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Hvorfor?

«Et levende og mangfoldig 

sentrum med et variert tilbud av 

møteplasser, handel, tjenester og 

kultur- og fritidsaktiviteter, er viktig 

for byenes og tettstedenes 

attraktivitet og konkurransekraft.»



Nasjonale forventninger



Med støtte i forskningen



Dette er hva som skal til
• Felles virkelighetsoppfatning og kunnskapsgrunnlag

• Felles mål og retning – vite hvor man skal

• Forutsigbarhet

• Klare roller og ansvar

• Bryte ned barrierer - unngå «tuementalitet»

• Tillit mellom aktørene

• Involvering – samskaping

• Konkrete resultater – vi kan ikke snakke oss til god byutvikling
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Erfaringer fra Moss



En by i rask endring



MANGFOLDIGE MOSS
SKAPENDE  VARMERE  GRØNNERE



Klar og tydelig kommuneplan



Vedtatt fylkesplan med klare føringer for 
langsiktig arealbruk

Videreføring av tidligere plan fra 2009
Langsiktige tettstedsavgrensning
Sterkere fokus på jordvern
Planbestemmelser:
1. Regional planbestemmelse for lokalisering av 
handel
-erstatter nasjonal kjøpesenterbestemmelse-
omhandler større kjøpesentre og handelsområder.
2. Regional planbestemmelse for lokalisering av 
arbeids- og/eller besøksintensive virksomheter
- omhandler lokalisering av offentlige arbeidsplasser 
og/eller besøksintensive virksomheter etter ABC-
prinsippet.



Sentrumsplanen
Sentrumsplanen 2015

Forutsigbare rammer
for sentrumsutviklingen



Hovedstrategi

12





Bred, involverende prosess



Byliv Moss 2018-2020

1. Etableringer
2. Arrangementerer
3. Bymiljøtiltak

Strategidokument Partnerskap Satsinger



På lag med frivilligheten og kulturlivet



Resultater



Glassverket 500

Alfabrygga 500?

Bryggekanten 275
Høienhald 220

Verket 2500?

Sjøsiden 500?

Sentrum 1000?

Boligetableringer
Ca 5000-6000 nye boliger i og nær sentrum

Ny stasjon

Flere boliger i og nær sentrum



Offentlige 
funksjoner 

og arbeidsplasser
legges til sentrum

Skoggata.
Kirkeparken vgs, 
Skogata bo- og servicesenter
Statens vegvesen

Dronningesgt 1
NAV Øst-Viken
Arbeidstilsynet

Møllebyen.
Bibliotek, kino, 
museum, m.m.

Verket
Skatteetaten, Moss 
tannklinnikk, Verket 
scene, CiS



Nye forretningskonsepter og serveringstilbud



Nye investorer og utviklere



Flere arrangementer



Kunst i offentlig rom

• Bred satsing gjennom mange år med 
Galleri F15 og samtidskunstfestivalen 
Momentum som flaggskip

• 3-årig samarbeidsavtale med Østfold 
Kulturutvikling i Byliv Moss

• Støtte fra KORO’s LOK-ordning til 3-årig 
strategiprosess for kunst i offentlig rom i 
mellomstore byer



Gode byrom og møteplasser



Kraftig økning i antall besøkende 



Nye store byutviklingsprosjekter





Takk for oppmerksomheten!


