Fjordveien i øst og Kleberget i syd. 
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2 PROSESS/ARBEIDSMETODIKK 

Arbeidet med tilgjengelighets- og knutepunktsanalysen har vært fulgt av en arbeidsgruppe 
med representanter fra Jernbaneverket, Statens vegvesen, Moss kommune og Østfold 
fylkeskommune. Moss Havn har også deltatt. 

Det har blitt utarbeidet notater som har gitt grunnlag for diskusjon i møtene i arbeidsgruppen 
og for avklaringer for det videre arbeidet med analysene; 

1. Grunnlagsnotat: kort oppsummering av dagens situasjon, vedtatte planer og 
pågående utredninger og annet som er relevant for analysene. 

2. Analyse og avklaringer: analyser av dagens arealbruk, marked og transport samt 
analyse av brukerne av stasjonen og deres behov, spesielt i forhold til behov for ulik 
parkering. 

3. Prinsipper og valg: presentasjon av ulike prinsipper for løsninger for 
hovedvegsystem, tilgjengelighet til nytt knutepunkt ved stasjonen og ulike retninger 
for byutvikling i planområdet. 

Under arbeidet ble det klart at utformingen av hovedvegnettet i planområdet for analysen er 
avgjørende for tilgjengeligheten og mulighetene for byutvikling. Derfor ble temaet viet større 
plass i arbeidet enn opprinnelig tenkt. Det ble gjennomført en idédugnad 03.05.2011 i 
forbindelse med planene for Rv19 hvor de fleste i arbeidsgruppen og konsulenten deltok. 
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3 DAGENS SITUASJON I MOSS 

3.1 Byen Moss 

Moss byområde er regionsenteret i Mosseregionen. Regionsenteret omfatter det sentrale 
byområdet i Moss og nordre del av Rygge og har ca. 30 000 innbyggere, men fungerer som 
regionsenter for ca. 70 000 personer. 

Moss har en liten og kompakt bykjerne hvor sentrum oppfattes å ligge innenfor området 
Skoggata – Møllergata - Henrich Gerners gate – Storgata – Kransen - Kirkegata. 
Tyngdepunktet ligger rundt gågaten (Dronningensgate), Møllebyen og Amfisenteret ved Th. 
Petersons gate. Sentrum er definert primært som gågata. Storgata fungerer som et 
bindeledd mellom kanalen og dagens sentrum.  

I Th. Petersons gate er etablert kollektivgate/bussgate som fungerer som byens 
bussterminal. Moss jernbanestasjon ligger noe isolert i forhold til sentrum og sammenhengen 
til sentrum er noe utydelig. Inngangspunkter til dagens sentrum fra stasjonen er primært 
Nyquists gate via Kransen eller Jernbanegata via Storgata. Storgata har potensial som et 
viktig fremtidig bindeledd mellom eksisterende sentrum og ny sentrumsutvikling i syd. 

Områdene vest for jernbanesporene syd for Kanalbrua er preget av fergekai og 
havnevirksomhet med tilhørende trafikk. 

Moss er en ganske kompakt by med store boligområder i kort avstand til sentrum og andre 
viktige målpunkter. I Moss viser reisevaneundersøkelsen i 2009 at andelen reiser til fots er 
21 %, mens sykkelandelen bare er 4 %. Kollektivandelen i Moss er 8 %. 

Figur 4 viser dagens arealbruk i Moss. Det er mange boliger i gangavstand til sentrum og til 
stasjonen. Sentrum for kontorbygg og handels- og forretningsbygg framkommer tydelig i 
nord. Figuren viser også avstandssirkler for 500 m og 1 km fra nye Moss stasjon. 
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Figur 4: Arealbruksmønster i Moss 
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3.2 Trafikksituasjonen generelt 

Moss har en gunstig kommunikasjonsmessig beliggenhet i Oslofjordområdet. 
Tverrforbindelsen over fjorden knytter sammen E6 i Østfold og E18 i Vestfold. Jernbane- og 
sjøtrafikken møtes i Moss havn. Moss lufthavn Rygge er utviklet til en regional flyplass. 

Privatbilen har en dominerende rolle i regionens transportarbeid. I Moss er det den lokale 
personbiltrafikken som utgjør de store volumene av den totale trafikken i byen.  

Det er fremkommelighetsproblemer for trafikken på flere strekninger i Moss. I sentrum er 
dette særlig i tilknytning til Rv19 fra Jeløya til Vansjø. Trafikkbelastningen er størst i 
ettermiddagsrushet. Det står køer i tilstøtende vegnett også, slik at store deler av 
sentrumsområdet har dårlige adkomstforhold når rushet pågår. 

Ved fergeankomster øker køproblemene ytterligere. Pga. fergetrafikken i sambandet Moss-
Horten kommer trafikken ofte puljevis. Vegnettet opererer i kapasitetsgrensen. Derfor merkes 
den periodevise økte trafikken fra fergen godt. Dersom gjennomgangstrafikken fra fergen 
fjernes vil deler av Rv19 fortsatt operere i kapasitetsgrensen. 

Det er en stor andel tungtrafikk blant de 2-300 kjøretøyene som kommer med hver 
fergeavgang/ankomst. I tillegg til dette kommer tungtrafikk til og fra virksomheten på havna. 

Utpendlingen fra Moss mot hovedstadsområdet er stor pga. kort reisetid til Oslo.  

Mange pendler med tog til og fra Oslo, noe som fører til kødannelse og uoversiktlige 
kjøreforhold i området rundt stasjonen i morgen og ettermiddagstimene da mange pendlere 
blir kjørt og hentet. 

3.3 Nærmere om kollektivtrafikken 

Kollektivandelen i Østfold er lav sammenlignet med andre tilsvarende områder i Norge. 

Det er ca. 4000 reisende med tog over Moss stasjon hver dag. Reisetiden med lokaltog 
mellom Moss stasjon og Oslo S er 49 minutter. Reisetiden med regiontog er 43 minutter.  
Både lokaltogene og regiontogene har timesfrekvens med noen ekstra avganger i 
rushtidene. Trafikken over Moss stasjon er sterkt Oslorettet; 80 % av reisene er til/fra 
Osloområdet, mens 20 % er lokale reiser. De togreisende bruker i liten grad buss for å 
komme seg til togstasjonen. Ved stasjonen er det tilrettelagt med ca. 400 parkeringsplasser 
for pendlere. I tillegg parkerer togpendlere i gatene. Sykkel i kombinasjon med tog er også 
viktig. 

Busslinjenettet i Moss består av 7 bybusslinjer (411-417). Disse har halvtimesfrekvens 
gjennom dagen og de mest trafikkerte linjene har 20 minutters frekvens i rushtiden. I tillegg 
finnes det andre lokale ruter med lavere frekvens mot Larkollen, Saltnes, Årefjorden, 
Fuglevik og Nes, samt en del regionale ruter til Sarpsborg, Fredrikstad, Halden og Askim. 
Det er også ekspressbusstilbud til Oslo, Gardermoen og Göteborg. Ekspressbusslinjene 
kjører ikke inn i Moss sentrum, men betjener Moss sentrum fra holdeplasser i Innfartsveien 
(Nesparken). 
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Figur 5: Bybusslinjene i Moss. 

Bybusslinjene i Moss frakter hver dag ca. 2 300 passasjerer, hvor linje 411 og 413 har flest 
passasjerer, mens linje 414 og 415 har færrest passasjerer. 

Det har blitt utprøvd bussdrift med pendelruter med omstigningsmuligheter mellom alle linjer i 
kollektivgata i Th. Petersons gate. Pga. dårlig fremkommelighet med mye forsinkelser i de 
lange pendlene gikk en tilbake til linjer som terminerer i sentrum. 

Det er gjort kartlegging av fremkommelighetsproblemer for bil- og busstrafikken i Moss. Det 
er avdekket flere problempunkter- og strekninger med lav fremkommelighet for bussene. Det 
er spesielt dårlig fremkommelighet i rundkjøringen Rv19/Fv119 hvor forsinkelsene forplanter 
seg til resten av vegsystemet. Spesielt har busstrafikken forsinkelser i Kongens gate ut til 
Vogts gate og frem til rundkjøringen. Hele strekningen fra Kanalbrua til krysset med Fv119 
har avviklingsproblemer. I rundkjøringen på Kransen er det forsinkelser og busser forsinkes i 
krysset Nyquists gate x Fjordveien og spesielt ved holdeplassene i Jernbaneveien. 

Busser som betjener Moss stasjon kjører av fra Rv19 ved rundkjøringen på Kransen og 
videre Fjordveien og Nyquists gate til Jernbanegata og videre Storgata mot bussterminalen i 
sentrum og omvendt. 

For å bedre fremkommeligheten for buss er det foreslått en rekke tiltak, bl.a. kollektivfelt i 
begge retninger over Kanalbrua, turborundkjøring på Kransen, forkjørsregulering av Kongens 
gate og en del tiltak i problempunktet Rv19/Rv119, samt mindre tiltak som parkerings- og 
stoppforbud. 

Terminalforholdene for bussene i Moss er i dag tilfredsstillende i kollektivgaten. Denne 
fungerer godt i forhold til dagens busstilbud, men det er begrensede muligheter for utvidelser 
av tilbudet. Ved jernbanestasjonen er det ikke lagt godt til rette for betjening med buss. 
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3.4 Nærmere om forholdene for gående og syklende 

Moss er en kompakt by med mange boliger nær sentrum. De topografiske forholdene er stort 
sett gode uten mye bratt terreng, noe som gjør at det ligger godt til rette for gange og sykling 
til sentrum. Reisevaneundersøkelser viser at gangandelen er høy, men sykkelandelen i Moss 
er lav. Ut fra de naturgitte forholdene og byens struktur bør det være potensial for å øke 
sykkelandelen. 

Det er tilrettelagt for sykkel i Moss med gang- og sykkelveier og sykkelfelt, men det er en 
utfordring at det mangler lenker for å være et sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk. 
Det er også stort forbedringspotensial i øvrig tilrettelegging for sykkelbruk, som 
sykkelparkering (utforming og kapasitet), skilting av sykkelruter og drift og vedlikehold av 
sykkelvegnettet. 

Ved Moss stasjon er det tilrettelagt for sykkelparkering med solide stativer langs 
Jernbanegata. Noen av stativene er under tak. En telling 23. mai 2011 (pent vær) viste 225 
parkerte sykler. 
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4 AKTUELLE PLANER OG STRATEGIER 

4.1 Kommuneplan 2011-2022 

Kommuneplanen for Moss kommune ble godkjent av Bystyret i Moss 20. juni 2011. Det ble 
utarbeidet et felles plangrunnlag for kommunene i Mosseregionen; Moss, Rygge, Råde og 
Våler. 

4 prinsipper ligger til grunn for den regionale areal- og transportpolitikken: 

1. Redusert omdisponering av grunn til utbyggingsformål 
2. Areal- og transportplanlegging må samordnes sterkere 
3. Fortetting i byer og tettsteder for å redusere transportarbeidet og arealforbruket 
4. Utnytte kollektive løsninger sterkere 

Innenfor arealdisponering og infrastruktur er det et mål å få en kompakt by- og 
tettstedsutvikling som ivaretar stedskvaliteter og knappe arealressurser. Knutepunkt og 
sentrumsfunksjonene i by-/regionsenteret Moss skal styrkes og transporteffektiviteten i 
regionen skal øke. Bebygde områder med dårlig arealutnyttelse og lite verdifull eller fraflyttet 
bygningsmasse, ubrukte næringsarealer m.m. skal transformeres/gjenbrukes. 

Det er også et mål at Mosseregionen skal ha en robust infrastruktur som sikrer utvikling av 
effektive transportløsninger og et arealøkonomisk utbyggingsmønster. Da må de ulike 
transportformene i regionen planlegges og utvikles i sammenheng. Det skal utvikles et 
moderne og effektivt kollektivtilbud med høy frekvens på prioriterte strekninger og et 
hovednett for gang-/sykkelveger i byen og mellom by- og områdesentrene i regionen. Moss 
havn skal videreutvikles til å bli den foretrukne og mest effektive knutepunktshavnen i 
Oslofjorden. 

Mosseregionen vil legge til rette for en noe større boligbygging enn Fylkesplan for Østfold 
legger opp til pga. regionens beliggenhet i forhold til transportinfrastrukturen. For Moss er det 
lagt inn utbygging av 3 400 boliger i planperioden, med stor andel i tett/lav bebyggelse og 
boligblokker og lav andel tradisjonelle eneboliger. 

Det er lagt føringer for å styrke detaljhandelen i sentrum og avlaste sentrum for de 
handelstilbudene som det ikke er plass til eller hensiktsmessig å legge til sentrum. 
Primærområdet for detaljhandel er Moss bysentrum, mens plasskrevende varehandel er lagt 
til Høyden/Varnaveien/Årvold (i Moss og Rygge). 

4.2 Kommunedelplan for Moss sentrum 

Kommunedelplanen for Moss sentrum, ”Sentrumsplanen”, ble sist rullert og behandlet i 2006. 

Sentrumsplanens formål er å befeste og styrke Moss sentrum som både kommersielt og 
kulturelt regionalt tyngdepunkt og også som et selvsagt trafikknutepunkt der konsentrasjonen 
av arbeidsplasser og boliger skal være på sitt høyeste innen kommunen. 

Sentrumsplanen beskriver en sentrumsakse fra Møllene til Kanalen. Sentrum er avgrenset 
av Kanalen, Møllene og Nesparken. 



Ny Moss stasjon - tilgjengelighet og knutepunktsanalyse 18 
 

Jernbaneverket/Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Planen legger opp til høy grad av utnytting (90 %) i indre bykjerne rundt kollektivgata i Th. 
Petersons gate. Det er også avsatt en rekke arealer til forretning/kontor utenfor dette med 
utnyttelse på 75 %. Disse arealene strekker seg bl.a. langs Storgata mot Kanalen. 

I sentrumsplanen ligger noen boligområder mellom dagens sentrumskjerne og plasseringen 
av nye Moss stasjon (D5-D9). Disse områdene har en lav utnyttelse (BYA 30-60 %). For 
områdene D6-D9 er det også begrensinger knyttet til bygningenes høyder som skal 
godkjennes av kommunen og bygningene skal stå i forhold til eksisterende byggehøyder og 
byggeskikk i området. 

 

Figur 6: Utsnitt av kommunedelplan sentrum. Rosa linje markerer avgrensing for samordnet reguleringsplan for 
jernbane, riksveg og havn (1999). 

I kommunedelplanen er flere områder markert som verneverdige områder. Dette gjelder bl.a. 
området ved dagens stasjonsbygning, boligområdene langs Værlegata fra Nyquists gate til 
Kransen (D5abc) og boligområdene avgrenset av Østre Kanalgate, Rv19, dagens 
jernbanespor, Værlesands bakgate og Strandveien. Nye bygninger eller tilbygg i disse 
områdene skal underordne seg eksisterende bebyggelse innenfor disse områdene. 

Mesteparten av områdene i sentrumsplanen som er innenfor samordnet reguleringsplan fra 
1999 er markert med blandet formål der både boliger, forretninger og kontor er tillatt oppført. 

Det er avsatt flere friområder mellom sentrum og stasjonen samt langs kanalen syd for brua. 

4.3 Gjeldende reguleringsplan for stasjonsområdet 

I 1999 vedtok Bystyret i Moss ”Samordnet reguleringsplan for jernbane, riksveg og havn”. 
Planen omfatter sydvestre del av Moss sentrum samt havneområdet syd for sentrum. 
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Planen skulle komme til gjennomførelse når jernbanelinjens trasé gjennom Moss skal flyttes. 
Jernbaneformål er gjeldende i store deler av arealet i dag, men skulle overgå til annen 
arealbruk som er vist i plankartet ved gjennomføring av reguleringsplanen. 

Reguleringsplanen legger opp til en løsning der riksveien fra kryssområdet ved Kanalen går 
ned mot jernbanestasjonen og får med seg havnetrafikken og hvor trafikken ledes sydover i 
en kulvert under jernbanesporene, opp i dagen øst for sporene og videre i tunnel sydøstover 
gjennom Kleberget til Årvold i Rygge. 

Det er foreslått et underjordisk parkeringsanlegg med minst 300 plasser rett nord for 
jernbanestasjonen. Her er det også vist en underjordisk bussgate med bebyggelse over. 
Tomteutnyttelsen er 100-150 % på arealene rundt stasjonen. 

Delvis over parkeringsanlegget nord for stasjonen er det vist et trafikktorg hvor det skal være 
sykkelparkering, drosjer og av- og påstigning for personbiler. 

Det er lagt opp til at eksisterende bygning for jernbanestasjonen bevares. 

Ved utarbeidelse av hovedplan for dobbeltspor for jernbanen i 2008 viste det seg at 
stasjonen måtte flyttes lenger sydover enn i vedtatt reguleringsplan pga. nye geometriske 
krav til utforming av plattformer. Reguleringsplanen må derfor endres. 

Med bakgrunn i ”Trafikkmodell og -analyser i Moss 2006/2007” (COWI AS, 2007) skrinla 
Bystyret havnetunnelen i juni 2007. 

4.4 Planene for nytt dobbeltspor og Moss stasjon 

Det er utarbeidet hovedplan for nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss – Kleberget som ble 
godkjent i 2008. Nytt dobbeltspor vil i stor grad bli bygget i tunnel gjennom byen og barrieren 
jernbanelinjen utgjør i dag vil bli betydelig redusert. 

Løsningen for Moss stasjon er foreslått med 4 spor til plattform, hvor hovedsporene er 
plassert i midten, slik at det gir mulighet for høy hastighet for tog som ikke skal stoppe på 
Moss. 

Plattformene har lengde 250 m og 350 m. Begge plattformene er 10 m brede i hele lengden. 

Deler av sporene rundt Kleberget planlegges beholdt for å kunne etablere et uttrekkspor for 
adkomst med lange godstog til Moss havn. 
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Figur 7: Nytt dobbeltspor (blått) og nye Moss stasjon (grønne plattformer). Rød linje er tidligere planlagt 
jernbanelinje. 

I arbeidet med hovedplanen er det arbeidet frem forslag for løsninger for lokalt vegsystem 
med nye vegforbindelser og rundkjøringer. 

 

Figur 8: Skisse av løsning for vegsystem og løsninger for tilgjengelighet til nye Moss stasjon (Plan Urban). 

Det er foreslått gangkulvert for kryssing under sporene og løsninger for buss, taxi og 
kiss&ride på havnesiden av stasjonen. Det er foreslått 700 parkeringsplasser for sykkel, med 
400 på sjøsiden og 300 på siden mot Rockwool. Bilparkering er foreslått to plasser på hver 
sin side av sporene med 160 + 150 plasser som kan utvides til parkering i to plan. 

Det er nylig gjennomført en mulighetsstudie for å analysere helhetlige utbyggingskonsepter 
for Østfoldbanen. Lokaliseringen av Moss stasjon ligger fast, uavhengig av mulighetsstudien 
for Østfoldbanen. 
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I mulighetsstudien er det foreslått et driftsopplegg med 4 Intercitytog pr. time pr. retning; to 
pendler mellom Oslo S og Sarpsborg med stopp på Ski, Moss, Rygge, Råde, og Fredrikstad, 
og to pendler mellom Oslo S og Halden med stopp i Moss, Fredrikstad og Sarpsborg. 

For Moss stasjon vil de planlagte utbyggingene og et slikt ruteopplegg gi et betydelig 
forbedret tilbud.  

4.5 Planer for Moss havn 

Moss havn er et kommunalt foretak som eies av Moss kommune og styres av Havnestyret. 

Moss havn er i NTP 2010-2019 gitt status som stamnetthavn med riksvegtilknytning. 
Havneanlegget består av 670 lengdemeter kai, 100 dekar havneareal og 13 650 m2 
lagerbygg. Havnen er en av landets største containerhavner med årlig om lag 54 000 TEU1. 

Med omlegging av jernbanen og forbedret havnevegtilknytning vil infrastrukturen ligge godt til 
rett for å utvikle havna. Som en del av knutepunktutviklingen rundt den nye 
jernbanestasjonen vil det være naturlig å utvikle og forskyve hovedtyngden av havnas 
virksomhet til den søndre delen av havneområdet med mulighet for eventuelle fjellhaller for 
lagring i Kleberget. Dette vil kunne åpne muligheter for en knutepunktbasert byutvikling i 
tilknytning til ny Moss stasjon. 

Strategisk plan for Moss havn 2011-2023 ble vedtatt i Moss Bystyre i juni 2010. Planen 
inneholder bl.a. følgende strategier: 

 Arbeide for å bli den mest effektive og kompakte intermodale havnen. 
 Tilrettelegge for økt bruk av jernbanetransport til og fra havn. 
 Etablere omlastningsterminal i Kleberget fjell parallelt med jernbaneutbyggingen i 

Moss. 
 Være en attraktiv samarbeidspartner i byutvikling innenfor maritime områder. 
 Utøve aktiv og langsiktig eiendomsforvaltning. 
 Være en aktiv pådriver for å få etablert en effektiv veiforbindelse mellom havnen og 

E6. 

4.6 Utredninger og planer for vegnettet 

4.6.1 Tiltak i mulig Mosseregionpakke 

I 2008 ble det utarbeidet Forstudie til en Mosseregionpakke (COWI, 2008). Her ble en rekke 
tiltak, som bystyret tidligere hadde angitt, utredet og kostnadsberegnet. 

Trafikkanalysen fra 2007 påpekte at transportetterspørselen synes å fortsette å øke 
kraftigere enn en kan greie å utvikle tilbudet. Tiltak som legger til rette for redusert bruk av 
privatbil i byområdet som arealutnyttelse, styrking av kollektivtilbudet, parkeringsrestriksjoner 
og tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk blir viktige grep, og tiltak for kollektivtrafikken og 
gang- og sykkeltrafikken er tatt med som aktuelle prioriterte tiltak i en Mosseregionpakke. 

Følgende prosjekter er foreslått medtatt i en Mosseregionpakke: 

                                                
1 Twenty-foot equivalent unit. Angir kapasiteten i en standard intermodal container som er 20 fot lang 
og 8 fot bred. 
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 Rv19 fra Kransen til E6 firefelt. Gjennom byen (Kransen – Vansjø) legges vegen i 
tunnel. 

 Langs Rv19 Vansjø – Patterød anlegges g/s-veg. 
 Forbedring av busstilbudet; 25 mill. kr i investeringer, 246 mill. kr i forsterket 

ruteopplegg. 
 Rv118 Melløs – Kremmerhuset firefelt (inkl. sambruksfelt), inkl. gang- og 

sykkelvegnett. 
 Helgerødgata opparbeides som firefelts vei fra Øisteins gate til Kanalen, inkl. over 

Kanalbrua, inkl. løsning for gange og sykkel. 
 Rv19 Kanalen – Nyquists gate – Kransen legges over tidligere jernbaneområde. 
 50 mill. kr til rene gang- og sykkeltiltak 
 Tiltak langs Rv120 i Moss og Våler 
 Tiltak i Varnaveien og Rabekkgata 

4.6.2 Konseptvalgutredning for vegsystemet i Moss og Rygge 

Statens vegvesen Region øst har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet igangsatt en 
konseptvalgutredning (KVU) for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Utredningen skal 
avklare prinsipielle løsninger for hovedvegsystemet i Moss og Rygge, og skal munne ut i en 
anbefaling av løsning. Arbeidet ble igangsatt i 2008/2009 og forslag til KVU forventes utlagt 
til høring i oktober 2011. 

Konseptvalgutredningen er en forutsetning for statlig finansiering av samferdselstiltak større 
enn 500 mill. kr. og for at tiltakene kan innarbeides i Nasjonal Transportplan. 

KVUen vil utrede og fremme forslag til løsninger på transportutfordringene i Moss bl.a. med 
bakgrunn i forstudien til Mosseregionpakke. 

4.6.3 Rv19 gjennom Moss 

Utbygging av jernbanetunnel vil åpne for at Rv19 fra E6 til ferga i Moss havn kan legges om. 
Det skal finnes en vegløsning for Rv19 gjennom Moss som kan minimere ulempene for byen 
av fergetrafikken og samtidig bidra til å løse de lokale trafikkutfordringene. Det vil ses på 
muligheter for å legge Rv19 i tunnel i størst mulig grad for å ivareta bymiljøhensyn og 
byutviklingshensyn. 

Det er igangsatt arbeid med kommunedelplan for Rv19 i Moss fra ferjeleiet til E6. 
Planprogram ble lagt ut til høring i juli 2011. Planarbeidet skal koordineres med øvrige 
aktuelle planleggingsprosesser som KVU for hovedvegsystemet i Moss/Rygge og 
detaljplanlegging av dobbeltspor Sandbukta – Kleberget. 

Formålet med planarbeidet er: 

 Bedre fremkommelighet og kapasitet på Rv19 mellom Moss havn og E6 med god 
tilkopling til det lokale vegnettet. 

 Bedre bymiljøet i Moss sentrum. 
 Sikre et godt grunnlag for framtidig byutvikling. 

Planprogrammet skisserer ulike hovedalternativ for Rv19 gjennom Moss. 

 Alternativ 0: Nåsituasjonen. 
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 Alternativ 1: Lang tunnel under jernbanekulverten. 
 Alternativ 2: Over jernbanekulverten. 4-felt i dagen på Innfartsveien. Tunnel til 

Kransen. To alternativer Havna – Kransen: 
o 2.1: Trafikken fra Jeløya ledes ut til havneområdet, krysser jernbanens 

byggegrop og ledes opp til Kransen (videre i tunnel). 
o 2.2: Trafikken fra ferge og havn ledes bort til dagens akse fra Jeløya til 

Kransen og går i kulvert til Kransen (videre i tunnel). 

4.7 Hovednett for sykkeltrafikk i Moss/Rygge 

Plan for hovednett for sykkeltrafikk i Moss/Rygge er utarbeidet av Statens vegvesen og skal 
ferdigstilles etter at den har vært på høring våren 2011. Planen omfatter et geografisk 
område opptil 5 km fra Moss sentrum og skal være en overordnet plan for videre utvikling av 
et framtidig hovednett for sykkeltrafikk i planområdet. 

Figur 9 viser det foreslåtte hovedrutenettet. Videre er sykkelforbindelsene som er mest 
relevante for sykkeltrafikken nærmest stasjonsområdet beskrevet.  
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Figur 9: Ruter i hovednettet for sykkeltrafikk (Statens vegvesen). 

Sykkelrute 1 og 2 gir forbindelse mot nye Moss stasjon. Lenkene på rutene rundt stasjonen 
er imidlertid ikke tilrettelagt for sykkel med unntak av løsninger rundt Kransen, i kryss mellom 
rute 2 og 6. 

Rute 1 går fra Boyebakken via jernbanestasjonen og videre på Jernbanegata til Kanalbrua 
(1.1). Statens vegvesen ønsker å etablere gang- og sykkelveg på hele denne strekningen. 
Ruta omfatter også Rv19 fra kryss Rådhusgata/Kransen til over Kanalbrua (1.2). Her foreslås 
også etablert gang- og sykkelveg. Det vurderes løsning for adkomst til jernbanen fra 
Kanalbrua i egen trasé (bru). Videre på Jeløya er det foreslått sykkelfelt. 

Rute 2 går fra Kransen og videre langs Fjordveien. Fram til Nyquists gate (2.1) er det bredt 
fortau og det foreslås ingen tiltak (sykling i blandet trafikk). Fra Nyquists gate til Boyebakken 
(2.2) foreslås det etablert gang- og sykkelveg. Videre foreslås det sykkelfelt. 

Rute 6 starter i krysset Rådhusgata/Kransen. Fram til rundkjøring Vogts gate (6.1) foreslås 
gang- og sykkelveg (delvis etablert).  
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5 INNLEDENDE ANALYSER 

5.1 Jernbanestasjonens markedsområde 

Det er bosatt rundt 39.000 personer i Moss og nordre deler av Rygge, 30.000 av disse bor 
innenfor 3 km fra planlagt ny togstasjon. De tettest befolkede områdene i Moss tettsted ligger 
i sentrum og i områder nordøst for sentrum (3-4 km fra ny togstasjon). Det er også høyere 
befolkningskonsentrasjoner øst på Jeløya, ved broen mot Moss. Moss tettsted består i 
vesentlig grad av eneboligbebyggelse med lav arealutnyttelse. Arealforbruket er i 
gjennomsnitt 520 m2 pr person (kilde SSB/tettstedskart). Figur 10 viser dagens 
bosetningsmønster i Moss og nordre Rygge tettsted. 
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Figur 10: Bosetningsmønster i Moss. 
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Figur 11: Arbeidsplasser i Moss. 
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Hovedtyngden av arbeidsplassene i Moss er fordelt på to hovedområder, sentrumskjernen 
og næringsområdet rundt Varnaveien. Varnaveien-området blir liggende 1,5-2 km fra ny 
stasjon, mens sentrumskjernen blir liggende inntil 1 km fra ny stasjon. Figur 11 viser dagens 
fordeling av arbeidsplasser i Moss og nordre Rygge tettsted. 

Figur 12 og Figur 13 viser antall bosatte innenfor ulike gangavstander fra dagens og planlagt 
ny togstasjon. Forskjellene mellom stasjonslokaliseringene er størst innenfor 10 min 
gangavstand (ca. 800 m). Ca. 3000 personer bor innenfor 10 min gangavstand til dagens 
stasjon, mens 1800 bor innenfor samme gangavstand til planlagt ny stasjon. Ved 20 min 
gangavstand (ca. 1600 m) er befolkningsgrunnlaget relativt likt, og utgjør drøyt 9100 
personer. Beregningene er gjort med ATP-modellen og er basert på en ganghastighet på 5 
km/t.  

 

Figur 12: Antall bosatte i ulike gangavstander til dagens og ny stasjon. 
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Figur 13: Antall bosatte i ulike gangavstander fra ny stasjon. 
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Figur 14 og Figur 15 viser antall bosatte innenfor ulike sykkelavstander fra dagens og 
planlagt ny togstasjon. Forskjellen mellom stasjonslokaliseringene utgjør ca 2000 personer i 
favør av eksisterende stasjon innenfor sykkelavstand på både 5 min og 10 min, og ca 1000 
personer for 15 min sykkelavstand. Henholdsvis 2700, 13200 og 28300 personer bor 
innenfor 5, 10 og 15 min sykkelavstand fra ny planlagt stasjon. Beregningene er gjort med 
ATP-modellen, hvor hastigheten varierer med topografien. 5 min sykling utgjør 1-1,5 km, 10 
min sykling utgjør 2,5-3 km, mens 15 min sykling utgjør 4,5-5 km.  

 

Figur 14: Antall bosatte i ulike sykkelavstander til dagens og ny stasjon. 
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Figur 15: Antall bosatte i ulike sykkelavstander fra ny stasjon. 
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5.2 Pendling 

Pendling fra Moss 

Tabellen og figurene nedenfor viser arbeidsstedskommune for pendlere bosatt i Moss og 
Rygge. Kilde SSB, Statistikkbanken (Sysselsette pr. 4.kvartal 2009, Pendlingsstrømmer, 
etter arbeidssteds- og bokommune). Hovedtyngden av utpendling fra Moss går til 
arbeidsplasser i Oslo. For mange av disse vil tog kunne være et attraktivt transportmiddel.  

Tabell 1: Pendling fra Moss og Rygge til andre kommuner. 

Arbeidskommune Antall pendlere fra Moss og Rygge 

Oslo 2684 

Fredrikstad 725 

Vestby 658 

Sarpsborg 445 

Ski 321 

Ås 261 

Bærum 201 

Oppegård 141 

Halden 82 

 

 

Figur 16: Pendlere fra Moss og Rygge til andre kommuner. 
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Figur 17: Pendlerne fra Moss og Rygge til Oslo sine bosteder. 
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Pendling til Moss 

Tabellen og figuren nedenfor viser bostedskommune for pendling til Moss. Kilde SSB, 
Statistikkbanken (Sysselsette pr. 4.kvartal 2009, Pendlingsstrømmer, etter arbeidssteds- og 
bokommune). Hovedtyngden av pendlingen til Moss kommer fra Rygge, deretter Fredrikstad 
og Sarpsborg. Avhengig av hvor man bor i forhold til nærmeste togstasjon og hvor 
arbeidsplassen er lokalisert i Moss vil tog kunne være at attraktivt transportmiddel for en del 
av disse pendlerne, men ikke i samme grad som for pendling ut av Moss.  

Tabell 2: Pendlere til Moss fra andre kommuner. 

Bokommune Antall pendlere til Moss 

Rygge 2281 

Fredrikstad 725 

Sarpsborg 610 

Oslo 332 

Halden 116 

Ås 73 
 

 

Figur 18: Pendlere til Moss fra andre kommuner. 

 

  

2281 

725 610 
332 

116 73 69 
0

500

1000

1500

2000

2500

An
ta

ll 
pe

rs
on

er
 

Bostedskommune 

Antall pendlere til Moss 



Ny Moss stasjon - tilgjengelighet og knutepunktsanalyse 35 
 

Jernbaneverket/Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Endring i avstand for pendlere med ny stasjon 

Sammenlikning av avstand til eksisterende og planlagt ny togstasjonen for pendlere til Oslo 
bosatt i Moss og Rygge er vist i figuren nedenfor. Beregningen er gjort med ATP-modellen 
og gjelder for alle typer transportmiddel og er basert på allokering av pendlere på 
grunnkretsnivå (ett representasjonspunkt pr grunnkrets). Beregningen viser at den nye 
stasjonen vil ha litt færre pendlere bosatt inntil 2 km fra stasjonen, mens det blir relativt liten 
forskjell i markedsområdet når avstanden til togstasjonen overskrider 2 km. 

 

 

Figur 19: Avstand til stasjonen ved dagens og ny stasjonsplassering for pendlere til Oslo bosatt i Moss og Rygge. 

5.3 Brukerne av stasjonsområdet sine behov 

Brukerne av knutepunktet på nye Moss stasjon vil i utgangspunktet være dagens og 
potensielt nye togreisende til og fra Moss.  Dette gjelder også togreisende til og fra Moss 
som har behov for transport til målpunkter i byen som ligger utenfor gangavstand. Ved 
utvikling av stasjonen som kollektivknutepunkt kan området også bli et viktig utgangspunkt 
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mellom Moss og Horten. 
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 som passasjer i bil (blir satt av/hentet ved stasjonen) 

Figuren nedenfor viser hvordan valg av reisemiddel til stasjonen fordelte seg på noen 
jernbanestasjoner i Akershus i 1999. I gjennomsnitt for stasjonene som ble undersøkt var det 
34 % som gikk, 24 % som innfartsparkerte, 20 % som syklet, 13 % som reiste med buss, 8 % 
som satt på med andre og 1 % som benyttet taxi eller andre transportformer. 

 

Figur 20: Reisemåte til ulike stasjoner (TØI notat 1159/2000). 

Det er ikke kjent at det finnes tilsvarende tallmateriale for Moss stasjon. 

5.3.1 Felles behov 

Fasilitetene på og omkring stasjonene har stor betydning for publikum. Dette gjelder 
utforming av plattformer og adkomster til disse, omstigning til andre transportmidler, 
informasjon om togavganger og skilting. Stasjonen må også fremstå med et rent og ryddig 
preg. 

Stasjonsområdet må ha gode og logiske gangforbindelser som er godt skiltet, slik at 
knutepunktet er lett å orientere seg på. Skilting til knutepunktet fra omgivelsene er også 
viktig.  

Stasjonsområdet må ha en utforming som tilfredsstiller passasjerenes behov for komfort og 
trygghet. Dette kan være skjerming for vind og nedbør, sittemøbler, belysning, varme, toalett, 
overvåkning etc. 

5.3.2 Universell utforming 

Universell utforming skal ivaretas ved planlegging av holdeplasser, stasjoner og terminaler, 
slik at alle får god tilgjengelighet. Dette vil bedre kollektivtransportens attraktivitet, i første 
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rekke for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men også for andre brukere. Dette gjelder 
adkomster til plattformer og holdeplasser, utformingen av stoppestedene, utforming av 
betalingsløsninger og informasjon etc.  

Universell utforming vil ofte innebære tilrettelegging med følgende tiltak 

 plattformhøyder som gir trinnfri atkomst til tog og buss 
 ramper 
 heiser e.l.  
 nedsenkning av kantstein  
 taktil merking  
 plassering og utforming av ruteinformasjon som kan leses av funksjonshemmede  
 valg av vegetasjon med tanke på allergier  
 utforming av lehus og møblement 

For jernbanen innebærer universell utforming i første rekke at det bygges plattformer med 76 
cm høyde, i tråd med europeiske anbefalinger og at stasjonene for øvrig får universell 
utforming. Nye togsett er tilpasset plattformhøyde 76 cm.  

På knutepunktet skal det unngås nivåforskjeller som er større enn 2 cm. For busser bør 
maksimal stigning i lengderetning være 4 %. Opp- og nedramping til plattformer bør 
maksimalt være 1:6. Kantsteinshøyde for busstopp bør være 18 cm. 

For ytterligere detaljerte krav til utforming vises det til de aktuelle håndbøker som 
Jernbaneverkets stasjonshåndbok og Statens vegvesens håndbok 232. 

5.3.3 Gåendes behov 

Moss har mange bosatte og arbeidsplasser i gangavstand til dagens stasjon, noe som 
fortsatt vil være situasjonen med nye Moss stasjon. Reisevaneundersøkelsen i 2009 viste at 
andelen som går i Moss er 21 %. En kan anta at en tilsvarende andel av de som bruker 
Moss stasjon i dag går til og fra stasjonen. Ut fra anslag på 4000 reisende over Moss stasjon 
pr. dag er det i de videre vurderingene anslått at 19 % går til stasjonene i dag basert på 
antall bosatte i gangavstand, hvor det er anslått at 3 % av disse velger sykkel. Byutvikling 
med fortetting med boliger og arbeidsplasser mellom stasjonen og sentrum forventes å øke 
andelen som går i Moss. For en situasjon i 2020 med antatt 8000 reisende over Moss 
stasjon pr. dag og anslått 2000 nye bosatte i gangavstand til Moss stasjon, anslås det at 
gangandelen øker til 23 %. 

For at reisende til og fra Moss stasjon skal finne det attraktivt å gå, må det tilrettelegges med 
gode og direkte gangforbindelser mellom stasjonen/knutepunktet og aktuelle målpunkt. 
Fotgjengere er spesielt følsomme for omveier og høydeforskjeller. Barrierer og 
konfliktpunkter med annen trafikk må unngås. Det bør vurderes om det er mulig å etablere 
snarveier i forhold til dagens vegsystem, f.eks. ny gangbru over kanalen fra Jeløya mot 
stasjonen og en forbindelse fra Fjordveien rett ned til ny stasjonsplass. 

Fotgjengere har behov for god skilting mellom knutepunktet og viktige målpunkter i 
omgivelsene. Dette gjelder f.eks. skilting mellom ferga og Moss stasjon. Kart som viser Moss 
sentrum og Moss stasjon satt opp på stasjonen og andre steder i sentrum vil være til god 
hjelp for fotgjengere som ikke er så godt kjent. 
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For kollektivreisende er det viktig å få gjort unna noen daglige gjøremål i forbindelse med 
oppholdet ved knutepunktet/på vei hjem. Det bør derfor tilrettelegges for dagligvarehandel og 
noe annen detaljhandel på, eller i nærheten av stasjonen/knutepunktet.  

5.3.4 Syklendes behov 

Det er anslått at 37 000 innbyggere i Moss og Rygge bor innenfor en radius på 5 km fra nye 
Moss stasjon. Moss og Rygge er et byområde med relativt flat topografi.  Det bør derfor være 
et stort potensial for sykkel som daglig transportmiddel, både generelt i Moss, og til og fra 
Moss stasjon. Sykkelandelen i Moss er i dag bare 4 %. 

Hovedsykkelvegnettet som er definert i Moss kan enkelt tilpasses en ny plassering av Moss 
stasjon. Det er i liten grad tilrettelagt for sykling i områdene ved stasjonen syd for Rv19, med 
unntak av underganger ved Kransen. 

Det er foretatt sykkeltellinger i september 2009 i punkter på Kanalbrua, i Fjordveien, i 
Klostergata, i Osloveien og i Ryggeveien. I en periode fra 06.45-09.00 passerte 400 syklister 
Kanalbrua, mens i de andre tellepunktene var antallet 40-100. 

Syklistene har, som fotgjengerne, behov for mest mulig direkte forbindelser mellom 
målpunktene. Dette må være forbindelser uten omveier, unødvendige bakker og barrierer, 
samt trafikksikre krysningspunkter av trafikkerte veger. Med tanke på den betydelige 
sykkeltrafikken til og fra Jeløya er det viktig med en god forbindelse fra Kanalbrua til ny Moss 
stasjon. 

Figur 21 viser potensialet for antall syklister på veglenkene i Moss blant pendlere til/fra den 
nye stasjonen. I denne analysen er det etablert en sykkelforbindelse over Kanalen som gir 
en snarvei i forhold til å sykle til stasjonen over Kanalbrua sammen med biltrafikken. Figuren 
viser at mange vil velge Steinullbakken og Carl Jenssens vei fra Fjordveien ned til 
Værlegata. Pga. stigningen kan det antas at noen velger andre ruter her for reiser fra 
stasjonen. 
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Figur 21: Potensial for sykkeltrafikk til nye Moss stasjon 
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God sykkelparkering er viktig ved alle målpunkter for syklistene. Ved Moss stasjon vil 
sykkelen stå parkert over lang tid og det er derfor behov for en trygg sykkelparkering med 
høy standard. Denne må ha tilstrekkelig kapasitet og utformes riktig. Sykkelparkeringen bør 
ha tak for å beskytte mot nedbør. Parkeringen må ha god låsemulighet og den bør legges i et 
oversiktlig område med stor grad av sosial kontroll, for å unngå sykkeltyverier og hærverk.  
Med sykkelparkeringen nær f.eks. drosjeholdeplass og bussoppstilling vil en oppnå dette. 

På et så viktig knutepunkt som Moss stasjon bør det, i tillegg til vanlige solide fastmonterte 
sykkelstativer under tak, vurderes å tilby løsning med låst sykkelbod for noe av parkeringen, 
for å gi et tilbud om mer tyverisikker parkering til syklister med kostbare sykler. Ved Asker 
stasjon er det f.eks. i mars 2011 etablert 100 nye sykkelparkeringsplasser i et låst anlegg der 
man betaler for tilgang til nøkkelkort.  Etablering av et sykkelverksted i tilknytning til 
sykkelparkeringen, vil også øke attraktiviteten av sykkelparkeringen. 

I skisser til løsning for stasjonen med omgivelser utarbeidet i 2007 er det vist til sammen 700 
sykkelparkeringsplasser, med 400 på vestsiden av stasjonen og 300 på østsiden av 
stasjonen. Disse var foreslått plassert rett ved undergangen som er tenkt under sporene. 

Med tanke på barrieren jernbanelinjen utgjør er det viktig at det tilrettelegges for adkomst til 
Moss stasjon fra begge sider, med sykkelparkering nær adkomstene til plattformene.  

Telling av sykler på Moss stasjon 23.05.2011 viste 225 parkerte sykler. Med 4000 reisende 
over Moss stasjon pr. dag hvor en antar at 75 % reiser ut fra Moss, tilsier dette en 
sykkelandel (i sommerhalvåret) på inntil 15 %. 

Hvis en sammenlikner med andre stasjoner i Akershus fra Figur 20, syklet i gjennomsnitt ca. 
20 % til stasjonene. Ved Asker syklet 20 %, i Lillestrøm syklet 23 %, mens 39 % syklet til Ski 
stasjon.  

Sykkelparkeringen på Moss stasjon bør kunne dekke parkeringsbehovet med en sykkelandel 
på opptil 30 % i 2020 med fortetting i sykkelavstand og tilrettelegging for sykkelbruk. 

Sykkelparkeringen på Moss stasjon bør derfor ha plass til ca. 900 sykler. Halvparten bør 
være overbygd med tak og/eller i sykkelparkeringshus. 

5.3.5 Behov for korttidsparkering og plass for drosjer 

Det observeres kaos rundt Moss stasjon på ettermiddagene når togpassasjerer blir hentet 
med bil. Det er grunn til å tro at andelen som sitter på med andre er høyere enn 
gjennomsnittet for undersøkelsen omtalt ovenfor med 8 %. Det anslås videre at andelen som 
blir kjørt eller bruker drosje til sammen utgjør 15 % av de reisende i dag. 

Ved korttidsparkering er det behov for at bilene kan stoppe og slippe på/av passasjerer og at 
føreren også kan forlate bilen for å hjelpe til med bagasje og eventuelt følge passasjeren til 
videre transportmiddel. Det vil også være behov for at bilene kan stå og vente en stund når 
passasjerer skal hentes, da en ofte kommer litt før ankomsttid og ved forsinkelser på togene. 

Korttidsparkeringen bør ligge nærmere stasjonen enn innfartsparkeringen. 
Korttidsparkeringen kan også vurderes inndelt i to avdelinger, en med langsgående 
oppstilling for kun av- og påstigning, og en med 90-grader korttidsparkering (10-15 min).  
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Drosjereisende har ofte behov for å bli kjørt nærmest mulig stasjonsinngangen/perrongen, da 
de kan ha tung bagasje eller ha vanskelig for å gå. Drosjer må derfor ha et tilstrekkelig antall 
oppstillingsplasser nær stasjonsinngangen.  

Plassering av drosjeoppstillingsplasser må ikke utformes slik at en opphopning av ledige 
drosjer medfører problemer for øvrig avvikling av trafikk i knutepunktet. For å unngå dette 
kan drosjeoppstillingen deles opp i et av- og påstigningsområde og et ”drosjemagasin” med 
fri sikt til påstigningsplassen.  

Det er anslått at korttids- og drosjeparkeringen på Moss stasjon bør kunne dekke behovet for 
inntil 18 % av fremtidig reisende pr togavgang. Dette er beregnet å utgjøre til sammen 44 
plasser (se kapittel 7.2). 

Hvis vi tar utgangspunkt i 8000 reisende til og fra nye Moss stasjon pr dag i 2020 med et 
ruteopplegg med 4 togavganger i rushtimene, vil det bli ca. 240 reisende pr togavgang på 
hverdager fra stasjonen (og til).  For å kunne dekke at inntil ca. 5 % av disse reisende har 
behov for drosje, bør det være ca. 12 drosjeplasser på stasjonen. 

5.3.6 Behov for busstilgjengelighet 

Antall bussplasser på Moss stasjon vil være avhengig av løsningene som foreslås for å 
knytte busslinjene opp mot ny Moss stasjon. Det vil være avgjørende om busser skal 
terminere ved ett nytt kollektivknutepunkt ved Moss stasjon, eller om det skal være en delt 
løsning hvor noen busser terminerer ved stasjonen og noen i dagens kollektivgate i sentrum. 
Det kan også tenkes løsninger hvor bussknutepunktet på Moss stasjon ikke vil ha noen 
terminerende busslinjer da alle busslinjene er gjennomgående pendler. 

Alle viktige bussruter i Moss bør kunne stoppe på Moss stasjon samtidig, og dette gjelder 
busser i begge retninger.  Oppstillingsbehovet på Moss stasjon kan med dette anslås til 3-4 
bussplasser i hver retning. 

5.3.7 Behov for innfartsparkering 

Moss stasjon har i dag 400 plasser for innfartsparkering. I tillegg parkeres det i nærliggende 
gater. En kan anslå at 500 biler kan parkere nær stasjonen. Med dagens togreisende gir 
dette mulighet for 40 % bilandel til/fra stasjonen. 

Hvis en sammenlikner med andre jernbanestasjoner som ligger i sammenliknbare byområder 
har f.eks. Drammen ca. 200 plasser, Asker 400 plasser, Lillestrøm 100 plasser, mens 
Sandvika har kun 20 plasser definert som innfartsparkering. For å spare verdifullt areal i 
knutepunktet til annen byutvikling bør innfartsparkeringen vurderes etablert i parkeringshus til 
tross for høyere investerings- og driftskostnader. 

Innfartsparkering for togreisende er i Sørkorridoren i Akershus beregnet til 18 % 
(Ruterrapport 2010:9). Ski stasjon har den største innfartsparkeringsplassen i Sørkorridoren, 
med 650 plasser, som er ca. 20 % av de reisende fra Ski stasjon.  Andre store 
innfartsparkeringsplasser langs jernbanen her er Sonsveien med 220 plasser og Vestby med 
180 plasser. 
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Innfartsparkeringsplassene kan være gratis eller det kan kreves en parkeringsavgift. Drifts- 
og rentekostnadene for en bilplass i et P-hus vil ligge på ca. 60 kr pr dag (med 5 % rente).  
Hvis denne kostnaden skal betales fullt ut av de togreisende, så vil andelen som parkerer 
ved stasjonen trolig bli mindre enn 20 %. Sannsynligvis vil det da primært bli arbeidsreisende 
som får utlegget refundert av arbeidsgiver som vil bruke parkeringen. Andel av togreisende 
som reiser i arbeid er 14 % på reiser over 100 km2. 

Videre i denne knutepunktsanalysen er det beregnet parkeringsbehov i to framtidige 
situasjoner hvor en tilrettelegger for henholdsvis 500 og 750 parkeringsplasser. Dette gir 
mulighet for at henholdsvis 20 og 30 % av de reisende kan kjøre bil og parkere dersom en 
antar 8000 reisende pr. dag over Moss stasjon i 2020. 

5.3.8 Interessekonflikter og prioriteringer 

Innenfor tilgjengelig areal vil det være ulike, eventuelt også motstridende, behov som skal 
dekkes. Dette er spesielt aktuelt når det gjelder parkeringsdekning, særlig sett i lys av en 
målsetning om at reisende med tog i større grad skal benytte miljøvennlige 
transportløsninger til/fra stasjonen. 

I enkelte sammenhenger er innfartsparkering og buss alternativer og i noen grad 
konkurrenter. Det er da et poeng at en mer aktiv og subsidiert tilrettelegging for 
innfartsparkering ikke bør få en form og et omfang som kan undergrave trafikkgrunnlaget for 
lokale busslinjer som man uansett ønsker å gi tilbud om til stasjoner og knutepunkter. Økt 
tilrettelegging for innfartsparkering tar i utgangspunktet sikte på å få deler av biltrafikken over 
på kollektive transportmidler, og spesielt i rushtidene, men det kan også ha mer utilsiktede 
virkninger, som at kundene går over fra matebuss/lokalbuss til å kjøre bil til stasjonen eller 
stoppestedet, eller at de velger å ta bilen i stedet for å gå eller sykle på denne delen av 
reisekjeden. Kø inn mot knutepunktet kan også være en problemstilling ved stort omfang av 
innfartsparkering. 

Konkurranse om arealene og høye arealkostnader bidrar til at godt lokaliserte og trygge 
parkeringsplasser vil kunne bli kostbart i anlegg og drift ved Moss stasjon. Store arealer til 
innfartsparkering kan lett komme i konflikt med ønsket om tett og attraktivt knutepunkt i 
sentrum. Økonomisk sett er utfordringene blant annet at resultatet enten kan bli avvisende 
avgifter eller subsidiebehov i konkurranse med øvrige tiltak i forbindelse med 
kollektivtransport. 

Det kan også være interessekonflikter rundt plassering av de ulike elementene i 
knutepunktet i forhold til trafikksikkerhet, tilgjengelighet for de ulike brukergruppene, 
barrierevirkninger etc. 

 

 

 

 

 
                                                
2 Håndbok 140 Konsekvensanalyser. 
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I henhold til Jernbaneverkets 
stasjonshåndbok skal tilrettelegging for 
ulike funksjoner prioriteres i følgende 
rekkefølge: 

1. Sykkelparkering 
2. Parkering for handikappede 
3. Av- og påstigning 

a. Drosje 
b. Korttidsparkering 
c. Buss 
d. Langtidsparkering 

Ved Moss stasjon vil det være adkomst til 
perrongene på stasjonen fra to kanter. 
Avhengig av utforming av knutepunktet for 
øvrig kan det være aktuelt å tilrettelegge for 
flere av funksjonene på begge sider av jernbanesporene dersom det er plass. 

5.4 Grunnlag for byutvikling 

En del elementer som er styrende for byutviklingen er summert opp og illustrert nedenfor. 

5.4.1 Plassering av ny stasjon 

Lokalisering av ny stasjon med spor og plattformer er styrende for organiseringen rundt 
stasjonen og utviklingen av omkringliggende arealer. 

Plassering av ny Moss stasjon er gitt. Plasseringen er vist i Figur 7. Stasjonen vil få to 
plattformer med lengde 250 meter og 350 meter.  

For traseen nord og syd for stasjonen er det muligheter for både åpen og lukket trasé frem til 
fjellpåhugget. 

5.4.2 Arealbehov for havnevirksomheten 

Hvilket areal som defineres som (lukket) havneareal på kort og lang sikt er styrende for 
hvilke areal som kan tilrettelegges for byutvikling. 

På kort sikt (2020) er dagens avgrensning lagt til grunn, med unntak av nødvendig 
arealavståelse til anleggelse av jernbanestasjonen. 

Figur 22: Plassering av funksjoner ved stasjoner i 
henhold til Jernbaneverkets stasjonshåndbok. 



Ny Moss stasjon - tilgjengelighet og knutepunktsanalyse 44 
 

Jernbaneverket/Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

 

Figur 23: Mulig situasjon ved havnen i 2020. 

På lang sikt (2040) frigis areal lengst nord som vist på illustrasjonen under. Avgitt areal 
forutsettes kompensert med utfyllinger. For å erstatte arealer som tas fra havna til jernbanen 
er det hittil tenkt utfylling innerst i Værlebukta. Senere kan det være aktuelt å utvide 
havneområdet nærmere Kleberget samt evt. bygging av fjellhall. 
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Figur 24: Mulig situasjon ved havnen i 2020. 

Figur 24 viser arealet som må erstattes og en mulig løsning for dette ved en eventuell 
alternativ byutvikling på havnearealene nærmest sentrum.  

5.4.3 Arealbehov for oppstillingsplass for fergetrafikken 

Fergetrafikken forutsettes i dette arbeidet lagt til oppgaveområdet. Fergetrafikken over til 
Horten er del av riksvegnettet. Veganlegg, oppstillingsareal, påkjøringsramper og tilhørende 
funksjoner kan dermed leses som del av en overordnet vegkontekst. Arealbehov for 
fergeanlegget og barriereanlegg ved tilkomstveier vil være et styrende element ved 
byutviklingen rundt nye Moss stasjon. 

Det legges til grunn at dagens størrelse på oppstillingsareal på ca. 20 000 m2 til fergen 
beholdes, samt at fergelemmene blir liggende som i dag både på kort og lang sikt i dette 
arbeidet. 
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Figur 25: Dagens havn og arealbruk i tilknytning til havna. 

5.4.4 Overordnet vegstruktur 

Overordnet vegstruktur blir styrende for byutviklingen. Lokalisering av traseer påvirker hvilke 
områder som frigis og hvilke som åpnes for transformasjon til ny bruk. 

I denne oppgaven må det tas hensyn til nye traseer for gjennomgangstrafikk fra Jeløya 
gjennom byen mot øst og E6, samt kobling fra denne mot syd, havneområdet, fergetrafikken 
og den byutvikling som her skisseres. 

Kommuneplan for Rv19 er under oppstart parallelt med denne knutepunktsanalysen. I det 
visere arbeidet er det tatt utgangspunkt i to hovedprinsipper for framtidig vegsystem i 
oppgaveområdet. De viste hovedprinsippene for vegsystemet samsvarer med alternativene 
2.1 og 2.2 som skal utredes i arbeidet med kommunedelplanen i henhold til planprogrammet 
for Rv19. Vegstrukturen er nærmere beskrevet og illustrert i kapittel 6.1 

5.4.5 Naturgitte forhold 

Den overordnede terrengformasjonen har vært styrende for lokaliseringen av Moss by, og vil 
være en viktig premiss ved videre foredling av bystrukturen. 

Et enkelt terrengkart redegjør for situasjonen i oppgaveområdet. 
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Figur 26: Terrengkart Moss. Ulike nivåer. 

5.4.6 Historiens spor 

Lesingen av byens historie baseres på ”Byanalyse Moss”.3 Byanalysen er en beskrivelse av 
byen som fysisk struktur og en analyse av faktorer som har påvirket utformingen av byen. 

En bevissthet om hvilke drivkrefter som har virket, hvilke historiske spor som fortsatt er 
lesbare i bystrukturen og hvilke områder eller bygninger som ansees verneverdige er lagt til 
grunn i dette arbeidet. 

Noen sentrale ”spor” i bystrukturen, som ny utvikling må ha et bevisst forhold til: 

 Bebyggelsen langs Strandgata (ned mot havna) har (sannsynligvis) den samme 
struktur og plassering som den tidlige strandbebyggelsen på Værlesanden fra rundt 
1500. Strukturen har vært lesbar i byen siden. 

                                                
3 ”Byanalyse Moss”, fra 1992. Utarbeidet av Asplan Østlandet, for NSB, i samarbeid med Moss 
kommune. 
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 Kirkegata/Værlegata er den tidligere forbindelsen fra sentrum ved kirken til brygga i 
Værlebukta. Mot sentrum er den opprinnelige gatestrukturen svekket ved mer 
modernistisk byplanlegging rundt rådhuset (den opprinnelige 
Breidablikkeiendommen) og anleggelse av trafikkmaskin. 

 Kanalen gjennom Mossesundet ble åpnet i 1855 (omtalt som idé allerede i 1647). 
Park og tilhørende bebyggelse er anlagt langs denne. Området øst for kanalen, 
”Værlesanden”, anses som vernet i denne oppgaven. 

 Jernbanen ble åpnet i 1879. Stasjonen anlagt syd for byen. Stasjonsplasseringen har 
i liten grad påvirket sentrumsutviklingen i Moss. Det er lagt som premiss for denne 
oppgaven at stasjonsbygningen ikke skal rives.   

Værlegata med husrekkene på begge sider vil ligge i utkanten av anleggsområdet for 
utbyggingen av jernbanen og vil kunne beholdes. 

 

Figur 27: Historiske spor i Moss. 
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5.4.7 Grønnstruktur og urban rekreasjon 

Veven av grønne parker, turstier, tilgjengelige brygger og plasser og torg utgjør en sentral 
struktur for byens liv. Nye byutviklingsområder må både knyttes sammen med den 
eksisterende veven, styrke denne og ha sin del av den. 

På skissen under er det gjengitt de sentrale elementene i området i dag. 

 

Figur 28: Grøntstruktur og «kyststi». 

5.4.8 Transformasjon 

I tettstedsanalyse fra 20114 er det angitt arealer til transformasjon. 

Arealene er illustrert i kartskissen under. 

I tillegg er det vist arealer for transformasjon grunnet frigitte arealer fra havn (jmf. kapittel 
5.4.2) samt arealer for transformasjon grunnet forventet areal for anleggsvirksomhet i 
tilknytning til jernbanekulvert / spor. 

                                                
4 Analyse av tettsteder, utført av Rambøll, for kommuneplanleggerne i Mosseregionen. 
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Transformasjonsområdene har et stort potensial for å endre Moss sin fysiske form. 

 

Figur 29: Transformasjonsområder. 

5.4.9 Ambisjoner i dagens strategiske planer 

Byens ambisjoner som kommer til uttrykk i gjeldende strategidokumenter. Kommuneplan5 og 
havnestrategi6 er lagt til grunn. 

Noen punkter som omhandler oppgaveområdet spesielt er tatt med i Figur 30. 

                                                
5 Kommuneplan 2011-2022, vedtatt juni 2011. 
6 Havnestrategi, vedtatt juni 2010. 
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Figur 30: Sammenfallende interesser i utvikling av Moss. 

5.4.10 Sentrale endringskrefter i dag 

En by i vekst er i kontinuerlig endring. Små og store prosjekter oppstår. Noen ganger endres 
byens utseende som et resultat av mange små om- og påbygninger, andre ganger kommer 
store nye utbyggingsprosjekter og gir byen eller deler av den et nytt ansikt. 

De tydeligste endringskreftene i området i dag er: 

 Havnevesenet. Havnestrategien beskriver en aktør med ambisjoner om en sterk 
posisjon i Oslofjorden, og et bevisst forhold til sitt arealbehov, adkomstbehov, 
tilknytning til jernbane og ønske om å tilrettelegge for byutvikling. 
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 Jernbaneverket. En ny stasjonslokalisering legger føringer og muligheter for 
arealbruk i området rundt ny stasjon. Frigitte arealer åpner for endret bruk og 
minimering av barriereeffekt. 

 Statens vegvesen/Moss kommune. Eventuell omlegging av Rv19 med koplinger til 
lokalvegnett og funksjoner i oppgaveområdet gir nye føringer og muligheter for 
arealbruk. 
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6 UTVIKLING AV LØSNINGER 

Den framtidige løsningen på hovedvegsystemet med tilknytning til havnen og fergen har stor 
betydning for arealene som blir tilgjengelige for byutvikling og hva disse er egnet til, samt 
betydning for hvordan de ulike trafikantenes forbindelser til stasjonene bør løses. Det er 
derfor videre i prinsippskissene vist to hovedalternativer for vegløsningen gjennom området. 
Ved nye Moss stasjon er disse hovedvegløsningene tilpasset de to alternative løsningene for 
Moss stasjon. 

6.1 Hovedvegsystemet 

To hovedprinsipper for nytt hovedvegsystem øst-vest forbi Moss stasjon er vurdert. 

 Prinsipp 1 – med ny hovedveg i kulvert under dagens Rv19 fra Blinken til Kransen 
 Prinsipp 2 – med ny hovedveg via Moss havn og ferge 

Figuren nedenfor viser en sammenstilling av de to prinsippene for nytt hovedvegsystem forbi 
Moss stasjon. 

  
Figur 31: To hovedprinsipper for ny hovedveg gjennom området. 

Med prinsipp 1 ledes trafikken fra Jeløya i kulvert mot Kransen og videre i tunnel mot 
Innfartsveien.  Havne- og fergetrafikk koples på i ny rundkjøring ved Blinken og får atkomst i 
ny atkomstgate delvis i dagens jernbanetrasé.  

Med prinsipp 2 trekkes trafikken fra Jeløya ned mot ferge/havn før trafikken går opp mot 
tunnel som starter ved Kransen og går videre mot Innfartsveien. 

Flere alternativer for nytt hovedvegsystem øst-vest forbi Moss stasjon og Moss havn er 
vurdert. I alle alternativene forutsettes det at det bygges en tunnel fra området ved Kransen 
og opp mot Innfartsveien som legges over jernbanekulverten. 

 Alternativ 1a – ny hovedveg i kulvert under dagens Rv19 fra Blinken til Kransen 
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 Alternativ 1b – som 1a, med avgrening i rundkjøring under Kransen til stasjon 
 Alternativ 1c – som 1a, med avgrening i rundkjøring under Kransen i kulvert til havna 
 Alternativ 2a – ny hovedveg via havn og ferge, tilpasset stasjonsplass på lokk over 

spor 
 Alternativ 2b – ny hovedveg via havn og ferge, tilpasset stasjonsplass i nivå med 

havna 

6.1.1 Hovedvegalternativ 1 

1a 
I alternativ 1a er ny hovedveg lagt i kulvert rett under dagens Rv19, fra eksisterende 
jernbanelinje v/Blinken til rundkjøringen ved Kransen. Lokalgaten ligger rett oppå denne 
kulverten. Det etableres en rundkjøring ved enden av kulverten ved Blinken. Brua over 
jernbanen må rives, og erstattes av en bru på hver side av hovedvegen, som møtes midt 
over rundkjøringen. Hovedvegen i kulvert og lokalgaten oppå får en stigning på 5 %. 
Adkomst til havn og ferge blir i ny adkomstgate i dagens jernbanetrase. Se Figur 32. 
Lokalgater er vist med blå farge. 

 
Figur 32: Skisse av hovedvegsystem 1a, med ny hovedveg i kulvert under Rådhus plass og Kransen (1:2.000). 
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1b 
I alternativ 1b er alternativ 1a supplert med en kort direkte forbindelse fra en rundkjøring i 
kulverten mot stasjon og havn. Trafikken som tar av i denne rundkjøringen i kulverten må 
passere flere rundkjøringer ved stasjonen for å komme mot havn og ferge. Det er derfor 
usikkert hvor mye trafikk mot havn og ferge som vil velge denne traseen fremfor å benytte 
hele kulverten og kjøre via rundkjøringen ved Blinken.   

Figuren nedenfor viser hovedvegnett 1b, med hovedveg under Kransen, atkomst til havn og 
ferge fra rundkjøring ved Blinken, og en kort direkte forbindelse fra ny hovedveg til stasjon.  

 
Figur 33: Hovedvegsystem 1b, som alternativ 1a, med kort avgrening til stasjon og havn (1:2.000). 

Den direkte forbindelsen i 1b gir størst nytte for biltrafikk til og fra nye Moss stasjon fra 
områder utenfor sentrum i nord og i syd (som kommer via hovedvegnettet).  For trafikk til og 
fra ferga er traseen via Blinken raskere. 
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1c 
I alternativ 1c er alternativ 1a supplert med en lang direkte forbindelse fra en rundkjøring i 
kulverten til Moss havn. Denne løsningen gir ikke en direkte atkomst til Moss stasjon som i 
alternativ 1b. Havneforbindelsen 1c kan kun kombineres med stasjonsalternativ A, med 
stasjonsplassen på et lokk over sporene. Den direkte havneforbindelsen i 1c kan da gå 
under rampen opp mot stasjonslokket. 

Figuren nedenfor viser hovedvegnett 1c, med hovedveg under Kransen, atkomst til ferge via 
rundkjøring ved Blinken, og en lang direkte forbindelse fra ny hovedveg til Moss havn.  

 
Figur 34: Hovedvegsystem 1c, som alternativ 1a med lang avgrening hovedveg til Moss havn (1:2.000). 

En lang direkte forbindelse gir kun direkte atkomst til Moss havn, og gir sannsynligvis kun 
nytte for trafikk til og fra havna.  For trafikk til og fra ferga er traseen via Blinken sannsynligvis 
raskere. 
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6.1.2 Hovedvegalternativ 2 

I alternativ 2 er ny hovedveg lagt i direkte trasé mot Moss havn og ferga. Hovedvegen går i 
kulvert over jernbanen frem til Fjordveien, og kommer frem i dagen rett syd for ny rundkjøring 
i Fjordveien. En rundkjøring som fordeler trafikken til havn, ferge og Moss stasjon er 
lokalisert rett syd for dagens stasjonsbygning. En kan også velge å plassere denne 
rundkjøringen noe lenger nordøst, slik at vegforbindelsen fra Kanalen til denne rundkjøringen 
legges i dagens Jernbanegate og passerer stasjonsbygningen på motsatt side. 

Figuren nedenfor viser hovedvegnett 2, med hovedveg direkte i kulvert og i åpen trase mot 
Moss havn og ferge, med vegløsning tilpasset stasjonsalternativ A med stasjonsplassen på 
lokk over sporene. Varianten kalles videre 2a.  

 
Figur 35: Hovedvegsystem 2a, med ny hovedveg direkte til havn og ferge og stasjonsalternativ A (1:2.000). 
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Fra rundkjøringen ved dagens stasjon må atkomstene til nye Moss stasjon og til havna 
legges i to atkomstgater, fordi stasjonsplassen i alternativ A ligger vesentlig høyere enn 
havna.   

Dersom vegsystemet skal kombineres med stasjonsalternativ B på vestsiden av 
jernbanesporene kan atkomstgaten til ny Moss stasjon og til Moss havn fra rundkjøringen 
ved eksisterende Moss stasjon gå i samme trasé, fordi stasjonsplassen ligger på samme 
nivå som havna. 

Figuren nedenfor viser hovedvegnett 2, med hovedveg direkte i kulvert og i åpen trasé mot 
Moss havn og ferge, med vegløsning tilpasset stasjonsalternativ B med stasjonsplassen på 
vestsiden av sporene. Varianten kalles videre 2b.  

 
Figur 36: Hovedvegsystem 2b, med ny hovedveg direkte til havn og ferge og stasjonsalternativ B (1:2.000). 
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6.2 Kollektivknutepunktet  

Plattformene på Moss stasjon er lagt på dagens sporområde sydover fra Steinullbakken, og 
strekker seg nesten frem til Carl Jenssens vei.  Med gangatkomst til søndre ende av platt-
formene vil reisende fra Moss syd spare 400-500 m gangavstand til stasjonen. Figuren 
nedenfor viser lokalisering og utstrekning av nye Moss stasjon med forslag til 
gangforbindelser i grønt.  

 
Figur 37: Lokalisering og utstrekning av Moss nye stasjon. 

Med utgangspunkt i planforslag med lokalisering av spor og plattformer ved nye Moss 
stasjon, er det sett to alternativer løsninger for stasjonsplassen på stasjonen. 

 Alternativ A - med stasjonsplassen på et lokk over sporene 
 Alternativ B - med stasjonsplassen på vestsiden av sporene i nivå med havna 

For begge alternativene er det utarbeidet varianter som er tilpasset hovedvegprinsipp 1 og 2. 
De fire stasjonsalternativene som er presentert er gitt betegnelsene A1, B1, A2 og B2.  

Løsningene for bussbetjening av stasjonen er ment å kunne brukes både i en framtidig 
situasjon der mange busser kjører innom stasjonen og i en situasjon der få busser betjener 
stasjonen og hoveddelen av busstrafikken kjører i pendler i et metrobussystem med en 
gateterminal f.eks. i tilknytning til Kransen-området. Løsningene som er vist er fleksible og 
kan tilpasses et ulikt antall samtidige busser. Det er vist kapasitet for flere samtidige busser 
som kan stå ved stasjonen i alle varianter, da det uansett må være plass til situasjoner med 
buss for tog. I kapittel 7.2.4 er det gitt en oppsummering av kjøretid for buss og gangavstand 
til stasjonen i de fire stasjonsalternativene, sammenlignet med direkte bussrute til Kransen 
og holdeplass her. 

Innfartsparkering er vist løst i parkeringshus. Ved bruk av parkeringshus bør ulikt omfang av 
parkering fortrinnsvis løses ved ulik lengde og bredde på P-huset.  P-huset ved nye Moss 
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stasjon bør ikke være over 3 etasjer, både av hensyn til tilgjengeligheten, og av hensyn til 
omgivelsene. 

6.2.1 Stasjonsalternativ A 

I stasjonsalternativ A er stasjonsplassen lagt på et lokk over sporene, der de fletter sammen 
fra 4 spor til to spor. Fra plattformene er det lagt ramper med 5 % stigning til søndre del av 
stasjonslokket. Figuren nedenfor viser stasjonsalternativ A, med stasjonsplassen over 
sporene, sammen med hovedvegnett 1. 

 
Figur 38: Stasjonsalternativ A1, med stasjonsplassen over sporene og hovedvegalternativ 1 (1:3.000). 

Stasjonplassen som er vist her har plass til ca. 30 korttidsplasser og 400 sykkelplasser, som 
ligger inne i en vegsløyfe. Busser kan kjøre inn på lokket og snu i vegsløyfen, og det er plass 
til to busser i innkjøringen til plassen og to busser i utkjøringen fra plassen. På lokalvegen 
forbi stasjonen er det også vist bussholdeplass for busser som ikke kjører inn på lokket.    

For bussreisende fra syd er det også vist en holdeplass i Fjordveien, med gangforbindelse til 
stasjonen via taket på P-huset. Nivåforskjellen fra Fjordveien til P-huset er 8 m, og dette må 
løses med trapper og evt. sikksakk-ramper. 

Innfartsparkeringen er vist på østsiden av stasjonen, i et P-hus på 33 x 115 m i 3 plan, som 
har plass til ca. 500 biler. Dette krever erverv av 6 eiendommer langs østsiden av Værlegata.  
Et P-hus på østsiden av sporene vil få god dekning av åsen bakenfor, og vil derfor ikke bli så 
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dominerende. Det er vist P-hus med 4 bilrader, som er min. bredde på et P-hus av denne 
størrelse. P-huset kan utvides til 750 biler, om det forlenges med ca. 50 m, helt frem til 
Steinullbakken. Dette krever erverv av ytterligere 3 eiendommer langs Værlegata. 

Adkomstene til P-huset kan legges direkte fra Værlegata, som går forbi stasjonen på 
østsiden. Denne gata må føres over jernbanen i nord, for å ivareta adkomsten til området øst 
for jernbanen. Løftingen av Værlegata kan gi direkte adkomst til de to øvre planene i P-
huset.  

Sporene er lagt med lite fall ut fra plattformene, og stasjonslokket vil derfor komme relativt 
høyt. Dette gir en dominerende rampe opp til stasjonslokket fra vest, som kan bli 
problematisk sammen med ønsket byutvikling. Med sporene lagt 1 m lavere og med noe 
større fall (2 % i stedet for 1,2 %) kunne stasjonslokket vært lagt ca. 2 m lavere. 

Nedenfor er stasjonsalternativ A vist i kombinasjon med vegsystem 2. 

 

Figur 39: Stasjonsalternativ A2, med stasjonsplassen over sporene, og hovedvegalternativ 2 (1:3.000). 

Stasjonsalternativ A bearbeidet i modell av området er vist i Figur 40. 
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Figur 40: Stasjonsalternativ A mulig utforming. 

6.2.2 Stasjonsalternativ B 

I stasjonsalternativ B er stasjonsplassen lagt på siden av sporene, der de fletter sammen fra 
4 spor til to spor. Fra plattformene er det lagt ramper med 5 % stigning til en stasjonsterminal 
som ligger over sporene (som i alternativ A). Stasjonsterminalen går ned til bakken på 
vestsiden, og har trapp- og heisforbindelser opp til enden av plattformrampene. 

Stasjonsplassen i alternativ B er lagt på vestsiden av sporene, og krever her et havneareal 
på ca. 40 x 100 m. Stasjonsplassen har her 40 korttidsplasser liggende inne i en vegsløyfe, 
som også gir plass for busser til å snu på stasjonen. I tillegg er det vist bussholdeplass i 
Strandgata ved stasjonen. Lokalvegene mot sentrum er tilknyttet en rundkjøring som ligger 
over sporene, ca. 200 m nord for stasjonsterminalen. Figur 41 viser stasjonsalternativ B, med 
stasjonsplassen rett vest for sporene, sammen med hovedvegnett 1. 
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Figur 41: Stasjonsalternativ B1, med stasjonsplassen rett vest for sporene, og hovedvegalternativ 1 (1:3.000). 

Innfartsparkeringen kan være som i stasjonsalternativ A, men rampene til de to øvre planene 
vil kreve en viss lengde, fordi Værlegata ligger lavere enn i alt. A. Nedenfor er det vist figur 
av alternativ B, sammen med hovedvegalternativ 2. 

 
Figur 42: Stasjonsalternativ B2, med stasjonsplassen rett vest for sporene, og hovedvegalternativ 2 (1:3.000). 
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Stasjonsalternativ B bearbeidet i modell av området er vist Figur 43. 

 

Figur 43: Stasjonsalternativ B mulig utforming. 

6.2.3 Alternative parkeringsløsninger 

Et P-hus for innfartsparkeringen ved Moss stasjon kan også legges på vestsiden av sporene.  
Et eventuelt P-hus på vestsiden bør være bredere og kortere enn P-huset på østsiden, for 
eksempel 50 x 110 m. 

Både plassering og utforming av et P-hus her vil avhenge både av hovedvegalternativ og av 
stasjonsalternativ.  Et P-hus på vestsiden av sporene anbefales ikke, da det vil bli mer 
dominerende enn et P-hus på østsiden av sporene.  Det vil også sannsynligvis komme i 
konflikt med byutviklingen ved stasjonen. 
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6.3 Byutvikling/struktur 

6.3.1 Noen betraktninger om barrierer og koplinger i Moss sentrum 

For området eksisterer det i dag to tunge barrierer. I øst-vest aksen utgjør Rv19 et tungt 
trafikkert veisystem som både tar mye plass og begrenser trafikk på tvers. I nord-syd aksen 
utgjør dagens jernbanetrasé en barriere som legger begrensninger på tilgjengelighet og 
utvikling.  

Rv19 skal legges om. Det er et potensial for reduserte barrierer og ny utvikling. Valg og 
utforming av ny Rv19 vil være avgjørende for den fremtidige barrieresituasjonen i området. 
Jernbanetraseen planlegges fjernet fra sentrum. Deler av ny jernbanetrasé kan utgjøre en 
forsterket barriere mellom flaten og åssiden mot øst. 

Med ny jernbanetrasé er det to aktuelle korridorer som kan styrkes for å få bedre kobling 
mellom Moss sentrum og nye byutviklingsområder. Korridorene som ferdselsårer, men også 
ved lokalisering av handel og bymessig bebyggelse.  

 Det flate arealet på rundt kote 3-4, langs dagens jernbanetrasé, fra Storgata i nord til 
arealet vest for ny stasjonslokalisering. 

 Passasjen over Kransen, fra sentrum ved kirken, forbi Rådhuset og ned til ny stasjon. 
Høyeste punkt rundt kote 16-18.  

6.3.2 Noen overordnede valg og løsningsprinsipper 

Bevegelser 
Analysene tydeliggjør et behov for bedre g/s forbindelse fra Jeløya, over kanalen i ny bro, 
gjennom oppgaveområdet og opp åsen. Gang/sykkelforbindelse til Moss sentrum vil følge 1) 
Storgata og 2) via Kransen. 

Grønnstruktur 
Grøntstrukturen i området er i dag preget av trafikk. Kanalens kvaliteter som byrom og 
rekreasjon svekkes av trafikk til havn og ferge. Området kalt A i det følgende preges av 
dette. Endret trafikksystem muliggjør utnyttelse av ett av byens sentrale byrom. 

Parkområdet ”Kransen” preges av trafikkmaskinen (Rv19 med avkjøringer). Omlegging av 
trafikksystemet vil redusere belastningen i Kransen og muliggjør en kvalitetsheving av 
området. I denne sammenheng vil områdets rolle som en av forbindelseslinjene til Moss Syd 
kunne bedres. 

Eksisterende (bolig-)områder 
Med redusert trafikk langs kanalen er det lagt til rette for at området kalt A i det følgende kan 
opprettholdes og utvikles. Det vil være behov for oppgradering av spesielt fasaden ut mot 
kanalen, men også tilrettelegge for innfill - prosjekter innenfor overordnet gatestruktur.  

Boligområdet mellom Kransen og eksisterende jernbanestasjon (kalt B i det følgende) 
oppfattes som et relativt homogent område som anbefales opprettholdt. 
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Værlegata 
Eksisterende gatestruktur representerer en gammel ferdselshistorie i Moss mellom 
kirkestedet og brygga på Værlesanden, og utgjør dermed en del av den kollektive 
hukommelsen om Moss by. Deler av gatestrukturen opprettholdes og bevares. Det 
forutsettes at bygningene på begge sider i øvre del av Værlegata bevares. 

Gjenstående områder 
Det er to markerte områder som kan utvikles. Det er arealet som oppstår etter byggegropen 
for jernbanekulverten og det berørte arealet rett øst for jernbanestraseen. På de følgende 
skissene kalt C. Det andre området er arealene kalt D – J, som utgjør flaten som frigjøres 
etter jernbanetraseen og tilhørende arealer, samt fremtidige arealer gjort tilgjengelig dersom 
havnen forskyves sydover. For disse to områdene er det foreslått to litt forskjellige prinsipper 
/ retninger: 

 Etablere egne homogene områder 
 Styrke tilliggende områder 

I illustrasjonene er de to byutviklingsprinsippene tilsynelatende knyttet til valg av overordnet 
veistruktur. Til en viss grad kan de to prinsippene tilpasses forskjellige valg på vegsystem. 

Transformasjon av deler av havneområdet 
I begge alternativer vil fremtidig byutvikling videre sydover gi attraktive sjønære arealer for 
utvikling av næring og/ eller boliger. Begge prinsipper tar hensyn til videre utvikling sydover. 
Området kalt E i de følgende skissene muliggjør en ny, urban sjøfront for Moss mot syd. 
Sjøfrontbebyggelse, bryggeareal, areal for happenings og gjestehavnfunksjoner kan få plass 
her. Utvikling og utforming må ta hensyn til havnedrift tett på. Arealet for dagens 
fergeavvikling (D) kan opprettholdes også i 2040. Ulike planer rommer flere alternativer for 
fergeløsning. En mulighet er at fergeoppstilling og ferger flyttes østover inn i område D mot 
havneområdet, og frigjør piren til attraktive fellesarealer og bebyggelse. Alternativt foreligger 
det også ideer om å etablere tunnel under fjorden, slik at fergetrafikken på sikt utgår. Det er i 
dette arbeidet tatt utgangspunkt i at fergeløsningen blir liggende på samme sted som i dag. 

 

6.3.3 Byutvikling 1 

I variant 1 tilstrebes å etablere nye sammenhengende bydeler/områder, med egen struktur 
og identitet. Avgrensing til omkringliggende områder gjøres tydelige. Overordnede 
kommunikasjonsårer søkes lagt til grenseområdene mellom disse områdene. 

På flaten etableres et stort område (J) som kan utvikles i flere retninger alt etter innhold. 
Jernbanestasjonen som vernet bygning og sentral historieforteller bør gis en sentral rolle i 
byveven i dette området. Det kan etableres en stjerneformet grønnstruktur med 
stasjonsbygget i midten og koplinger ut i alle retninger. Til Kransen og Storgata mot nord, 
mot Kanalen i øst, mot stasjonsanlegget i øst og mot fremtidig havnefront mot syd. Videre 
kan Strandveien tilrettelegges som en sentral fremtidig aveny ved videreutvikling av dette 
området sydover (E, og evt. D). 

Område C kan i denne varianten utvikles med relativt høy utnyttelse, og med klar 
avgrensning mot historiske Værlegata i vest og blandet boligstruktur mot øst. Beliggende 
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delvis på den hyllen som kulvertkonstruksjonen gir, kan det her etableres en godt synlig 
bebyggelse som kan utgjøre byens nye front, i påvente av neste steg på område E i 2040- 
alternativet. 

 

Figur 44: Byutvikling med prinsipp 1. 

 

6.3.4 Byutvikling 2 

I variant 2 velges en noe annen tilnærming. De ”frigjorte” arealene benyttes i større grad til å 
bygge opp under/styrke de eksisterende kontekstene rundt.  

På flaten vil vi i denne varianten trekke trafikkstrukturen inn i retning av eksisterende 
stasjonsbygg. Stasjonsbygget som ”historisk monument” må dermed være med å prege 
plassen, ikke skjules. Veistrukturen understrekes som sentrale bygater og ikke et ”overordnet 
vegsystem”. Litt tilsvarende det en ser på sentrale mellomeuropeiske plasser foran rådhus, 
kirker etc.  

På denne måten kan område vest for stasjonsbygget (F) være en utvidelse av boligområdet 
ved kanalen (A).  En lignende gatestruktur kan legges i F som i A, men med en moderne og 
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muligens noe større byggehøyde. Historiske rester i form av eksisterende bygg kan vurderes 
beholdt.  

Arealene kalt G i skissen under blir i stor grad som i dag, gatestrukturen bak stasjonen 
opprettholdes og styrkes med innfill-prosjekter. Værlegata oppgraderes og grenseflaten mot 
B optimaliseres. Område H blir stasjonsnært område med anledning til kontrasterende 
struktur og typologi. Område I blir et første anslag på videre utvikling i 2040 (E og D). I 
arealene over og vest for ny kulvert (C) kan en i større grad tilstrebe en avslutning 
(bebyggelse og struktur) på den blandete bebyggelsen i åssiden mot øst. 

 

 

Figur 45: Byutvikling med prinsipp 2. 
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7 TRAFIKKVURDERINGER 

7.1 Trafikk på hovedvegnettet 

7.1.1 Dagens biltrafikk 

Dagens biltrafikk på hovedvegene i Moss er hentet fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB). På 
lokale veger er biltrafikken beregnet ut fra timetrafikk angitt i utredningen ”Trafikkmodell og – 
analyser 2006/2007” (COWI). Det er her brukt timetrafikk fra figurene 3.1 og 3.2 i denne. Det 
er regnet med samme timeandel som på nærliggende sammenlignbare veger. 

Til og fra Moss stasjon er biltrafikken beregnet til 2.550 biler pr årsdøgn (ÅDT). 

Figuren nedenfor viser beregnet ÅDT 2011 på dagens veger, i det aktuelle området i Moss 
som har atkomstveger til nye Moss stasjon. 

 
Figur 46: Dagens biltrafikk på dagens hovedvegsystem, biler ÅDT 2011. 

Trafikkveksten fra 2006 til 2011 er beregnet til 8,9 % ut fra de offisielle prognoser for 
trafikkvekst i Østfold fylke. Disse har en årlig trafikkvekst på 1,8 % fra 2006 til 2010, og 1,4 % 
fra 2010 til 2011. 

7.1.2 Biltrafikk på hovedvegnett 1 

Til og fra Moss stasjon er årsdøgntrafikken (ÅDT) beregnet til 3.430 biler pr. årsdøgn, hvorav 
biltrafikken til og fra P-huset med 500 bilplasser utgjør 940 biler ÅDT. Inkludert i trafikken til-
fra Moss stasjon er også 3 bussruter med 15 minutters avganger i 8 timer hver dag, og 30 
minutters avganger resten av dagen. 

Figuren på neste side viser beregnet biltrafikk ÅDT 2020 på vegnett 1.  Det er regnet med 10 
% trafikkvekst fra 2011 til 2020, iht. offisielle prognoser for Østfold fylke.  

    Gimleveien Jernbanen Storgata     Kirkegata

Øysteins gate

6 600 1 800 4 100

Rådhusgta

8 800 17 900 22 300 Rv 19 24 200 9 600

Helgerødgata 10 %        Kransen  9 %

10 %

3 900 Rv 19 1 400 19 800 18 300 11 %

5 300 Jernbanegata Rv19 Vogts gate

   Fiskegata Glassverket 10 % Å D T

Østre 2 550

22 300 Biler ÅDT Kanalgate  Nyquists gate

10 % Bilandel i E-time 1 500

8,9 % Trafikkvekst 2006-2011 13 100

3 800 Strandgata Værlegata 9 %

Moss stasjon - Tilgjengelighet
Dagens biltrafikk - ÅDT 2011 M oss havn 

Asplan Viak AS 25.5.2011          Ferge 300 Fjordveien
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Figur 47: Biltrafikk på hovedvegalternativ 1 - ny hovedveg i kulvert under dagens Rv19 - ÅDT 2020. 

Fordelingen av biltrafikk på ny hovedveg i kulvert og gater på overflaten er gjort ut fra figurer i 
ovennevnte COWI-rapport som viser ønskelinjer for trafikk. Det er her brukt trafikkfordeling i 
figur 4.1 (til og fra sentrum, havna og Jeløya), og figur 4.3 (til og fra havna).  

Beregnet trafikk i Vogts gate er mer usikker enn øvrige tall, da den store trafikkavlastningen i 
denne gata kan gi overføringer av trafikk fra andre lokalgater. Dette gjelder også Fjordveien 
og Kirkegata, som kan få trafikkavlastning med den nye hovedveien. Dette avhenger 
imidlertid av hvordan tilgjengeligheten til den nye hovedvegen blir fra syd. 

7.1.3 Biltrafikk på hovedvegnett 2 

Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk ÅDT 2020 på vegnett 2.  Det er regnet med 10 % 
trafikkvekst fra 2011 til 2020, og 500 bilplasser på Moss stasjon som med hovedvegnett 1. 

 
Figur 48: Biltrafikk på hovedvegalternativ 2 - ny hovedveg direkte til havn og ferge - ÅDT 2020. 

    Gimleveien Storgata 30 % Kirkegata

Øysteins gate

7 300 2 000 4 500

Rådhusgta

9 700 19 700 24 500 8 300 10 600

40 % Helgerødgata 18 300 3 800 Jernbanen

4 300 18 300 1 800

5 900 Vogts gate

   Fiskegata Glassverket 1 030 18 300

24 500 Biler ÅDT 4 200 Å D T 2 400

40 % Andel av ÅDT til-fra M oss st Ferge Strandgata 3 430

10,0 % Trafikkvekst 2011-2020 1 370 14 400

330 1 370

Moss stasjon - Tilgjengelighet 500 P

Hovedvegalt 1 - ÅDT 2020 M oss havn Å D T

Asplan Viak AS 25.5.2011 940 40 % Fjordveien

    Gimleveien Storgata 30 % Kirkegata

Øysteins gate

7 300 2 000 4 500

Rådhusgta

9 700 19 700 24 500 8 300 10 600

40 % Helgerødgata Jernbanen

3 800

4 300 1 800

15 500 Vogts gate

   Fiskegata Glassverket 1 030

18 300 18 300
24 500 Biler ÅDT

40 % Andel av ÅDT til-fra M oss st 4 200 2 400

10,0 % Trafikkvekst 2011-2020 Ferge 14 400

1 370 1 370

Moss stasjon - Tilgjengelighet 330 500 P

Hovedvegalt 2 - ÅDT 2020 M oss havn Å D T Å D T

Asplan Viak AS 25.5.2011 3 430 940 40 % Fjordveien

1
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Til og fra Moss stasjon er hverdagstrafikken (VDT) beregnet til 3.430 biler (jmf. Kap. 2.3), 
hvorav biltrafikk til og fra P-huset med 500 bilplasser utgjør 940 biler pr dag. Inkludert i 
trafikken til og fra Moss stasjon er også 3 bussruter med 15 minutters avganger i 8 timer hver 
dag, og 30 minutters avganger resten av dagen. 

Det er regnet med samme trafikk på den nye hovedvegen, til og fra havna og til og fra ferge 
med hovedvegnett 2 som med hovedvegnett 1. Med hovedvegnett 2 vil trafikken på 
hovedvegen nord og vest for havna gå ned med ca. 3.800 biler ÅDT, som er trafikk til og fra 
havna og ferge, fra områder i nord, øst og syd. 

7.2 Trafikk til og fra Moss stasjon  

Trafikken til og fra Moss stasjon er beregnet for dagens situasjon og for situasjon 2020.  Det 
er beregnet reisemiddelfordeling for sommerhalvår, med mye sykkeltrafikk og for vinterhalvår 
med mindre sykkeltrafikk. I 2020-situasjonen forutsettes det at ny stasjon er tatt i bruk og at 
ny ruteplan med økt frekvens og redusert reisetid er satt i verk. 

7.2.1 Dagens situasjon 

Dagens trafikk til og fra Moss stasjon er beregnet med 4.000 reisende over på hverdager. 
Det er regnet med at 75 % av trafikken er reisende som reiser ut fra Moss stasjon, og at 25 
% er innreisende med tog fra områder utenfor Moss. I dag utgjør utreisende pendlere fra 
Moss 66 % og innreisende pendlere til og fra Moss 34 % (bil og kollektiv). 

Parkeringskapasiteten ved Moss stasjon er i dag oppgitt til ca. 500 biler. Antall sykler er 
registrert til ca. 225, som antas å være maks. sykkelparkering i sommerhalvåret. Tabellen 
nedenfor viser beregning av dagens trafikk i sommerhalvåret fordelt på reisemiddel. Til 
sammenligning er Ski og Askers reisemiddelfordeling vist nederst på tabellen.  

Tabell 3: Beregnet trafikk og parkering ved Moss stasjon i dagens situasjon - sommerhalvår. 

 
I sommerhalvåret er reisemiddelfordelingen beregnet til: 

 Kjører bil og parkerer - 40 %, beregnet ut fra 500 bilplasser og 1,2 personer pr bil 
 Blir kjørt og taxi - 15 %, anslått  
 Går til stasjonen - 19 %, andel bosatte i gangavstand, hvorav 3 % sykler 
 Sykler til stasjonen - 15 %, beregnet ut fra 225 sykler 
 Buss til stasjonen - 11 %, beregnet som resten 

Andelene som blir kjørt, går og tar buss er mest usikre og observasjoner kan tyde på at bruk 
av buss i kombinasjon med tog er lavere enn anslått her. Andelen som går og blir kjørt kan 
da være høyere. Dette har imidlertid ikke vesentlig betydning for utforming av knutepunktet.  

Sommerhalvår 2011 Reiser pr dag Kjører bil Blir kjørt Gang Sykkel Buss Sum
Reisende over Moss st 4 000 40 % 15 % 19 % 15 % 11 % 100 %
Reiser pr dag 1 600 600 753 600 447 4 000
Reiser fra Moss 75 % 600 300 283 225 168 1 575
Parkering 500 19 225 744
Bilbelegg, gangtid til st 1,2 1,2 1.600 m gangavst
Reisevaner Ski 20 % 4 % 33 % 39 % 4 % 100 %
Reisevaner Asker 35 % 11 % 22 % 20 % 12 % 100 %
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I vinterhalvåret er det regnet med at sykkelandelen er halvparten av sommerhalvåret.  De 
som da ikke sykler er fordelt på å bli kjørt og buss. Tabellen nedenfor viser beregning av 
dagens trafikk i vinterhalvåret fordelt på reisemiddel.   

Tabell 4: Beregnet trafikk og parkering ved Moss stasjon i dagens situasjon - vinterhalvår. 

 
I vinterhalvåret er reisemiddelfordelingen beregnet til: 

 Kjører bil og parkerer - 40 %, som i sommerhalvår 
 Blir kjørt og taxi - 19 %, sommer + 4 % fra de som ikke sykler  
 Går til stasjonen - 19 %, som i sommerhalvår 
 Sykler til stasjonen -   8 %, halvparten av sommerhalvår 
 Buss til stasjonen - 15 %, sommer + 4 % fra de som ikke sykler 

7.2.2 Moss stasjon 2020 A - P-Hus med 500 bilplasser 

2020-trafikk til og fra Moss stasjon er beregnet til 8.000 togreiser pr virkedag. Det er regnet 
med at 75 % av trafikken er reisende som reiser ut fra Moss, og at 25 % er innreisende med 
tog fra områder utenfor Moss, som i dag.  Gangandelen er beregnet med 10.000 nye bosatte 
i Moss og Rygge, med 2.000 nye bosatte i gangavstand til Moss stasjon. 

Tabellen nedenfor viser beregning av 2020-trafikken i sommerhalvåret fordelt på reisemiddel, 
med P-hus på 500 bilplasser, som i dag. 

Tabell 5: Beregnet trafikk og parkering ved Moss stasjon i 2020 A, med 500 bilplasser - sommerhalvår. 

 

I sommerhalvåret er reisemiddelfordelingen beregnet til: 

 Kjører bil og parkerer - 20 %, med 500 bilplasser, som i dag 
 Blir kjørt og taxi - 10 %, anslått   
 Går til stasjonen - 23 %, med 2.000 nye bosatte i gangavstand fra stasjonen 
 Sykler til stasjonen - 30 %, dobbelt av i dag (nærmer seg Ski i dag) 
 Buss til stasjonen - 17 %, beregnet som resten 

Behov for tilrettelegging for parkering ved stasjonen, med 8.000 reiser pr. dag og 75 % 
utreisende er beregnet til: 

 Innfartsparkering - 500 bilplasser 
 Korttidsparkering -   25 bilplasser 
 Sykkelparkering - 900 sykkelplasser 

Vinterhalvår 2011 Reiser pr dag Kjører bil Blir kjørt Gang Sykkel Buss Sum
Reisende over Moss st 4 000 40 % 19 % 19 % 8 % 15 % 100 %
Reiser pr dag 1 600 750 753 300 597 4 000
Reiser fra Moss 75 % 600 375 283 113 224 1 594
Parkering 500 23 113 636
Bilbelegg, gangtid til st 1,2 1,2 1.600 m gangavst

A Sommerhalvår 2020 Reiser pr dag Kjører bil Blir kjørt Gang Sykkel Buss Sum
Reisende over Moss st 8 000 20 % 10 % 23 % 30 % 17 % 100 %
Reiser pr dag 1 600 800 1 833 2 400 1 367 8 000
Reiser fra Moss 75 % 600 400 687 900 513 3 100
Parkering 500 25 900 1 425
Bilbelegg, gangtid til st 1,2 1,2 1.600 m gangavst
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Sykkelparkeringen er angitt med et gjennomsnitt for sommerhalvåret. For å kunne ta imot 
syklister som kun sykler på de fine sommerdagene bør parkeringen ha en reserve på ca. 90 
plasser (20 % ekstra).  

Tabellen på neste side viser beregning av 2020-trafikken i vinterhalvåret fordelt på 
reisemiddel, med P-hus på 500 bilplasser. 

Tabell 6: Beregnet trafikk og parkering ved Moss stasjon i 2020 A, med 500 bilplasser - vinterhalvår. 

 

I vinterhalvåret er reisemiddelfordelingen beregnet til: 

 Kjører bil og parkerer - 20 %, med 500 bilplasser 
 Blir kjørt og taxi - 18 %, sommerhalvår + 8 % fra de som ikke sykler 
 Går til stasjonen - 23 %, som i sommerhalvår 
 Sykler til stasjonen - 15 %, halvparten av sommerhalvår 
 Buss til stasjonen - 24 %, beregnet som resten 

Behov for tilrettelegging for parkering ved stasjonen, med 8.000 reiser pr. dag og 75 % 
utreisende er beregnet til: 

 Innfartsparkering - 500 bilplasser 
 Korttidsparkering -   44 bilplasser 
 Sykkelparkering - 450 sykkelplasser 

7.2.3 Moss stasjon 2020 B - P-Hus med 750 bilplasser 

2020-trafikk til og fra Moss stasjon er beregnet til 8.000 reiser pr virkedag.  Det er fortsatt 
regnet med at 75 % av trafikken er reisende som reiser ut fra Moss, og at 25 % er 
innreisende med tog fra områder utenfor Moss.   

Tabellen nedenfor viser beregning av 2020-trafikken i sommerhalvåret fordelt på reisemiddel, 
med P-hus på 750 bilplasser. 

Tabell 7: Beregnet trafikk og parkering ved Moss stasjon i 2020 A, med 750 bilplasser - sommerhalvår. 

 

I sommerhalvåret er reisemiddelfordelingen beregnet til: 

 Kjører bil og parkerer - 30 %, med 750 bilplasser 
 Blir kjørt og taxi - 10 %, anslått   
 Går til stasjonen - 23 %, med 2.000 nye bosatte i gangavstand fra stasjonen 
 Sykler til stasjonen - 30 %, dobbelt av i dag (nærmer seg Ski i dag) 
 Buss til stasjonen -   7 %, beregnet som resten 

A Vinterhalvår 2020 Reiser pr dag Kjører bil Blir kjørt Gang Sykkel Buss Sum
Reisende over Moss st 8 000 20 % 18 % 23 % 15 % 24 % 100 %
Reiser pr dag 1 600 1 400 1 879 1 200 1 921 8 000
Reiser fra Moss 75 % 600 700 705 450 720 3 175
Parkering 500 44 450 994
Bilbelegg, gangtid til st 1,2 1,2 1.600 m gangavst

B Sommerhalvår 2020 Reiser pr dag Kjører bil Blir kjørt Gang Sykkel Buss Sum
Reisende over Moss st 8 000 30 % 10 % 23 % 30 % 7 % 100 %
Reiser pr dag 2 400 800 1 879 2 400 521 8 000
Reiser fra Moss 75 % 900 400 705 900 195 3 100
Parkering 750 25 900 1 675
Bilbelegg, gangtid til st 1,2 1,2 1.600 m gangavst
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Parkeringsbehov ved stasjonen, med 8.000 reiser pr dag og 75 % utreisende er beregnet 
til: 

 Innfartsparkering - 750 bilplasser 
 Korttidsparkering -   25 bilplasser 
 Sykkelparkering - 900 sykkelplasser 

Sykkelparkeringen er angitt for sommerhalvåret. For å kunne ta imot syklister som kun sykler 
på fine sommerdager bør parkeringen ha en reserve på ca. 90 plasser (10 % ekstra).  

Tabellen nedenfor viser beregning av 2020-trafikken i vinterhalvåret fordelt på reisemiddel, 
med P-hus på 750 bilplasser. 

Tabell 8: Beregnet trafikk og parkering ved Moss stasjon i 2020 A, med 750 bilplasser - vinterhalvår. 

 

I vinterhalvåret er reisemiddelfordelingen beregnet til: 

 Kjører bil og parkerer - 30 %, med 750 bilplasser 
 Blir kjørt og taxi - 18 %, sommerhalvår + 8 % fra de som ikke sykler 
 Går til stasjonen - 23 %, som i sommerhalvår 
 Sykler til stasjonen - 15 %, halvparten av sommerhalvår 
 Buss til stasjonen - 26 %, beregnet som resten 

Parkeringsbehov ved stasjonen, med 8.000 reiser pr. dag og 75 % utreisende er beregnet 
til: 

 Innfartsparkering - 750 bilplasser 
 Korttidsparkering -   44 bilplasser 
 Sykkelparkering - 450 sykkelplasser 

7.2.4 Reisetidsforskjeller med buss til stasjonen 

Direkte bussrute til Kransen vil gi kortere kjøretid for bussene, og det vil gi kortere reisetid for 
passasjerer som ikke skal til Moss stasjon. Det vil være de viktigste rutene for togreisende 
som vil passere Moss stasjon.  

Et ruteopplegg for bussene som gir kort reisetid for reisende som skal med tog er viktig.  
Tabellen nedenfor viser en sammenstilling av reisetid med buss og gangtid til stasjon. 

Tabell 9: Sammenlikning av reisetid for reisende som kombinerer buss og tog i de ulike alternativene. 

 

B Vinterhalvår 2020 Reiser pr dag Kjører bil Blir kjørt Gang Sykkel Buss Sum
Reisende over Moss st 8 000 30 % 18 % 23 % 15 % 14 % 100 %
Reiser pr dag 2 400 1 400 1 879 1 200 1 121 8 000
Reiser fra Moss 75 % 900 700 705 450 420 3 175
Parkering 750 44 450 1 244
Bilbelegg, gangtid til st 1,2 1,2 1.600 m gangavst

Reisetid i bussen          Gangtid fra bussen
Reisetid til stasjon Kjøreavtand m Kjøretid min Krysstid min Sum kjøretid Gangavstand Gangtid Reisetid
Direkte til Kransen 330 0,6 0,2 0,7 453 6,3 7,0
Stasjonsalternativ A1 778 1,3 0,5 1,8 163 2,3 4,1
Stasjonsalternativ B1 803 1,3 0,7 2,0 235 3,3 5,3
Stasjonsalternativ A2 775 1,3 0,7 2,0 163 2,3 4,2
Stasjonsalternativ B2 690 1,2 0,8 2,0 183 2,5 4,5
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Det er alternativ A1 (og A2) som gir kortest reisetid med buss til Moss stasjon, med ca 3 min 
kortere reisetid enn direkte bussrute til Kransen. B-alternativene er gitt et gangtidstillegg på 
0,5 min pga. nivåforskjellen opp til terminalbygget over sporene. 
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8 VIDEREFØRTE ALTERNATIVER 

For videre illustrasjoner og vurderinger er det valgt å ta med begge hovedprinsippene for 
vegløsninger, begge løsninger for stasjonsplass (på lokk og på nivå med havn), og begge 
prinsipper for byutvikling. Det vil være mulig å kombinere alle alternativene.  

Løsningene er videreutviklet og bearbeidet som 3D-illustrasjoner. Med bearbeiding i 3D 
framkommer det bedre hvordan løsningene lar seg kombinere og tilpasses terrenget og 
jernbanekulverten. Hvordan tunneler og veger koples sammen er derfor noe justert i forhold 
til prinsippskissene. 

For hovedvegalternativ 2 er det videre valgt å legge vegen i dagens Jernbanegate i stedet for 
på framsiden av den gamle stasjonsbygningen. For hovedvegalternativ 1 er det 1a som er 
bearbeidet videre i illustrasjonene. Selve stasjonsbygget som rampene fra plattformene 
kommer opp til er trukket lenger syd enn først skissert. Dette for å gi mulighet for adkomst til 
stasjonsbygget fra taket på parkeringshuset uten at denne forbindelsen kommer i konflikt 
med høye kjøretøy i Værlegata. Dette gir mulighet for et lenger lokk/stasjonsplass med plass 
for flere korttidsplasser og/eller sykkelparkeringsplasser og evt. bussoppstillingsplasser. I 
tillegg til sykkelparkering på selve stasjonsplassen, må det etableres sykkelparkering ved alle 
adkomstene til stasjonen, dvs. for de som kommer syklende ned Steinullbakken, ved 
eventuell adkomst i syd fra Carl Jenssens gate og noe ved trapp/heis fra vest dersom en 
velger stasjonsplassen på lokk. 

Veg- og stasjonsløsningene er illustrert i kombinasjoner vist i Tabell 10. Byutviklingen med 
prinsipp 1 (homogene byområder) og 2 (forsterke eksisterende områder) er tilpasset 
løsningene. 

Tabell 10: Illustrerte kombinasjoner av vegsystemer og stasjonsløsninger markert grønt. 

 Hovedveg 1 Hovedveg 2 

Stasjon A Stasjon B Stasjon A Stasjon B 
2020 

A1 B1 A2 B2 

2040 
A1 B1 A2 B2 

  

I de følgende kapitlene er de fire alternativene illustrert, fra en mulig situasjon i 2020, med ny 
Rv 19 og ny jernbanetrasé etablert, og en variant med den samme løsningen i 2040 nå med 
ny havnefront etablert. 

Fremtidsbildene er utarbeidet i 3D-modell og vist som 2D plan, samt et skråbilde av 
modellen. Videre er det hentet ut to stillbilder fra modellen som redegjør for 1) 
stasjonsområdet og 2) utviklingen sett fra Jeløya/Kanalen. 

Alternativene illustrerer noe av potensialet for utvikling og transformasjon av området rundt 
nye Moss stasjon. 

Utvikling av ny havnefront er vist i en variant, tilpasset de fire alternative fremtidsbildene. 
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8.1 Alternativ A1 / “Boligby & næringshavn” 

8.1.1 Enkel beskrivelse 

Riksvei 19 legges i kulvert under Kransen. Atkomstsituasjonen til Nye Moss stasjon legges 
på kulvert over sporene. Prinsipp for byutvikling følger stort sett modell 2, “styrke tilliggende 
områder”. 

 

Figur 49: Prinsipper for byutvikling i A1 (2040). 
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Boligstrukturen øst for ny stasjon trekkes ned mot, og over ny jernbanekulvert. 
Trekanttomten nordvest for ny stasjon utvikles med tung boligbebyggelse. På flaten ved 
eksisterende jernbanestasjonsbygning utvikles spredt struktur tilpasset dagens område mot 
kanalen. Området ned mot havnearealet utvikles med næringsbebyggelse. 

Alternativ A1 viser en ny sentrumsutvikling med høy utnyttelse i tilknytning til, og vest for, den 
nye togstasjonen. Eksisterende områders typologier og strukturer styrkes og veves sammen 
rundt en tyngre byutvikling langs Strandveien. 

8.1.2 Endring fra 2020 til 2040 

I illustrasjonen fra 2040 er det vist utvikling med ny havnefront og utbygd pir. Utbygging av 
sjøfronten legger opp til en akse innover i bystrukturen, f.eks. knyttet opp mot Værlegata.  

Strukturen er utviklet med tanke på næringsarealer, men kan tilpasses forskjellige 
funksjoner. Mot sjøen utvikles promenadestrøk og gjestehavn med ny plassdannelse mot 
stasjonen.  

Piren er vist med en blanding av næring og noe bolig. 
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8.1.3 Plantegning 2020 

 

Figur 50: Plantegning A1 i 2020 – stasjonsplass på lokk og hovedvegsystem 1. 
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8.1.4 Plantegning 2040 

 

Figur 51: Plantegning A1 i 2040 – stasjonsplass på lokk og hovedvegsystem 1. 
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8.1.5 Modellbilde 2020 

 

Figur 52: Skråbilde fra modellen for A1 i 2020 – stasjonsplass på lokk og hovedvegsystem 1. 

8.1.6 Modellbilde 2040 

 

Figur 53: Skråbilde fra modellen for A1 i 2040 – stasjonsplass på lokk og hovedvegsystem 1. 
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8.1.7 Utsnitt / bilde 1 2020 

 

Figur 54: Bilde 1 fra modellen for A1 i 2020 – stasjonsplass på lokk og hovedvegsystem 1. 

8.1.8 Utsnitt / bilde 1 2040 

 

Figur 55: Bilde 1 fra modellen for A1 i 2040 – stasjonsplass på lokk og hovedvegsystem 1. 
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8.1.9 Utsnitt / bilde 2 2020 

 

Figur 56: Bilde 2 fra modellen for A1 i 2020 – stasjonsplass på lokk og hovedvegsystem 1. 

8.1.10 Utsnitt / bilde 2 2040 

 

Figur 57: Bilde 2 fra modellen for A1 i 2040 – stasjonsplass på lokk og hovedvegsystem 1. 
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8.2 Alternativ B1 / “Handelsgater” 

8.2.1 Enkel beskrivelse 

Riksvei 19 legges i kulvert under Kransen. Atkomstsituasjonen til Nye Moss stasjon legges 
vest for sporene. Prinsipp for byutvikling følger stort sett modell 1, “etablere homogene 
områder”. 

Figur 58: Prinsipper for byutvikling i B1 (2040). 
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Ny vegstruktur følger områdegrensene, og etablerer et sammenhengende område sentralt 
rundt eksisterende stasjonsbygg. Handel / næring legges til denne “ringveien” som koples til 
handlegater i dagens sentrum. Det indre området kan vies bolig. En grønn plass etableres 
rundt det eksisterende stasjonsbygget, med grønne ”stråler” ut i alle retninger som kopler 
gang/sykkelstrukturen til omkringliggende områder og strukturer som Kransen, Kanalen, 
Storgata, ny stasjon etc. 

Hovedhandelsgaten går fra det nye stasjonsområdet og nordover mot Kransen.  

Alternativ B1 gir et generelt bebyggelsesmønster med gode vilkår for en blandet og fleksibel 
byutvikling med innslag av grønne arealer som vever den nye bydelen sammen. 

8.2.2 Endring fra 2020 til 2040 

I illustrasjonen fra 2040 er det vist utvikling med ny havnefront og utbygd pir.  

Strukturen er utviklet med tanke på næringsarealer, men kan tilpasses forskjellige 
funksjoner. Mot sjøen utvikles promenadestrøk og gjestehavn som knyttes sammen med 
aksen fra Værlegata.  

Piren er vist med en blanding av næring og noe bolig. 
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8.2.3 Plantegning 2020 

 

Figur 59: Plantegning B1 i 2020 – stasjonsplass vest for sporene og hovedvegsystem 1. 
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8.2.4 Plantegning 2040 

 

Figur 60: Plantegning B1 i 2040 – stasjonsplass vest for sporene og hovedvegsystem 1. 
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8.2.5 Modellbilde 2020 

 

Figur 61: Skråbilde fra modellen for B1 i 2020 – stasjonsplass vest for sporene og hovedvegsystem 1. 

8.2.6 Modellbilde 2040 

 

Figur 62: Skråbilde fra modellen for B1 i 2040 – stasjonsplass vest for sporene og hovedvegsystem 1. 
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8.2.7 Utsnitt / bilde 1 2020 

 

Figur 63: Bilde 1 fra modellen for B1 i 2020 – stasjonsplass vest for sporene og hovedvegsystem 1. 

8.2.8 Utsnitt / bilde 1 2040 

 

Figur 64: Bilde 1 fra modellen for B1 i 2040 – stasjonsplass vest for sporene og hovedvegsystem 1. 
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8.2.9 Utsnitt / bilde 2 2020 

 

Figur 65: Bilde 2 fra modellen for B1 i 2020 – stasjonsplass vest for sporene og hovedvegsystem 1. 

8.2.10 Utsnitt / bilde 2 2040 

 

Figur 66: Bilde 2 fra modellen for B1 i 2040 – stasjonsplass vest for sporene og hovedvegsystem 1. 
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8.3 Alternativ A2 / “Handelsmekka” 

8.3.1 Enkel beskrivelse 

Riksvei 19 legges via eksisterende stasjonsbygg, før den svinger inn i kulvert. 
Atkomstsituasjonen til Nye Moss stasjon legges på kulvert over sporene. Prinsipp for 
byutvikling følger stort sett modell 2, “styrke tilliggende områder” med visse tilpasninger. 

 

Figur 67: Prinsipper for byutvikling i A2 (2040). 
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Arealet nord for ny stasjon utvikles med tung handelsstruktur/kjøpesenter over 
parkeringshus. Tomtene er nær kollektivknutepunkt og Rv19 og blir et nytt sentralt handels- 
og næringsareal. 

Området ved dagens stasjon utvikles som boligområde.  

Alternativ A2 muliggjør en stor satsning på et nytt handelsnav i Moss sentrum med gode 
forbindelser til det nye kollektivknutepunktet. Styrken er sammenhengende arealer for nye 
næringer. Svakheten er potensialet for at dette kan resultere i for stor skala i bygg og byrom. 
Dette kan kompenseres med generøse grøntarealer. 

8.3.2  Endring fra 2020 til 2040 

I illustrasjonen fra 2040 er det vist utvikling med ny havnefront og utbygd pir. Utbygging av 
sjøfronten legger opp til akser innover i bystrukturen.  

Strukturen er utviklet med tanke på næringsarealer, men kan tilpasses forskjellige 
funksjoner. Mot sjøen utvikles promenadestrøk og gjestehavn som knyttes sammen med 
aksen fra Værlegata. 

Piren er vist med en blanding av næring og noe bolig. 
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8.3.3 Plantegning 2020 

 

Figur 68: Plantegning A2 i 2020 – stasjonsplass på lokk og hovedvegsystem 2. 
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8.3.4 Plantegning 2040 

 

Figur 69: Plantegning A2 i 2040 – stasjonsplass på lokk og hovedvegsystem 2. 
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8.3.5 Modellbilde 2020 

 

Figur 70: Skråbilde fra modellen for A2 i 2020 – stasjonsplass på lokk og hovedvegsystem 2. 

8.3.6 Modellbilde 2040 

 

Figur 71: Skråbilde fra modellen for A2 i 2040 – stasjonsplass på lokk og hovedvegsystem 2. 
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8.3.7 Utsnitt / bilde 1 2020 

 

Figur 72: Bilde 1 fra modellen for A2 i 2020 – stasjonsplass på lokk og hovedvegsystem 2. 

8.3.8 Utsnitt / bilde 1 2040 

 

Figur 73: Bilde 1 fra modellen for A2 i 2040 – stasjonsplass på lokk og hovedvegsystem 2. 
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8.3.9 Utsnitt / bilde 2 2020 

 

Figur 74: Bilde 2 fra modellen for A2 i 2020 – stasjonsplass på lokk og hovedvegsystem 2. 

8.3.10 Utsnitt / bilde 2 2040 

 

Figur 75: Bilde 2 fra modellen for A2 i 2040 – stasjonsplass på lokk og hovedvegsystem 2. 
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8.4 Alternativ B2 / “Sjønære boliger” 

8.4.1 Enkel beskrivelse 

Riksvei 19 legges via eksisterende stasjonsbygg, før den svinger inn i kulvert. 
Atkomstsituasjonen til Nye Moss stasjon legges vest for sporene. Prinsipp for byutvikling er 
en blanding av de to modellene 1 «homogene områder» og 2, “styrke tilliggende områder”. 

 

Figur 76: Prinsipper for byutvikling i B2 (2040). 
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Det etableres en sammenhengende boligakse langs Kanalen fra den nye boligbebyggelsen 
nord for Kanalbrua og ned til piren (2040). Arealet nord for stasjonen utvikles til handels-
/næringsareal med koplinger til dagens sentrum i nord.  

Alternativ B2 viser en tydelig markering av en grønn og sentral, sjønær boligby, og en tyngre 
handels- og næringsstruktur nærmest stasjonen. 

8.4.2 Endring fra 2020 til 2040 

I illustrasjonen fra 2040 er det vist utvikling med ny havnefront og utbygd pir. Utbygging av 
sjøfronten legger opp til akser innover i bystrukturen.  

Mot sjøen utvikles promenadestrøk og gjestehavn som knyttes sammen med gangakse fra 
Værlegata. Mot sjøen utvikles promenadestrøk. 

Piren er vist med en blanding av næring og noe bolig. 

Strukturen er utviklet med tanke på næringsarealer, men kan tilpasses forskjellige 
funksjoner. 
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8.4.3 Plantegning 2020 

 

Figur 77: Plantegning B2 i 2020 – stasjonsplass vest for sporene og hovedvegsystem 2. 
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8.4.4 Plantegning 2040 

 

Figur 78: Plantegning B2 i 2040 – stasjonsplass vest for sporene og hovedvegsystem 2. 
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8.4.5 Modellbilde 2020 

 

Figur 79: Skråbilde fra modellen for B2 i 2020 – stasjonsplass vest for sporene og hovedvegsystem 2. 

8.4.6 Modellbilde 2040 

 

Figur 80: Skråbilde fra modellen for B2 i 2040 – stasjonsplass vest for sporene og hovedvegsystem 2. 
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8.4.7 Utsnitt / bilde 1 2020 

 

Figur 81: Bilde 1 fra modellen for B2 i 2020 – stasjonsplass vest for sporene og hovedvegsystem 2. 

8.4.8 Utsnitt / bilde 1 2040 

 

Figur 82: Bilde 1 fra modellen for B2 i 2040 – stasjonsplass vest for sporene og hovedvegsystem 2. 
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8.4.9 Utsnitt / bilde 2 2020 

 

Figur 83: Bilde 2 fra modellen for B2 i 2020 – stasjonsplass vest for sporene og hovedvegsystem 2. 

8.4.10 Utsnitt / bilde 2 2040 

 

Figur 84: Bilde 2 fra modellen for B2 i 2040 – stasjonsplass vest for sporene og hovedvegsystem 2. 
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9 VURDERING AV ALTERNATIVENE 

Nedenfor gis en vurdering av de ulike alternativene for utvikling av vegsystem og 
stasjonsløsning med fordeler og ulemper i forhold til definerte mål. 

Hovedmålet med analysen har vært å vise muligheter for utvikling av Moss stasjon som et 
funksjonelt og attraktivt knutepunkt med best mulig tilgjengelighet til stasjonen, både for 
syklister, gående, buss og bil, samt en byutvikling med fortetting med boliger og 
arbeidsplasser tett opp mot stasjonsknutepunktet. 

Alle alternativer frigir areal og tilrettelegger for markert transformasjon rundt ny stasjon. 
Arealene får attraktiv lokalisering med kort avstand til ny jernbanestasjon, nær kanalen og 
havnefront. Avstanden til dagens sentrum er imidlertid lang, og uansett valg av alternativ må 
tiltak for god kopling, med attraktive byrom mellom sentrum og nye områder vektlegges. 

9.1 Hovedvegsystemet 

Tilgjengelighet til stasjonen for gående og syklende 
For god og trygg tilgjengelighet til stasjonen for gående og syklende er det ikke avgjørende 
hvilket vegsystem som velges, da løsninger for trygg kryssing av biltrafikken må forutsettes. 
Hovedvegalternativ 2 gir imidlertid mer trafikk på overflaten vest for jernbanelinjen, og nær 
stasjonen, som kan gi konflikter med gående/syklende. 

Tilgjengelighet til stasjonen med bil 
Biltrafikk på hovedvegnettet må via rundkjøringen ved Blinken for å komme til 
stasjonsområdet i 1a og må (sannsynligvis) også kjøre slik ved 1c. Ved alternativ 1b vil 
trafikk fra hovedvegnettet østfra kunne ta en kortere vei ved å ta av til stasjonen i 
rundkjøringene nede i kulverten. I alternativ 2 ledes hovedtrafikken gjennom ny rundkjøring 
ved dagens Moss stasjon hvor det er kort vei til nye Moss stasjon. I alle alternativene er det 
god tilgjengelighet med bil til stasjonen fra lokalvegnettet i sentrum og fra syd. 

Tilgjengelighet til stasjonen med buss 
Bussene har god tilgjengelighet til stasjonen fra lokalvegnettet i nord og vest. Avhengig av 
valg av rute vil det være mulig å betjene stasjonen ved å kjøre i en sløyfe via stasjonen slik 
at en slipper å kjøre til og fra stasjonen i samme vei.  

Tilgjengelighet til ferge 
Alternativ 1a gir samme tilgjengelighet til ferga som i dag ved at fergetrafikken kjører inn i 
kulverten ved Blinken. Trafikken vil neppe velge å kjøre via alle rundkjøringene i alternativ 
1b. Alternativ 1c gir mulighet til at fergetrafikken kan velge å kjøre via tunnelen til havna. I 
alternativ 2 koples fergetrafikken på rundkjøring ved dagens stasjonsbygning. 

Tilgjengelighet til havn 
I 1a må trafikken til havna fra hovedvegsystemet kjøre via rundkjøringen ved Blinken. I 1b er 
det mulig å ta av i rundkjøringen under Kransen, men store kjøretøy vil neppe velge denne 
ruten via mange rundkjøringer. 1c gir den mest direkte forbindelsen til havna fra 
hovedvegsystemet. Hovedvegsystem 2 gir adkomst til havna via rundkjøring ved dagens 
jernbanestasjon. Avhengig av stasjonsløsning A eller B kan denne adkomsten enten være 
felles for trafikk til stasjonen og havna (B) eller primært for trafikk til havna (A). 
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Muligheter for byutvikling 
Nytt hovedvegsystem i området fører til at områdene ved Kanalen frigjøres, men ferge- og 
havnetrafikk og trafikk til nytt byutviklingsområde vil prege området. 
 
Rv19 i kulvert under Kransen i alternativ 1 gir mindre trafikk i området, og vil redusere 
barriereeffekt, trafikk og arealbeslag, og legger slik færre føringer for transformasjon og 
byutvikling i området. 
 
Alternativ 2 vil i sterkere grad beslaglegge areal og etablere nye barrierer, men vil også bety 
en mer direkte aksess fra hovedveisystemet til det nye byutviklingsområdet vest for 
stasjonen. Vegkulverten skaper en rift i byen og kan svekke forbindelsen mot eksisterende 
sentrum. Rv19 bør utformes som bygate gjennom området. 
 
Utforming av trafikksystem og gaterom ved Blinken er i alle alternativ avgjørende for gode 
sammenhenger mellom eksisterende og nytt sentrum. 
 
Oppsummering 
Alle løsningene for hovedvegsystemet gir god tilgjengelighet til stasjonen for alle 
trafikantgrupper. Alternativ 1b er marginalt bedre enn de andre for tilgjengelighet til stasjonen 
med bil. Alternativ 2 gir mer trafikk i dagen nærmere stasjonsområdet og er således en 
dårligere løsning for gående og syklende i området. For byutvikling gir alternativ 1 redusert 
barrierevirkning og færre føringer for utviklingen, mens alternativ 2 beslaglegger mer areal og 
skaper en relativt tung barriere gjennom byutviklingsområdet, men gir mer direkte forbindelse 
fra området til hovedvegsystemet. 
 
Vurderingene er sammenstilt i Tabell 11. På flere områder har løsningene både fordeler og 
ulemper og kan videre optimaliseres for best mulig måloppnåelse. 
 
Tabell 11: Sammenstilling av vurdering av vegalternativene. Fordeler/ulemper er angitt med + og - der + angir 
fordeler/god løsning og - angir ulemper/dårlig løsning. 0 er nøytral/ok. 

 1a 1b 1c 2 
Tilgjengelighet til 
stasjonen for 
gående/syklende 

0 0 0 (-) 

Tilgjengelighet til 
stasjonen med 
bil 

0 (+) 0 0 

Tilgjengelighet til 
stasjonen med 
buss 

0 0 0 0 

Tilgjengelighet til 
ferge 0 0 (+) (+) 

Tilgjengelighet til 
havn 0 0 + (+) 

Muligheter for 
byutvikling (+) (+) (+) (-) 
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9.2 Stasjonsløsningen 

Tilgjengelighet til stasjonen for gående og syklende 
Stasjonsalternativ A og B har god tilgjengelighet til stasjonsområdet for gående og syklende 
fra alle kanter. I Stasjonsalternativ B må imidlertid gående gå opp 7-8 m i trapp/heis til 
stasjonsbygningen, for å få kontakt med rampene til plattformene. Dette gjelder også de som 
kommer fra syd og vest i alternativ A. 

Tilgjengelighet til stasjonen med bil inkl. parkering 
Begge alternativer gir god adkomst fra vegnettet fra alle kanter til stasjonsplassen med 
korttidsparkering. Alternativ B gir en noe lenger vei til P-huset for innfartsparkering for de 
som kommer fra vest, og den samme ulempen frem til plattformene som for gående og 
syklende. I begge alternativ bør det tilrettelegges for at bilpassasjerer kan bli satt av ved 
snarveien fra Fjordveien ned på parkeringshuset ved f.eks. en lang lomme på hver side av 
Fjordveien. 

Tilgjengelighet til stasjonen med buss 
Begge alternativer gir mulighet for at busser kan betjene selve stasjonsplassen eller stoppe 
på holdeplasser rett før/etter stasjonsplassen på lokalvegnettet uten at bussene får vesentlig 
omvei. Begge alternativer har den samme løsningen for adkomst fra eventuell buss i 
Fjordveien. Alternativ B har den samme ulempen for busspassasjerene frem til plattformene 
som for gående og syklende. 

Arealbrukskonflikter 
Alternativ A har stasjonsplass på lokk over sporene og unngår å ta annet areal til 
korttidsparkering, sykkelparkering og snumulighet for busser, biler og drosje. Alternativ B 
ligger ved siden av sporene på vestsiden og krever areal som er en del av havna i dag. Dette 
arealet bør i 2040 for alternativ A også vurderes brukt til byrom. Med vegsystem 2 kan 
adkomsten til havna innarbeides i vegløsningene for stasjonsplassen. 

Muligheter for byutvikling 
Stasjonsatkomst på lokk frigjør areal på bakkeplan vest for stasjonen. Alternativ A på lokk 
over sporene vil redusere barrieren av jernbanen noe, og forbindelsen øst-vest er noe bedre 
i dette alternativet. Forbindelsen og kontakten fra nytt byutviklingsområde vest for stasjonen 
til selve stasjonen kan imidlertid oppleves som noe mer krevende når hele atkomsten til 
stasjonen med busser, sykkel, parkering etc. ligger på lokk 6-7 meter over bygulvet. Det er 
viktig at veggen blir utformet med en aktiv fasade med god kopling mellom nivåene. 

Oppsummering 
Alternativ A med stasjonsplass på lokk gir bedre kontakt med plattformene for alle 
trafikantgrupper som kommer via lokket. Her kommer bussreisende, gående/syklende fra 
nord og de som blir kjørt til stasjonen inn på samme nivå som nedgangen til plattformene. 
Gående og syklende som kommer fra Jeløya og byflaten vest for jernbanelinjen må ta seg 
opp til stasjonsplassen, som ligger på et høyere nivå, via rampen eller trapp/heis. Alternativ 
A er arealbesparende ved at arealet over jernbaneskinnene benyttes, og jernbanelinjen som 
barriere reduseres noe. I alternativ B med stasjonsplass på flaten vest for jernbanelinjen 
kreves mer areal, som i dag tilhører havna, og jernbanelinja ligger åpen fram til kulverten og 
utgjør i noe større grad en barriere. Alternativ B gir bedre kontakt med byutviklingsområdet 
vest for stasjonen. Brukere av stasjonsplassen i alternativ B må via trapp/heis for å komme til 



Ny Moss stasjon - tilgjengelighet og knutepunktsanalyse 108 
 

Jernbaneverket/Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

rampene til plattformene. Alternativ B gir noe lenger vei til P-huset for biler som kommer fra 
vest. 
 
Vurderingene er sammenstilt i Tabell 12. Begge løsningene for stasjonsplass ved jernbanen 
har både fordeler og ulemper og kan optimaliseres for best mulig måloppnåelse. 
 
Tabell 12: Sammenstilling av vurdering av stasjonsalternativene. Fordeler/ulemper er angitt med farger fra rødt til 
grønt der rød farge angir store ulemper/dårlig løsning, gult er nøytralt og grønt angir store fordeler/god løsning. 

 Stasjon A Stasjon B 
Tilgjengelighet til stasjonen 
for gående/syklende (+) 0 

Tilgjengelighet til stasjonen 
med bil inkl. parkering 0 (-) 

Tilgjengelighet til stasjonen 
med buss 0 0 

Arealbrukskonflikter (+) - 
Muligheter for byutvikling 0 0 
 

9.3 Ønsket reisemiddelfordeling 

Det er et mål at den framtidige utformingen av stasjonsløsningen og utviklingen rundt denne 
bygger opp om mål om stor andel miljøvennlige reiser til/fra stasjonen. 
 
Alternativene for utvikling som er utarbeidet gir alle økt passasjergrunnlag av bosatte og 
arbeidende i gangavstand til stasjonsknutepunktet. Løsningene legger til rette for gode 
adkomster for syklende til stasjonen med tilstrekkelig sykkelparkering ved alle innfallsporter 
til stasjonen. Ved øvrig tilrettelegging for økt sykkelbruk i Moss bør det være mulighet for å 
øke sykkelandelen slik det er regnet med i analysene her (bl.a. kapittel 7.2.2). 
Stasjonsløsningene som er skissert er fleksible i forhold til valg av bussopplegg for betjening 
av stasjonen. Det må vurderes hvilke busslinjer som bør betjene stasjonen i forhold til hvor 
mange av linjenes passasjerer som ventes å kombinere buss og tog. Løsningene er vist med 
to mulige størrelser på parkeringshuset for innfartsparkering. Begge størrelser forutsetter en 
endret reisemiddelfordeling i fremtiden der færre kjører bil til stasjonene og flere sykler, tar 
buss og går. Ved valg av det minste parkeringshuset må andelen som sykler og tar buss 
økes betydelig. 


