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INNLEDNING

En By, dets Bygg, Menneskene i byen og tilgjengelig Teknologi, må sees 
i en sammenheng for å oppnå en helhetlig byutvikling. I tradisjonell 
byplanlegging behandles disse fire områdene i stor grad som siloer, 
uavhengige av hverandre. 

I Veikart for Mobilitet (heretter kalt Veikartet) ser vi på sammenhengene og sam-
spillet mellom de fire elementene, for å vise prinsipper for bærekraftig mobilitet. 

Vi knytter Høyda bydel til Moss sentrum, ved å stille følgende spørsmål:

• Hvordan oppnår vi bærekraftig mobilitet?

• Hvilke alternative transportløsninger passer inn i byen? 

• Hvordan løser vi hverdagslogistikken og logistikken knyttet til tid?

• Hvilken sammenheng har delingsøkonomi og sirkulærøkonomi med mobilitet?

• Hvordan løser vi energiutfordringen knyttet til elektrisk mobilitet?

• Hvordan påvirkes nye boligkonsepter av endret mobilitet?

• Hvilken sammenheng har sosial bærekraft og gode nabolag med mobilitet?

• Hvordan bruker vi riktig teknologi som verktøy i mobilitetsplanlegging?

Spørsmålene besvares ikke i kronologisk rekkefølge i Veikartet. De beskrives med 
ulik vekting og fokus i de forskjellige kapitlene for forslag og tiltak. 

Veikartet er kun et skisseprosjekt hvor vi presenterer overordnede analyser av nåsit-
uasjon og kommer med  forslag til prioriteringer av oppgaver for bedre å løse koblin-
gen mellom sentrum og Høyda. 

Vi identifiserer i Veikartet følgende seks nye prosjekter:

• Lag en Mobilitetsplan

• Utvikle Mobilitetstorgene - de nye knutepunktene

• Etablér en Områdevisjon for Høyda

• Utvikle en Sosial Bærekraftmodell for Høyda

• Im.p - løse parkeringsutfordringer for Moss

• Moss´ High Line - den nye og bærekraftige koblingen mellom sentrum og Høyda

Håkon Iversen
Markeds- og Utviklingssjef
ABO Plan & Arkitektur
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VEIKARTETS BÆREKRAFTSMÅL

Mobilitet er det samme som bevegelse. Byer er i konstant bevegelse 
og endring, koblet sammen av unike nettverk som sørger for at menn-
esker, kjøretøy, datapunkter, tjenester, varer og mye mer, alltid har en 
mottaker. Mobilitet har mange berøringsflater og påvirker byers dyna-
mikk. Det påvirker også miljø, opplevelser, tilgjengelighet, muligheter, 
tid og adferd. 

Det er derfor relevant å knytte mobilitet mot bærekraftsmålene, og hvordan god 
og riktig planlagt mobilitet kan oppfylle FNs bærekraftsmål. Ikke alle bærekrafts-
målene er relevante, derfor har Veikartet sett sitt innhold relevant til syv bærekrafts-
mål. Bærekraftsmålene er gjenstand for tolkning. Vi har tolket de valgte målene som 
riktig i forhold til de prinsipper og retninger vi ønsker Veikartet skal synliggjøre for 
Moss og Høyda. Derfor er det i Veikart for Mobilitet - Høyda bydel valgt ut  følgende 
bærekraftsmål som påvirkes av Veikartets intensjoner for Moss og Høyda bydel:

Vi beveger oss mindre enn før, spiser for 
mye sukker og forekomsten av fedme 
hos voksne øker. Det er godt dokument-
ert at aktiv bevegelse i hverdagen bidrar 
til bedret helse, sterkere psykisk helse, 
sosial helse m.m. God mobilitetsplanleg-
ging som tilrettelegger for økt bruk av syk-
kel og gang, i tillegg til styrking av sosial 
bærekraft, ligger som del av Veikartet sin 
intensjon.

SIKRE GOD HELSE OG FREMME 
LIVSKVALITET FOR ALLE, 

UANSETT ALDER.

Fornybar energi er et globalt satsning-
sområde hvor bruk av teknologi bidrar til 
å redusere miljøbelastningen fra fossile 
kjøretøy og bygninger. Veikartet viser til 
tiltak der ren energi kan skapes gjennom 
mobilitetstorg, og hvordan energien kan 
bidra til deling i et nabolag. Det vises også 
til hvordan Høyda bydel bør vurdere smart 
grid for god energidistribusjon. Dette har 
påvirkning på kobling av alle bygg og by.

Veikartet viser til nye prinsipper som tidlig-
ere ikke har blitt knyttet til mobilitetsplan-
legging. Innovasjon og struktur foreslås 
med tiltak i nye former, satt sammen av 
både nye og eksisterende komponenter. 

Veikartet har som intensjon å bidra til at 
byer og samfunn utvikles i bærekraftig 
retning. Forslagene til prosjekter som pre-
senteres i Veikartet viser til nytenkning og 
evne til å komponere nye modeller med 
kjente elementer i by- og mobilitetsplan-
legging. I tillegg er det skissert konsepter 
som Mobilitetstorg, nye boligkonsepter 
og teknologiske tjenester som bidrar til 
effektiv medvirkning og løsninger.

SIKRE TILGANG TIL PÅLITELIG, 
BÆREKRAFTIG OG MODERNE 

ENERGI TIL EN OVER-
KOMMELIG PRIS FOR ALLE

BYGGE SOLID INFRASTRUKTUR 
OG FREMME INKLUDERENDE OG 

BÆREKRAFTIG INDUSTRIALISER-
ING OG INNOVASJON

GJØRE BYER OG LOKALSAMFUNN 
INKLUDERENDE, TRYGGE, 

ROBUSTE OG BÆREKRAFTIGE
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Veikartet har som intensjon å vise til tiltak 
og prosjekter som effektivt kan bidra til å 
redusere bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem.

HANDLE UMIDDELBART FOR Å 
BEKJEMPE KLIMAENDRINGENE 

OG KONSEKVENSENE AV DEM

Veikartet har som intensjon å vise at mo-
bilitet er avhengig av delingsøkonomi, 
sirkulærøkonomi, sosial bærekraft og in-
novasjon,for å nå målene om et ansvarlig 
forbruk, og produksjon av eksempelvis 
bygninger foreslås det energiløsninger og 
teknologiske tjenester som bidrar til bedre 
forbruks- og produksjonsmønstre.

SIKRE BÆREKRAFTIG FORBRUKS- 
OG PRODUKSJONSMØNSTRE

Veikartet viser at veien mot et nullutslipps-
samfunn kun kan gjøres gjennom sam-
arbeid på tvers av fag, politikk, næring, kul-
tur og økonomi. Samarbeid gjelder også 
for hvordan nybrottsarbeid må gjennom-
føres for å skape innovasjon.

STYRKE VIRKEMIDLENE SOM 
TRENGS FOR Å GJENNOM-

FØRE ARBEIDET, OG FORNYE 
GLOBALE PARTNERSKAP FOR 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Foto:
Høyda Utvikling AS
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HVORFOR HAR VI LAGET ET VEIKART
FOR MOBILITET?

I Moss er mange av byutviklingsdiskusjonene knyttet til avstanden 
mellom sentrum og Høyda. Hvordan skal sentrum og Høyda unngå å bli 
to “bydeler” i samme sentrum? Hvordan skal sentrum og Høyda unngå 
å bli konkurrenter i samme by når Høyda transformeres til ny bydel? 
Det er en rekke prinsipielle diskusjoner knyttet til problemstillingen.

En av disse er definisjonen “sentrum”. Hva er sentrum i Moss? Er sentrum definert 
innenfor en bestemt grense, eller “vet alle” hvor grensen slutter og starter? Veikartet 
definerer ut fra oppgavens omfang at sentrum utgjør alt innenfor en radius av tre 
kilometer i Moss. Veikartet har av praktiske årsaker forholdt seg innenfor en sirkel 
på fem kilometer som grunnlag til dette skisseprosjektet.

Det handler om å etablere en forståelse om at det som er opplevd avstand og fak-
tisk avstand, er det samme. Det er krevende og derfor vil Veikartet bidra med økt 
forståelse gjennom ulike modeller for hvorfor sentrum er ett, og ikke to steder.

For at den opplevde avstanden og faktiske avstanden mellom Høyda og Moss sen-
trum skal fungere sammen, i stedet for å konkurrere med hverandre, må det bevisst-
gjøres hva slags funksjon stedene tjener, og hvilke fortrinn og særtrekk stedene har. 
Målet må være at det som oppleves i dag som to steder i en by, spiller på lag og 
utfyller hverandre. Den ene tjener en funksjon den andre mangler, og som løses best 
hos den som eier funksjonen. Veikartet vil bidra til å synliggjøre en differensiering 
av stedenes funksjoner og nytte, og hvordan og hvorfor stedene komplementerer 
hverandre til en hel by. Veikartet er derfor strukturert ved bruk av InfraCity-modellen 
By, Bygg, Menneske og Teknologi:

BY
Forstå hvilke mobilitetsutfordringer Moss har og hvordan byen definer sentrum. Hva 
er Høyda bydel for Moss og hvordan bryter vi ned avstanden mellom de to sentrale 
byområdene til en sammenhengende by ved hjelp av god mobilitetsplanlegging?

BYGG
Forstå hvilke funksjoner sentrumsbyggene har i motsetning til de byggene og funk-
sjoner som er på Høyda. Dersom det skal bygges nye boliger på Høyda for 5000 
mennesker, vil næringer der få et kundegrunnlag som kan utkonkurrere “sentrum”. 
Derfor er det viktig å se byggenes verdi i sammenheng med funksjonene for 
oppnåelse av komplementære løsninger.

MENNESKE
Forstå hvem som bruker og bor i byen. Hvordan oppleves byen  for innbyggerne? 
Som i alle andre byer er hverdagen preget av logistikk og mangel på det mest dyre-
bare enhver person og familie har tilgjengelig; nok tid. Dersom sentrum og Høyda 
skal utvikles i godt samspill, må opplevd avstand og faktisk avstand forstås som det 
samme. Det gjøres ikke i dag. 

TEKNOLOGI
Forstå hvilken teknologi som kan benyttes, for at koblingen mellom sentrum og 
Høyda blir en god opplevelse. Teknologi er ikke bare produkter, men også tjenester 
og samhandling gjennom deling, sirkulær økonomi og alternative former for trans-
portløsninger. Ny teknologi vil føre til atferdsendring.

FIG 1: 
Utsnitt av Moss som benyttes som grunnlag til de vurderinger 
gjort i Veikart for Mobilitet
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Veikartet viser hvordan mobilitetsplanen for Høyda kan utvikles til det beste både for 
byen og for Høyda. Det gjøres gjennom overordnede analyser, konkrete eks-
empler på tiltak, og anbefaling av nye typer tjenester som blant annet Im.P (Imediate 
Parking), KRINS, KRINS SPILL og energi- og mobilitetstorg fra InfraCity.

Dersom det er et ønske at sentrum skal være den foretrukne arena for detaljhandel 
og kultur, betyr dette at Høyda må tjene en annen funksjon som ikke konkurrerer 
med nevnte. Det betyr ikke at en andel av handel eller kultur skal tilbys på Høyda, det 
betyr bare at handelen og kulturen som foregår der, må være komplementær til den 
som finnes i sentrum. På samme måte må sentrum underordne seg funksjonene 
som finnes på Høyda hva gjelder tjenestetilbud og handel.

I dag er Høyda Norges største “sentrum” for helse og velvære. Det er også et om-
råde for plasskrevende varehandel og detaljhandel der volum utgjør en vesentlig 
rolle for hvordan biltrafikken er strukturert. Da sentrum i større grad fokuserer på 
mindre plasskrevende varehandel, utesteder og kultur, og Høyda for varehandel og 
detaljhandel i volum, er problemstillingen tilsvarende de fleste andre norske byer; 
Høyda er tilgjengelig for bil med store parkeringsmuligheter. Sentrum mangler park-
eringsalternativer, og sliter med høy trafikkbelastning i knutepunktene. Særlig er det 
krevende der kanalbroen møter inn og utkjøring fra havnen. Utfordringen er ikke 
ukjent, men vanskelig  å løse med de planleggingsverktøy som benyttes i dag.

Under vises en illustrasjon av hvordan Høyda og sentrum fordeler sine aktiviteter:

SENTRUM HØYDA

Det eksisterer likevel en form for komplementær samhandling, men linken mellom 
disse to stedene er belastet med stor trafikk og opplevd lang avstand. Det er vanske-
lig å bevege seg mellom stedene uten at det oppleves som tidkrevende. 

Intensjon i den nye bydelen er å tiltrekke og legge til rette for en viss type funksjoner 
og aktiviteter som gjør samspillet mellom byen Moss, byggene med funksjonene; 

Sentrum i Moss er 
annerledes enn Høyda 

bydel. Det er forskjellige 
urbane grunnstrukturer 

og avgjørende forsk-
jeller i hvordan volum, 

bruksmønster og 
tilgjengelighet er struk-

turert.  Det er avgjørende 
at disse forskjellene ikke 

undervurderes.

Foto:
Moss Kommune

Foto:
Høyda Utvikling AS
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menneskene som beveger seg mellom sentrum og Høyda godt hjulpet av ny 
teknologi. Det må regnes med en viss grad av overlapp mellom Høyda og sentrum. 
Det betyr at det er lite fordelaktig å redusere eller begrense detaljhandel på Høyda, 
eller som eksempel helseforetak i sentrum. Strategien for ny bydel må være å til-
trekke seg den rette typen aktører ved å legge til rette for best mulig vilkår for dette 
der aktiviteten er ønsket lokalisert. Det blir i den sammenheng viktig med et strate-
gisk områdeprogram som underbygger god mobilitet.

Botilbud er viktig å utvikle som komplimenterende i begge områdene. Høyda har en 
stor bygningsmasse og arealer som egner seg for transformasjon til boligutvikling, 
og da er det viktig at kommune og grunneiere har en bevisst holdning til hvor man vil 
med utviklingen av Høyda som bydel, og hvordan bydelen blir med på å bygge opp 
under sentrumsutvikling og utviklingen som er ønskelig på Høyda. Når boligstrate-
gien, boligtilbudet og tjenestetilbud de forskjellige områdene skal ha er strategisk 
lagt, blir mobiliteten mellom dem viktig. Først da kan man forstå hvem det er som 
beveger seg mellom de to områdene, når de kommer til å bevege seg mest, og hvilke 
behov de har knyttet til sin mobilitet. 

En demokratisk medvirkningsprosess er viktig i enhver byutvikling, likvel blir slike 
medvirkningsprosesser ofte veldig kompliserte, og redusert til spesialiserte grupper 

av fagkyndige. Veikartet har skissert opp to medvirkningsmodeller, KRINS MODELL 
og  KRINS SPILL, som inkluderer muligheten for alle som er interessert til å delta. 
Det er lavterskel medvirkning som gir informative beskrivelser av hva, hvordan, hvor-
for og for hvem byutviklingen er for. 

Ved flere anledninger har forfatterene av Veikartet benyttet fysiske modeller, på kon-
feranser, med projisert digital presentasjon rett på modellen. Den digitale presentas-
jonen er laget som film der lag på lag av informasjon knyttet til utvalgte områder 
viser prosjektenes analyser, strategier og intensjoner. 

De er effektive samlingspunkter, diskusjonsgrunnlag og kommunikativt sterke 
virkemidler som formidler komplekse planprosesser på en enkel og forståelig måte. 
Denne metoden har videre blitt utviklet til KRINS SPILL som er en digital og spillba-
sert versjon av den fysiske modellen. Et digitalt medvirkningsprodukt som enkelt 
viser hvilke endringer som skjer i byen, trafikken, byrom m.m dersom paramtere 
knyttet til bil, buss, sykkel, gange m.m endrer sitt bruksmønster. 

KRINS SPILL har tatt for seg Moss og Høyda med enkle prinsipper og viser konse-
kvenser. Disse eksemplene for medvirkning gir grunnlaget til å etablere Veikartet 
som en digital enhet for alle. Det er hovedintensjon med Veikart for Mobilitet.

FIG 2 
Eiendomskonferansen, Bergen 2019. Modell av Eidsvåg som 
ligger mellom Bergen og Åsane. Viser mobilitetsløsninger for 
hvordan området markert i gult kan bygge 1200 boliger.

FIG 3: 
Utsnitt av KRINS SPILL, digital medvirkningsverktøy for konse-
kvenser ved valg av alternative kjøretøy. Eksempel er demo-
versjon innenfor angitt sirkel.
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HVA ER ET VEIKART
FOR MOBILITET?

Veikart for mobilitet - Høyda bydel, er et veiledende dokument med 
eksempler på hvordan god mobilitetsplanlegging i Moss kan gjennom-
føres når Høyda transformeres til en ny bydel. Opplevd sentrum må 
ikke bli en konkurrent til Høyda bydel.

Veikartet skal også vise hvordan nullvekstambisjonene kan nås ved å gir konkrete 
anbefalinger til tiltak for å utvikle både sentrum og Høyda i bærekraftig retning for 
fremtiden. I sin nåværende form er Veikartet et statisk dokument som viser et tenkt 
format for videre utvikling. Vi har en intensjon med å utvikle den til et demokratisk 
og digitalt verktøy tilgjengelig for alle innbyggere. Der vil for eksempel KRINS SPILL 
kunne benyttes som et digitalt medvirkningsspill, Im.P vil kunne være tilgjenglig for 
alle som en tjeneste, og nye trender innen mobilitet vil kunne oppdateres jevnlig. 

Veikartet for Mobilitet - Høyda bydel har som intensjon å være en: 

VEILEDER.
Veikartet beskriver planlegging av god mobilitet som positiv for byutvikling, og iden-
tifiserer muligheter, utfordringer og nøkkelspørsmål som er avgjørende for god hel-
hetlig planlegging. 

HELHETSBYGGER
Veikartet utvider begrepet mobilitetsplanlegging i norsk sammenheng og bygger et 
felles verdigrunnlag som fremmer samarbeid og samskaping på tvers av sektorer, 
fag og nivåer t sammen med innbyggerne. 

INNOVATØR
Veikartet har som ambisjon å bidra til fornyelse og innovasjon i transportsektor-

en. Det beskriver koblingen mellom smartby og by- og samfunnsutvikling, og viser 
hvordan kommuner og fylkeskommuner kan være pådrivere for dette arbeidet. 

PLATTFORM
Veikartet bidrar til å posisjonere Norge innenfor smartby-feltet. Det fungerer som en 
kommunikasjonsplattform både internt og utad. Det stimulerer utviklingen av 
innovative, tverrfaglige løsninger som kan skaleres og fremme verdiskaping. Denne 
første versjonen av veikartet utgjør et rammeverk for smartby-arbeid i norske kom-
muner og fylkeskommuner, der overordnede prinsipper og målbilder beskrives. I 
neste fase vil veikartet utvides med anbefalte tiltak, verktøy og beste praksis.

Veikartet kan benyttes av alle: kommunen, boligutviklere, næringsutviklere, han-
delsstanden, fagfolk og de som vil forme Moss til å bli en fremtidens by.

Veikart for mobilitet viser mulige utviklingsretninger for å oppnå  best mulig mobi-
litet mellom Høyda og sentrum, og en bærekraftig utvikling av Moss.

En optimal bruk av Veikartet avhenger av hvilke prioriteringer kommunen og private 
utviklere har, og hvilke investeringer de tar. Veikart for Mobilitet legger til grunn nye 
modeller for mobilitetsplanlegging som må ivaretas og prioriteres. Eksempel på en 
slik modell er mobilitetstorget.

Mange av spørsmålene i Veikartet er ikke blitt koblet til mobilitetsplanlegging før. 
Det kan gjøre det ekstra utfordrende å ta stilling til dem. Samtidig er innovasjon 
sterkt knyttet til all fremtidig mobilitet, og Høyda som ny bydel anbefales ikke til-
egnet en tradisjonell transportplanlegging. Derfor foreligger det også i Veikartet 
for mobilitet en beskrevet innovasjonsprosess for hvordan igangsette et eller flere 
prosjekt. Den viser hvordan pilotering av tiltak finansiert av tilskuddsordninger kan 
redusere risiko ved slik innovasjon, og dermed bidra til å etablere realistiske pilot-
prosjekter som senere kan videreføres i de formelle planprosessene.
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MOBILITET 
OG BYEN

Byer består av bygg og plasser mellom dem. Byens innhold aktiveres 
av menneskene, hvor tilgjengelig teknologi blir  verktøy for daglige han-
dlinger. Samspillet dannes i et nettverk av gater, parker, plasser, hager, 
stier, tun m.m i infrastrukturen. For at samspillet skal flyte og fungere 
godt, er forutsetningen å tilrettelegge for alle former for mobilitet. 

FYSISK BEVEGELSE: OVERORDNET ANALYSE
Mobiliteten mellom Høyda og sentrum og kvaliteten på denne, vil være utslagsgiv-
ende for bærekraftig kobling av begge områder. Det er et begrenset antall traseer og 
velge mellom mellom Høyda og sentrum. Den raskeste er å bevege seg på FV118. 
En noe lengre variant er via Ryggeveien og Høienhaldgata. 

Mobilitet defineres i Veikartet som 
bevegelse mellom flere punkter. 

Det gjelder menneskelig bevegelse. 
Det gjelder motorisert bevegelse. 

Det gjelder sjø, land og 
luftbasert bevegelse. 

Det gjelder også all form for 
digital bevegelse der strøm, 

energi, informasjon og 
data bidrar til sømløs 

kobling av det vi ser og 

ikke ser.

FIG 4: 
Screenshot kart

FIG 5: 
High Line New York
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I begge tilfeller vil gående bruke ca. 30min på å bevege seg mellom sentrum og 
Høyda. Det betyr at strekningen er langt over grensen for det som kan regnes som 
en “rask gåtur”.  Personer som velger å bevege seg til fots mellom sentrum og Høyda 
har enten veldig god tid, eller er særlig motivert til å gå turen. Et slikt utgangspunkt 
der både avstand, opplevelser og høydeforskjeller bidrar til dårlig tilgjengelighet mel-
lom stedene, er ikke heldig for barn, eldre og personer med nedsatt bevegelighet.

Det betyr at raskere fremkomstmidler for mobilitet må vurderes.

Ved bruk av sykkel på samme strekning brukes 8 minutter. Foretrukket rute er via 
FV119 som har en høydeforskjell på 40 høydemeter fra Høyda til sentrum. Sykler 
man oppover fra sentrum til Høyda tar turen ca 11 min, hvorpå  Fv118 er foretrukket 
trase. Til sammenlikning tar bussen på samme strekning Fv118 ca. 15min. Den stop-

0-15 min 0-15 min

per flere ganger underveis. Med personbil tar reisen 5 minutter utenfor rushtidene. 
Det betyr at sykkel og andre former for personlig mikromobilitet som el-sykkel og 
el-sparkesykler, vil kunne konkurrere med personbil i denne aksen. Særlig om vi tar 
med tid brukt på å finne parkeringsplass og parkere en bil.

Mikromobilitet  er likevel diskriminerende overfor flere grupper, spesielt personer 
med begrenset personlig mobilitet; rullestolbrukere, personer med barnevogn, rul-
latorbrukere, mv. Disse er hyppige brukere på Høyda på grunn av områdets helse-
profil. I tillegg er det mangelfull tilrettelagt for slike fremkomstmidler. Det må derfor 
også satse på alternative former for transport som også egner seg for denne typen 
mobilitetsbrukere.

Her kommer autonome kjøretøyer inn. 

AUTONOME KJØRETØY: OVERORDNET VURDERING OG ANALYSE
Autonome kjøretøy er fortsatt i en test - og utviklingsfase, og det gjennomføres pilot-
prosjekter i flere norske byer. Det er liten tvil om at den framtiden disse kjøretøyene 
representerer blir del av bybildet om noen år. Fordelen med denne typen transport er 
at den i større grad enn konvensjonell kollektivtransport kan tilpasses brukeren, og 
levere dør til dør-transport, innenfor en tidsramme som kan konkurrere med 
personbiler. Det er også en transportform som stiller krav til annen form for planleg-
ging av mobilitet, og hvordan mobilitet utvides som begrep, særlig knyttet til digital 
bevegelse. For å optimalisere bruken av mikromobilitet, bør de vurderes å prioritere 
det Veikartet anbefaler som foretrukne trase, Fv118 for denne typen trafikk. Enten 
permanent, eller i tidsrommet for bruk (rushtid til/fra arbeid).

Her er de mest selvfølgelige traseene A (rød) Via Ryggeveien(Fv119), eventuelt B 
(blå) via Høyenhaldgata eller Fv 118 - Fjordveien. 

A B
FIG 6: 
Screenshot kart
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Trase A er traseen som har best fremkommelighet; ÅDT 10 904 med 3% tunge 
kjøretøy. Trase B har ÅDT 12 025 med 7% tunge kjøretøy, opp i 17 498 med 9% tunge 
kjøretøy for den delen av veien som kobles med Rv19. Trase A er også den traseen 
som ligger i områder med minst bebyggelse, slik at  brukergruppen som grenser til 
traseen er større for trase B. Det er også forskjell i lengde; Trase A er 2,4 km, mot 2,8 
km for trase B. Dette har påvirkning på gående, som på grunn av dette sannsynligvis 
vil foretrekke trase A.

Trase A ligger også nærmere jernbanen og stasjonsbygget (både eksisterende og 
nytt), samt havna, knutepunktet sentrum - Jeløya. 

A

B

Rv19 er i begge tilfeller en barriere som må krysses. Dette er den mest trafikkerte 
veien i Moss, da denne får trafikken fra fergen. Den har også en høy andel tunge 
kjøretøyer.
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Her må det vurderes tiltak som tar høyde for: 

Det er også planlagt en ny stasjon for InterCity-banen. Den vil skape en ny situasjon 
både for ferge og tog trafikk inn mot sentrum, samt etablere et nytt “Fjordtorg” som 
kobler seg på byaksen mot sentrum.

Det er  gjort et grundig og godt arbeid i forbindelse med utarbeidelse av sentrums-
plan, og plan for ny stasjon i Moss. Rapportene med deres funn legges til grunn  
som utgangspunkt for hvordan løse utfordringene med kryssing av Rv19, og mikro-
mobilitet legger også videre til grunn at denne problematikken løses på en av 
måtene skissert i kommunens overordnet arealplanlegging.

TRAFIKK
REGULERING

BRO
TUNELL

PRIORITET AV 
TRAFIKANTER

ENDRING AV 
TRASEER

MOBILITETS 
TORG

PÅBUD OG 
FORBUD BY

ANBEFALTE PROSJEKT

1. MOBILITETSPLAN

2. MOBILITETSTORG

Nøkkelord i Mobilitetsplanen og Mobilitetstorg:
bærekraftig mobilitet, sosial bærekraft, delingsøkonomi, energi og strømproduksjon, 
sirkulærøkonomi, gode nabolag, alternative transportløsninger, hverdagslogistikk, 
logistikk i forhold til tid og teknologi som verktøy.
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MOBILITETSPLAN
Prosjekt 1

Dette blir det første prosjektet hvor vi kobler 
sentrum sammen med Høyda bydel best mulig. 

Med forutsetninger identifisert i Veikartet, legger 
vi frem et forslag for en helhetlig mobilitetsplan. 
Planen prioriterer bruk av autonome busser, 
sykkel, gange og alternative transportløsninger, 
ihht et mål om nullutslipp. 

Vi foreslår at fem traséer kobles sammen med 
knutepunkter for av- og påstigning, og at 
hovedkoblingen er hvor havnen møter ny jern-
bane i sentrum. Med fem traséer, kan vi gjen-
nomføre utvikling i faser, og teste ut bruk av au-
tonome busser. Mobilitetsplan, prosjekt 1, må 
lages og vedtas i ny kommunedelplan for Moss 
kommune. Konsekvensanalyser for traséval-
gene må sees i sammenheng med teknisk 
gjennomførbarhet. Prosjektet kan startes som 
en mulighetsstudie for først vurdere realismen 
i prosjektet, og avdekke om det er behov for det 
antallet av traséer som er foreslått.

Intensjon med mobilitetsplanen er å synliggjøre  
hvordan sentrum og Høyda kobles sammen i 
ett større bilde, og hvordan mobiliteten kobles 
på ny jernbanestasjon og havnen.

Samtidig vil mobilitesplanen avdekke hvilke 
alternative traseer er realistisk å utvikle til hov-
edtrase mellom sentrum og Høyda. Veikartet 
har anbefalt trasé en som mest sansynlig.

Prosjektleveranse: Ny vedtatt kommunedelp-
lan med mobilitetsplan for Moss kommune. 

Gang og sykkel + 
alternative transportmidler

Autonome buss + sykkel

Mobilitetstorg tilpasset 
kryss og funksjon

Knutepunkt av/på

1

5

3

4

2
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MOBILITETSTORG
Prosjekt 2

InfraCity har utviklet et nytt knutepunktskonsept; mobilitetstorget. Foruten å være et 
knutepunkt i ordets rette forstand, er det selvforsynt på energi, har funksjonelle løs-
ninger for automome kjøretøy, ivaretar sosial bærekraft i det gode nabolaget samt 
sirkulær- og delingsøkonomi. 

Alle kryss har, uavhengig veistruktur og funksjon, en egenverdi som ressurs i byut-
vikling. Veikryss er vanligvis sett på som et område der infrastruktur og mobilitet 
skal løses gjennom gode trafikale løsninger, til det beste for samhandlingen mel-
lom menneske og kjøretøy. Mobilitetstorget løser flere behov ved å sette sammen 
ulike delkomponenter slik at produktet kan tilpasses det aktuelle krysset. Veikryss 
er sjelden designet likt, med unntak av de byer som er bygget på en stram kvartal-
struktur. Det gjør at skala og funksjon vil variere fra sted til sted. I Moss er mange 
av diskusjonene knyttet til byutvikling sentrert rund koblingen mellom sentrum og 
Høyda. Veikartet har pekt ut Fjordveien som det mest sannsynlige traséalternativet 
(Ref. Mobilitetsplan) for denne koblingen, til tross for at de fleste opplever den som 
krevende trafikalt. Veikartet undersøker om det er mulig å bryte strekningen opp i 
flere sekvenser ved bruk av mobilitetstorg, slik at avstanden føles mindre enn den er. 

Fjordveien må totalt transformeres fra å domineres av kjøretøyer, til å tilrettelegges 
for myke trafikanter. Intensjon med Veikartet er å synliggjøre nye prinsipper og kon-
septer for god mobilitet, og mobilitet som svarer på de politiske miljøkrav som alle 
byer har satt. Mobilitetstorget er et konsept som svarer på kravene. Langs Fjord-
veien er det i dag fem kryss av forskjellige størrelser og med forskjellige funksjoner. 
Tilknyttet strekningen ligger en rekke boliger på hver side, med dette flere nabolag, 
som får betydning for hvordan Mobilitetstorget utformes. Jo mindre krysset er, jo 
mindre utviklet blir mobilitetstorget. Arkitektur og design stedstilpasses.
Vi har valgt ut et stort kryss i Veikartet for å illustrere hvordan dette kan bli. Fem 
gater møtes i krysset. Vi forslår å lage et Mobilitetstorg med overbygg som tekkes 
med et grønt parkdrag. Vi foreslår å tilrettelegge for servicetilbud som kaffebar, mot-
takssenter og utlevering av pakker og post, felles co-work løsninger med muligheter 
til leie av kontorplass, av og påstigning autonome busser m.m. Flatene dekkes med 
solcellepaneler for produksjon av tilstrekkelig  strøm til at byggene er selvstendige 
energibygg, og til å lade alternative transportløsninger gjennom egne ladepunkter.

Prosjektleveranse: Mulighetsstudie.
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Foto:
InfraCity AI
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MOBILITET OG BYGG

Bygg er i sin natur stasjonære, så hvordan er sammenhengen mellom 
mobilitet og bygg? Mennesker beveger seg mellom destinasjoner som 
svært ofte er bygninger. Sammenhengen er naturlig.

Hvor vi bor, jobber, handler og driver rekreasjonelle aktiviteter bestemmer mobilitet-
en som foregår i byen. Derfor er det nærmest umulig å diskutere mobilitet i en by, 
uten å diskutere relasjonen til byggene vi beveger oss mellom. 

Dette kan grovt deles  inn i fem grupper, pluss en sjette kategori som Veikartet kaller 
natur.

Ideelt sett bør alle disse kategoriene ligge innenfor en 10 min radius, maksimalt 30 
min for de som bor i byer. I teorien kan alle funksjoner, med unntak av natur slik vi de-
finerer det for rekreasjonelle funksjoner, finnes i samme bygg eller samme kvartal. 
Eksempler på dette finner vi i flere storbyer som strekker fortettingspolitikken verti-
kalt på minst mulig fotavtrykk. Fordi det er fullt mulig å designe bygg som rommer 
alle funksjoner samtidig. 

Mennesker bor gjerne i samme bolig i ti år av gangen, jobber på samme sted som 
de i samme firma jobber, handler mat på vei hjem fra jobb og leverer og henter un-
gene på barnehage og skole i samme omkrets. Vi leverer livene i små konsentrerte 
økosystem, et utgangspunkt som kan være grunnlag for alternative fortettingsstrat-
egier. Det er utfordrende å styre utviklingen på rett vei uten å gripe for mye inn i per-

BOLIG ARBEID
SKOLE

HANDEL
TJENESTER

REKRASJON
KULTUR

IDRETT
HELSE

NATUR

Foto: Mapio.net, Askøybroa.

Har ikke mennesker anledning til, 
og muligheten til, å være fleksible, 

så må byggene og 
mobiliteten utvikles til å bli det. 

mobilitet må bli en 
sømløs forlengelse av 

folks hverdagslogistikk. Bidra til 
bærekraftig utvikling, fremme god 

helse, støtte 
viktige miljøtiltak og 

effektivisere 
hverdagsøkonomien 

til alle familier.
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soners styring over eget liv. Variablene er mange som kontinuerlig endres i forhold til 
livssituasjon og arbeidssituasjon. Viktigheten med å tenke mest mulig bærekraftig 
handler også om å utnytte det vi har på best mulig måte, vurdere gjenbruk (sirkulær 
økonomi), delingsøkonomi og strategisk planlegge utviklingen godt før det bygges 
nytt. 

 Hvordan holder byene og byggene følge med slik utvikling?

Med hensyn til bærekraft og klimautslipp, er det en forutsetning at vi må bli langt 
flinkere til å bruke byggene våre mer optimalt. I dag benyttes bygg ofte mindre enn 
50% av døgnet, samtidig som energiforbruket stort sett er det samme. Energireg-
uleringen justeres sjelden synkront med bruken av bygget. 41% av verdens energi-
forbruk kommer fra bygg. Dette gjelder særlig funksjonsbygg som kontor og skoler. 

Til en viss grad må det nok fortsette å være slik, med hensyn til fleksibilitet, sikker-
het, samt at noen bygg og rom er så spesialiserte at de ikke egner seg for funksjons- 
eller brukerdeling. Men mange gjør det. Byggenes profil må utvikles som bidrar til 
god mobilitet. Et eksempel er hvordan boligutvikling og delingsøkonomi kan bidra 
til bærekraftig mobilitet. I likhet med de fleste norske byer, ønsker også Moss kom-
mune en sterkere prioritering av gange og sykkel. Det er god miljøpolitikk, men som 
krever nye løsninger og endring i adferd. Atferd er utfordrende å endre, det griper inn 
i personlige valg og lar seg vanskelig regulere uten en kollektiv forankring. 

Derfor er det viktig å definere hvilke målgrupper de forskjellige boligkonseptene 
tegnes for. Generasjonen etter 2000 har aldri opplevd en hverdag uten internett. 
Dette er generasjonen som alltid har vært tilkoblet et nettverk, og ser mobilitet an-
nerledes. De er målgruppen av  kjøpere i Høyda bydel. 

Målgruppen har nedprioritert å ta sertifikat. Det betyr at boligutviklerne må utvikle 
nye delekonsepter som avviker fra dagens krav til blant annet parkering, utenom-
husarealer og garasjer. Her kan som eksempel  bildeling tilbys, kajakken i boden 
deles, sykkelen deles og eller verktøyet deles. 

Alle disse elementene vil etterhvert gjennom delingsøkonomi være mindre avhen-
gig av plass. Reduksjon av areal, blir en verdi for utviklerne. Tre parkeringsplasser 
med tilhørende snuareal fjernet, er lik en liten studioleilighet tilført. Større verdier kan 
tillegges fellesarealet og felles opplevelser.

Men hvordan vil mobiliteten i Moss foregå mellom Moss sentrum og høyda? Hvil-
ke grupper er det som ferdes mellom disse to punktene? Hvilke mengder mobilitet 

snakker vi om? Statistikker kan indikere hvem som blir målgruppe. Moss forespeiles 
den Østfold-byen som vokser raskest de neste 25 år. I 2012 var det ca. 30.000 inn-
byggere i Moss. I 2040 vil antall Mossinger trolig passere 40.000, viser tall fra Statis-
tisk sentralbyrå. Det er kun 20 år til. 

Prognoser er veiledende, men en befolkning på rundt 40.000 er mest sannsynlig
avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn allerede nå i de formelle plan-
prosessene som gjennomføres. Laveste anslag er 35.000 og høyeste anslag over 
45.000 innbyggere.

De aller fleste som bor i Moss kommune bor i tettsteder, og bare en liten andel bor i 
spredt bebygde strøk innenfor Moss kommune.

Moss har vokst i ulik takt siden 1950-årene, men det er innflyttere som får Moss til 
å vokse. Hvert år er det omtrent ti ganger så mange innflyttere til Moss i forhold til 
dem som «produseres» av Mossingene selv.  De fleste innflytterne kommer fra an-
dre steder i Norge, men Moss har etter hvert rundt 10 prosent innvandrere fra andre 
land. Nesten 10 prosent av Mossingene flytter på seg hvert år, men de flytter først og 
fremst til andre steder i Moss, og færre av dem flytter ut av kommunen.
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Når det gjelder bosituasjon er fordelingen mellom de som bor i bolig og de som bor 
i leilighet ganske jevn. Ca 70% eier sin egen bolig. 95% av de som bor i kommunen 
bor i et tettsted.

Når det gjelder bosituasjon er fordelingen mellom de som bor i bolig og de som bor 
i leilighet ganske jevn. Ca 70% eier sin egen bolig. 95% av de som bor i kommunen 
bor i et tettsted.

Kilde: Meglergaarden/Statistisk sentralbyrå

Statistikk viser at i Moss er utdanningsnivået normalt høyt, sammenliknet med f.eks 
Oslo og Drammen. Graden av de med høyere utdanning ligger litt lavere enn mer 
sentrale kommuner på Østlandet, men er fortsatt god, og er veldig representativt for 
en norsk storby.

For Moss sentrum er befolkningstettheten som vist på kartet under. De fleste bor 
nær sentrum, langs kysten nordover, men det er også mange som bor på Jeløya.
ÅDT over broa på Jeløya er 23 385 mot 25 692 for Rv19 etter fergetrafikk. Ferget-
rafikken er estimert til å være ÅDT ca 5000. 

Det betyr at ca 80% av trafikken på Rv19 kommer fra Jeløya og områdene rundt, 
mens 20% er fergetrafikk. Dette betyr at å flytte fergetrafikken vil hjelpe en god del, 
da 20% er merkbart med såpass høy ÅDT, men det vil fortsatt være mye trafikk fra 
Jeløya, også uten fergetrafikken. 
Det må etableres en tydelig strategi for hva man ønsker med mobilitet fra Jeløya, inn 
gjennom sentrum, og opp til Høyda.
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Antallet personer som bor trangt er anslått til 10,1%. Nesten halvparten av de som 
bor i Moss jobber ikke i kommunen, men pendler til jobb utenfor kommunegrensen. 
Det betyr at omtrent halvparten av mobiliteten vil foregå enten i personbiltrafikk, 
kollektiv og tog ut av kommunen. 

Pendleraktiviteten har vært størst mellom Moss og Rygge. Det er også betydelig 
pendling til Oslo, Råde og Våler. Tettstedsdannelse er naturlig nok rundt bysentrum, 
langs kysten og langs viktige veistrekninger, som vist på kartet over til høyre.

Når det gjelder overordnede planer for Moss sentrum og omegn finnes det mange 
gode utredninger og forslag. Fokus har hovedsakelig vært på utvikling av sentrum 
og ny stasjon, men prosjektene løser mange av de vanskeligste oppgavene med 
ferdsel fra stasjonsområde opp til bysentrum. De foreslår også gode løsninger kny-
ttet til RV19 og trafikken fra Jeløya gjennom sentrum. Kartene på neste side viser 
noe av grunnlaget Veikartet har benyttet i sitt arbeid med å koble prinsipper, kon-
septer og prosjektene til pågående prosesser.



53 52 

BYGG
ANBEFALTE PROSJEKT

3. OMRÅDEVISJON HØYDA BYDEL

Nøkkelord til Områdevisjonen: 
bærekraftig mobilitet, sosial bærekraft, delingsøkonomi, energi og strømproduksjon, 

sirkulærøkonomi, gode nabolag, nye boligkonsepter, områdeprogrammering

OMRÅDEVISJON HØYDA BYDEL
Prosjekt 3

Områdevisjon for Høyda bydel er det viktigste enkeltstående prosjektet sammen 
med mobilitetsplanen som må prioriteres gjennomført. 

Byutvikling er et stort orkester med mange aktører. Noen har mindre spilletid enn 
andre, likevel er deres betydning vel så viktig for at helheten skal skape de tonene 
som alle ønsker å høre. Det skjer for ofte at en by ikke utvikler sitt potensiale fordi 
samspillet ikke er tilstede fra begynnelsen. InfraCitymodellen By, Bygg, Menneske 
og Teknologi skaper dette samspillet. Modellen utfordrer alle parter. Diskusjonene 
knyttet til koblingen mellom sentrum og Høyda handler ikke om tekniske spørsmål, 
det handler om hvordan Høyda må være et som en del av byens utvikling. Til dels 
klarer en kommundelplanprosess dette, likevel oppstår  alltid i formelle prosesser 
vakum i “svarte hull” hvor styrende organer ikke klarer å koble politiske intensjoner 
sammen. 

Veikartet anbefaler seks prosjekter som bidrar til helheten. Det er prosjekter som har 
kjente komponenter i seg, og noen ukjente. Prinsippet er at Veikartets anbefalinger 
må sees i sammenheng med andre pågående prosjekter og tilføre verdi der det er 
mulig. Ikke konkurrere med dem. Det foreligger mange gode, godt gjennomførte, 
prosjekter både i sentrum og på Høyda som må innlemmes i helhetsplanen.

FIG 7. 
Forum Moss Business Center,
visjonsbilde fra 2014
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Foto:
InfraCity AI og ABO Plan & Arkitektur AS
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Høyda skal bli ny bydel. Bydelen skal være del av Moss sentrum og komplementere 
de byfunksjoner som er i Moss. Det er derfor vesentlig at Høyda bydel utvikles i tråd 
med visjoner for Moss, likeledes på egne vilkår der nye visjoner skal løfte Høyda 
bydel frem som en referanse i byutviklingssammenheng. 

Det er et titalls grunneiere på Høyda. Mange av dem har storstilte utviklingsplan-
er for hvordan Moss med Høyda kan oppnå vekst og utvikling. Flere prosjekter er 
igang og kobles til formelle prosesser med Moss kommune. Det er i den anledning 
Veikartet kan bidra med innspill. Dersom Høyda bydel utvikles videre i egen regi 
uten å ta hensyn til en rekke av de prinsipper som er blitt presentert i Veikartet, kan 
Høyda miste muligheten til å bli en bærekraftig bydel. Moss kommune stiller store 
krav til miljøambisjoner, det krever innovasjon og andre løsninger enn tradisjonelle 
byutviklings- og eiendomsgrep.

Veikartet har skissert noen volumprinsipper og organisering av Høyda, slik at det 
sammenfaller med de prinsipper som er valgt for Fjordveien som alternativ A og 
kobling. Volumprinsippene viser en potensiell utvikling av ca. 1700 boliger. Prinsip-
pene henger sammen med intensjonene bak mobilitetsplanen, mobilitetstorgene og 
Fjordveien som hovedakse. Moss idrettsanlegg blir en portal inn til Høyda, beskrevet 
i kapittelet Mobilitet og Teknologi. Her trekker Veikartet Fjordveien inn under et nytt 
stadiumanlegg, og videre inn til det nye bydelstorget, og sørger for sømløs kobling 
til alle store og små nettverk i området. 

For at Høyda bydel skal evne å nå nullutslippsmålet, må også byggene utvikles 
smart, og kobles på et energieffektivt smart grid system som videre kobles på hov-
edaksen Fjordveien. Høyda bydel må søke muligheten til å produsere egen strøm, 
etablere prinsipper knyttet til fornybar energiløsninger og fremstå som Norges grøn-
neste bydel.

2

FIG 8: 
Diagram over: Overordnet mobilitetskonsept av den delen 
hvor hovedtyngden av boliger er tenkt.

FIG 9: 
Diagram over: Konseptet som viser koblinger inn mot nab-
olag, og hvordan mobilitetskonsept skaper tilgjenglighet.

FIG 10:
Diagram over: Overordnet prinsipp som viser hvordan fordeling av nye boligkonsepter graderes i forhold til aksen som kobler 
sentrum og Høyda sammen. Prinsippet er strukturert i forhold til skissert mobilitetskonsept for området.

Oransje: 
Nye boligkonsepter som er bygget på delingsøkonomi der boligene ikke har parkerings-plass, bod eller garasje.

Gul:
Nye boligkonsepter som er bygget på delingsøkonomi og sirkulærøkonomi, men med tilgang til begrenset parkerings-
plasser. Fordrer car-pool løsninger, og bodarealer som deles på flere boliger.

Blå:
Boliger som bygges på tradisjonelt vis.

Prosjektleveranse: Mulighetsstudie som inneholder mobilitetsplan, energi -og 
smart grid plan, logistikkplan, samfunnsøkonomisk plan, proptech plan og plan for 
gjenbruk og deling.
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MOBILITET OG MENNESKE

Hva er en by uten mennesker, et bygg uten aktivitet, et menneske uten 
bevegelse? Det er et grunnlag for teknologiens magiske muligheter til å 
bringe mennesker til byen, skape nye aktiviteter i et bygg og bidra til en 
mer miljøvennlig hverdag for mennesker.

Innen 2050 vil 70% av verdens befolkning bo i byer. Det er tretti år til. I 1990 kom den 
første mobiltelefonen og noen år etter det første 2G nettverket. Det er tretti år siden 
og utviklingen har gått raskt fra analogt til digitalt, smart og bærekraftig. Fra den 
tid har befolkningsveksten økt med nesten 2 milliarder mennesker. Det har endret 
måten vi bygger byene rundt mennesket.

Vår mobilitet gjennom de siste 3500 årene, da hjulet ble oppfunnet, har spredd oss 
globalt som pollen i hardt vær. Rovdriften på klodens naturlige ressurser fikk fart i 
1770, for 250 år siden, da vi for alvor entret den første industrielle revolusjonen. De 
første hundre årene fram til 1870 var tiden da industrien og innovasjonen vokste 
frem i Europa. De neste hundre årene fram til 1970 foredlet vi kull, fant opp damp-
maskinen, automatiserte industrien og landet på månen. De neste femti årene fram 
til 2020 har vi fått en generasjon i 20-årsalderen som uteksamineres fra verdens uni-
versiteter, og som aldri har opplevd en hverdag uten internett. De sosiale møteplas-
sene ligger i skyen, bak noen tastaturer, inni mobile enheter. Det utfordrer den fy-
siske planleggingen av byers møtepunkter. Mobilitet har gått forbi det å bare frakte 
mennesker fra et punkt til annet. Mobilitet har fått en dimensjon til som er digital. 
Den ikke-fysiske, som øyet ikke ser. Den usynlige bevegelsen mellom skjermer, data-
punkter, sensorer og mennesker, er blitt viktigere enn noe annet i hverdagen. 

Mobilitet og menneske har i alle tider vært en symbiose avhengig av hverandre. 
Enda viktigere er det nå å sørge for at mobilitet planlegges bærekraftig slik at vi 
aktivt bidrar til å nå klimamålene. Byene må redusere Co2 avtrykket, fremskynde 
overgangen fra fossil til fornybar energi, bygge tettere, effektivisere arealer og sørge 
for sømløse transportløsninger som erstatter tradisjonell måte å bevege seg på. Når 
vi er midt i den teknologiske utviklingen, er det enda viktigere å prioritere mennesket 
i byutvikling. Det er fortsatt Vi som skaper byene, bruker byggene, utvikler teknolo-
giene og reduserer klimautslippene. 

Vi kan fastslå at norsk by-
utvikling i stor grad er prosjekt-

basert og markedsstyrt. Likeledes 
kan vi konstatere at til tross for 

den  brundtlandske framstillingen 
av  bærekraft med tre balanserte 
dimensjoner, har miljømessig og  

økonomisk bærekraft vært dominer-
ende i bærekraftdiskusjonen. Dette 
rammeverket  har i liten grad blitt 

utfordret. Vår forståelse av 
sosialbærekraft i dag, knyttes i stor 

grad opp mot vår forståelse av
miljømessig bærekraft. Dette 

hindrer en meningsfull definisjon
av hva sosial bærekraft er, og 

hvordan den skal operasjonaliseres.

Sitat: Rina Brunsell Harsvik, Ida Emilie Tandberg og
Gry Rustad Pettersen
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MENNESKE
ANBEFALTE PROSJEKT

4. SOSIAL BÆREKRAFTSMODELL

Nøkkelord for Sosial Bærekraftsmodell: 

sosial bærekraft, delingsøkonomi, mobilitet, gode nabolag, teknologi som verktøy

SOSIAL BÆREKRAFTSMODELL 
FOR HØYDA BYDEL
Forprosjekt 4

Sosial bærekraft er den skjulte dimensjonen i byutvikling. Enhver by har et sosialt 
grunnlag og plikt til å bygge en fremtid for sine byborgere der likerett, rettferdighet, 
muligheter, trygghet m.m ivaretas. 

Byer skal være levelige, og det skal være mangfold, og det skal sikre muligheter for 
alle å kjøpe en bolig og ha mulighet til jobb. Det er krevende å utvikle en by. Det er 
enda mer krevende å ta riktige beslutninger by skal bli bærekraftig. Hva har så mobi-
liet med sosial bærekraft å gjøre?

Byer og steder er bygget rundt byggene sine, og aktivitetene som bringer mennesker 
sammen til møteplassene, skapes av det mangfoldet hvert bygg har å tilby sin plass 
i byen. Mobilitet er bevegelse, og bevegelse mellom bygg er den mest naturlige bev-
egelsen i byer. Samtidig så definerer Veikartet også mobilitet som “det vi ikke ser”, 
og det betyr også en bevegelse mellom kulturer og verdisyn. Byer må bygge for et 
mangfold, og enda viktigere er det i dag når politisk rammeverk setter krav til redu-
sert bruk av bil. Alternative kjøretøy, sykkel og gange begrenser distansen for bruk-
erne. Bydeler må utvikles mer kompakt  sammehengende. Samtidig må de kompa-
kte strukturene hektes på et større mobilt netteverk som sørger for at hele byen blir 
tilgjengelig gjennom sekvenser. 

En sekvens kan representeres gjennom et mobilitetstorg der de sosiale rammene 
tilrettelegges for ved blant annet deling.

Høyda bydel må se på sosial bærekraft som viktig verdi å utvikle. Det har betydning 
for hvordan bydelen vil vokse. Det får betydning for hvilke typer boligkonsepter som 
kan etableres. Det får betydning for hvordan bydelen strategisk utvikler sitt program 
som komplementær for sentrum, og det vil påvirke frekevensen av bevegelse mel-
lom sentrum og Høyda. 

En bydel der det er godt å bo, leve og fritt bevege seg, er en bydel som tiltrekker. Det 
er en verdi for en bydel i vekst. 

Prosjektleveranse: Mulighetsstudie 
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MOBILITET OG TEKNOLOGI

Dagens teknologi gir oss nye og fantastiske muligheter når det gjelder 
mobilitet, delingsøkonomi, sirkulærøkonomi, sosial bærekraft og entre-
prenørskap. Skal vi klare å optimalisere bruk av arealer, bygg, rom og 
mobilitet, blir vi nødt til å dele. Heldigvis er dette enklere enn noen gang 
tidligere selv om det fortsatt er komplisert. 

Aktørbildet er stort, med en rekke produkter for deling. Ofte skreddersydd til sitt eget 
marked og behov. Vanligst er å kun dele innenfor en kategori, og få aktører har to-
talbildet for deling og byutvikling i hodet når de formidler sine tjenester. En deling-
stjeneste som fungerer og som er på tvers av delings objekter kan forandre byen, 
mobiliteten og livene våre.

I Veikartet er teknologi tydelig definert som et verktøy. Det er et viktig verktøy som 
må benyttes riktig til de forutsetninger som gjelder, og det må benyttes for å bedre 
livene våre, til å redusere klimautslipp, skape bedre mobilitet i byene og mellom 
bydeler slik at alle mennesker får en god alternativ måte å forflytte seg på. 

Nullutslippssamfunnet er vår største målsetting. Det betyr endring i alle faser av 
planlegging, og innovasjon må i større grad åpnes for som forutsetning i planpro-
sesser. Elbiler, autonome busser, fornybar energi er ikke alene nok til å nå målset-
tingen dersom dette ikke settes inn i en sammenheng som gjør at de gode teknolo-
giske verktøyene som finnes ikke samhandles i et større samspill. 

Et eksempel på dette er hvordan mobilitetstorget skaper en møteplass for nabola-
get, fungerer som en selvforsynt energihub der byggene og ladepunktene får sin 
strøm fra egenprodusert energi, og hverdagslogistikken får et sentrum der deling 
blir sentralt. I tillegg så bygges hvert mobilitetstorg av overskuddsmateriale fra det 
som rives på Høyda. Sirkulærøkonomien bidrar til en lokal reduksjon av Co2 utslipp, 
ny industri og ny næringsutvikling.

Veikartet har definert noen forutsetninger for deling:

Teknologi er verktøy som
skal brukes til å bedre 

hverdagen til folk og næring, oppnå 
optimalt potensiale i mobilitet, 

realisere de positive fordelene ved 
blant annet 

deling- og sirkulærøkonomi, legge 
til rette for god sosial 

bærekraftsutvikling i byene, 
effektivisere planprosesser og bidra 

til at det som må til for å nå et 
nullutsslipssamfunn settes i en 

sammenheng. Teknologi er 
paradoksalt nok det som kan redde 

verden fra miljøkatastrofene 
vi har skapt.
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ENKELT: det må være minst mulig jobb med å dele. Det må skje enkelt og sømløst. 
Det må være lett for alle aldersgrupper. 

SIKKERT: med deling følges tillit, og de  man deler med må stoles på ikke ødelegger 
det man deler. Skjer det skader må det enkelt kunne kreves kompensasjon

KONTROLL: på hvem man deler med: en gruppe – eller hvem som helst

TILGANG: man må ha en måte å gi tilgang til det man deler

KOMPENSASJON: man må ha en god og sikker betalingsløsning, om man skal få 
penger for å dele

Men for å optimalisere delingen trenger man nettverk for gjennomføring.

Personer som har sammenfallende interesser eller som har fordel av å dele med 
hverandre. Dette vil skille delingen fra en ren formidlingstjeneste hvor det er en 
gruppe tilbydere som har produkter som kan reserveres og kjøpes av brukere. Skal 
vi oppnå fullt potensiale for delingsøkonomien, må denne være nettverksbasert og 
bygge på relasjonen mellom mennesker, grupper og næringslivsaktører.

Derfor foreslår vi prioritering av å utvikle aksen mellom Høyda, ned til ny jern-
banestasjon og nytt Fjordtorv, videre til Jeløya, sentrum og Verftet.

Dette blir en prosjektstrekning hvor man samler alle personene som reiser på hele 
eller deler av strekningen sammen med alle tilbyderne av mobilitet på strekningen. 
Dette prosjektet er en portal hvor man kan utveksle mobilitet, behov for mobilitet 
og felles mobilitetsbehov i grupper. Det blir et sosialt nettverk for mobilitet, hvor 
brukerne kan danne seg forbindelser med de tilbyderne som allerede tilbyr mobilitet 
på strekningen, kommunisere med disse dersom de har behov som ikke allerede 
dekkes. 

Finne felles sak med personer med likt reisemønster. Dele egne kjøretøy eller mobi-
litetsløsninger med andre (samkjøring, bildeling mv.), man kan også ta inn aktører in-
nenfor mobilitet som ikke er på strekningen i dag, og disse kan henvende seg direkte 
til en brukergruppe for å lage produkter og tjenester som passer til reisemønstre på 
strekningen.

Siden også brukergruppene i sentrum og på Høyda har sammenfallende interesser 
kan også dette fanges opp av nettverkene. Har man f.eks en fotballturnering på 
Høyda, kan transport til og fra denne organiseres spesielt gjennom nettverket. Eller 
en konsertbegivenhet eller festival i sentrum. Her kan nettverk benyttes til organise-
ring av transport for deltakere til og fra, samt dersom det er nødvendig, underveis, i 
arrangementet.

Det er derfor viktig at man prioriterer denne strekningen for mikro mobilitet og koll-
ektivtilbud, slik at delingen får best mulig vekstvilkår og mobiliteten kan foregå på 
mest effektiv måte. I tillegg bør man vurdere en vekststrategi for nyetablering på 

EL-BILER AUTONOM
TRANSPORT

LOGISTIKK MIKROMOBILITET
*inkl. sykkel

GANGE
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eiendommer i denne aksen, slik at den aktiveres, for å oppfordre til ferdsel til fots i 
samme akse.

For å oppnå maksimal utnyttelse av mikromobilitet bør man også tilby tjenester for 
hjemkjøring av varer, både ved detaljhandel og ved plasskrevende varehandel. Dette 
vil gjøre at flere kan benytte seg av mikro mobilitet. Hente- og bringetjenester til 
barnehage og fritidsaktiviteter bør også være en tjeneste som kan tilbys, slik at man 
i stedet for å levere i barnehage eller på fotballtreninger får en voksen person som 
representerer barnehagen eller fotballklubben som henter barnet i en minibuss eller 
en autonom buss og transporterer det til og fra barnehagen/trening. 

Nettverkene og kunstig intelligens som beregner mest hensiktsmessige rute i for-
hold til hvilke barn som skal plukkes opp hvor og når, vil effektivisere dette. Og ved 
f.eks sykdom kan man enkelt rapportere dette og avlyse henting. Samme system 
kan også benyttes for personer med lav personlig mobilitet. Denne sosiale interaks-
jonen knyttet opp til mobilitet, vil også gjøre delingen mer sosial. Og dermed skape 

en sosial forbindelse med de som benytter seg av mobiliteten. Noe som vil føre til at 
flere opplever den som en sosial arena i tillegg til ren transport. 

Dette er et kraftfullt virkemiddel for bruk av denne typen mobilitet. Mennesker styres 
i svært stor grad av hva andre mennesker velger å gjøre, og hva som oppleves som 
det “alle andre gjør”. Dette vil kunne bidra til å overbevise de mer motvillige om at 
ordningen bør prøves.

Det er svært sannsynlig at en slik ordning vil kunne fungere hvis den oppnår et kritisk 
antall brukere, og gir de som bruker dem nye sosiale nettverk og fordeler som gjør at 
de enten sparer penger eller tid.

Man bør også vurdere andre former for deling inn i en slik løsning. For eksempel at 
man kan dele rom, parkeringsplasser eller ting. Muligheten for å reservere et møter-
om i sentrum dersom man har andre møter i sentrum samme dag, for å slippe reis-
ing. Mulighet for å reservere en parkeringsplass hvis man er nødt til å ta privatbilen 

Foto:
Høyda Utvikling AS
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sin til en forestilling i sentrum. Mulighet til å låne en kajakk ved Vannsjø hvis man 
skal ha en utflukt en søndag. Denne formen for deling vil også bidra til å øke mikro-
mobilitet og hjelpe til å skape et bærekraftig samfunn der man har en høy grad frihet 
og materielle goder uten et økt forbruk. En annen fordel ved delingsøkonomien er 
at den vil føre til nye arbeidsplasser knyttet til vedlikehold og reparasjon og service 
knyttet til det man deler. Dette er bærekraftige, grønne arbeidsplasser.

Intensjon med mobilitetsplanen for Høyda og Moss sentrum er å vise hvordan vi blant 
annet kan utnytte stedene våre bedre gjennom mikromobilitet og delingsøkonomi. 
Som del av vår strategi har vi koblet sentrum sammen på to nivåer: et fysisk og et 
mentalt. 

I det fysiske nivået kobles delområdene sammen i en mobilitetsplan. Dette innbefat-
ter sentrum og Høyda. Mobilitetsplanen er et diskusjonsgrunnlag for av utprøving av 
autonome busser, hvor de utvalgte områdene etableres som knutepunkter for av- og 
påstigning. Det mentale nivået gjøres ved å redusere følelsen av avstand. Og den 
praktiske gjennomføringen muliggjøres gjennom teknologi og nettverk.

Strategien vår har åpnet opp en annen utfordring. Høyda er som mange andre 
slike steder bygget rundt bilen, og dermed parkeringsplassen. Vi vet at en parker-
ingsplass opptar den samme plassen som femten voksne personer. Det har stor 
betydning for sentrumshandel, følelsen av bymiljø og livet mellom byggene dersom 
de fjernes. Nåværende plass består av x antall parkeringsplasser. For øvelsens del 
knyttet til strategien, fjerner vi disse parkeringsplassen. Ved å frigjøre x antall park-
eringsplasser, åpner vi opp for at x antall (15 personer x x antall parkeringsplasser 
fjernet) mennesker kan skape en plass og sentrum. Her bygger vi strukturer som 
kobler byggene sammen gjennom et smartgrid der energi og strøm bidrar til både 
ladepunkter, batterilagring, belysning og strømsparing.

Ved å fjerne parkeringsplasser, kommer spørsmålene knyttet til tilgjengelighet. Dette 
er parkeringsplasser som er viktig for næringslivet, handel og muligheten til god tilg-
jengelighet. Derfor blir det viktig å underbygge betydningen av en parkeringsstrategi 
som fjerner parkeringsplassen – uten å fjerne parkeringsplassen! InfraCity har ut-
viklet en tjeneste som heter Im.P (Immediate Parking) for dette formålet, og vi har 
tatt i bruk Im.P som pilot av ny parkeringsstrategi.

Kjøretøy beslaglegger store arealer. En parkeringsplass opptar plassen til femten 
personer. Verden opplever en urbanisering som stresser byers kapasitet til å vok-
se. Det utfordrer fortettingspolitikken og mobilitetsplanleggingen. Derfor må tradis-
jonell mobilitetsplanlegging nå vurdere bærekraftige alternativer som i større grad 
setter samspillet by, bygg, menneske og teknologi i et helhetsperspektiv.  Det han-
dler ikke bare om å finne de transportformer som er miljøvennlige, krever minst areal 

og benytter seg av ny teknologi. Det handler like mye om hvordan vi må dele i større 
grad for å oppnå muligheten til å befolke byene mer, om hvordan delingsøkonomi 
i mobilitetsplanlegging bidrar til å få flere mennesker i aktivitet og fremmer sosialt 
samvær. 

En parkeringsplass har betydning både for fortetting og hvordan delingsøkonomi og 
nye boligkonsepter må sees i sammenheng med  mobilitetsplanlegging. Mobilitet-
splanlegging er en nøkkelfaktor for å nå et nullvekstmål ved å se på nye transport-
former, utfordre tradisjonell arealplanlegging og se menneskelig atferd i sammen-
heng. Det er et kollektivt ansvar å nå nullvekstmålet. Byer er et kollektiv.

Selv om Veikart for Mobilitet er tilpasset utviklingen av en ny bydel på Høyda, kan 
det skaleres og overføres til andre byer. Det overordnede formålet med veikartet 
er å vise nye prinsipper som bidrar til å utvide begrepet mobilitet, fremmer utviklin-
gen av bærekraftige mobilitetsløsninger, viset verdien av ny teknologi og hvordan vi 
kan planlegge helhetlig. Veikartet kan følgelig benyttes som  et innspillsdokument til 
oppstart av nye offentlige planprosesser.
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TEKNOLOGI
ANBEFALTE PROSJEKT

5. IM.P

6. MOSS’ HIGH LINE

Nøkkelord for Im.P og Moss’ High Line
bærekraftig mobilitet, sosial bærekraft, delingsøkonomi, energi og strømproduksjon, 

sirkulærøkonomi, gode nabolag, teknologi som verktøy

IM.P
Prosjekt 5

Veikart for Mobilitet starter diskusjonen om nødvendighet av parkering i sentrum, 
eller om det heller skal satses mer på mikromobilitet og bilfritt sentrum. Vi vet at på 
sikt tvinger byer og steder fram bilfrie sentrum. Likevel er det foreløpig, mens man 
bygger opp tilbud innenfor mobilitet og kollektivtransport, et fortsatt parkeringsbe-
hov i de fleste norske byer og steder.

Hvordan kan vi opprettholde antallet plasser, samtidig som vi reduserer arealet til 
parkering i sentrum? Her er det to faktorer vi ser på ved bruk av Im.P fra InfraCity :

Hvilke plasser kan benyttes til parkering?
Er plassene man allerede har optimalt utnyttet?

Mange av parkeringsplassene i et vanlig sentrumsområde er kommunalt eide plass-
er. I tillegg er det ganske mange private parkeringsplasser for både arbeidsplasser 
og boliger. Garasjer, soneparkering og private parkeringsanlegg bør være en del av 
diskusjonen når man ser på parkeringsproblematikk i et sentrumsområde.

Sanntidsdata har gitt oss en gave i byutvikling. Nå kjenner vi bedre til både behov og 
belastning til brukerne av byen, og vi kan med de riktige verktøyene tilpasse behovet 
til etterspørselen, fordelt over døgnet. InfraCity sin Im.P (Immediate Parking) er en 
tjeneste under utvikling, som del av et større digitalt system utviklet av InfraCity AI 
som heter IMS (Immediate Solutions).

Denne casen tar for seg parkeringsarealer, men samme modell kan benyttes for alle 
ledige arealer.

Im.P kartlegger alle arealer i byen som kan brukes til parkering. Ikke bare offentlige 
parkeringsplasser, men alt med potensiale for parkering; private garasjer, biloppstill-
ings areal i gårdsrom, ansattparkering, soneparkering m.m. Er det mulighet og res-
surser tilgjengelig, bør disse plassene også overvåkes over en periode for å få sann-
tidsdata på bruk. Pilotmodellen til Im.P er enklere, og gjør kartlegging ved å kontakte 
eierne av arealene, og be dem estimere bruk.

Deretter må man vite noe om behov. Dette kan være antallet eksisterende plasser og 
bruk av disse. Ønsker man flere plasser bør man vite noe om hvor mange man vil ha, 
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og ideell plassering av disse. Skal man ta arealer fra parkering til annen arealbruk, 
har man ganske god oversikt over antallet plasser man tar og plasseringen av disse. 

Deretter trenger man intensiver. Både for bruk og avkall på plass. Når det gjelder 
privatpersoner og firma som stiller sine parkeringsarealer til disposisjon, er økono-
misk kompensasjon antakeligvis å foretrekke. Men etter hvert som man begynner å 
bruke dette som et virkemiddel i byutvikling, kan det også være en forutsetning for 
etablering av nye plasser.

Når det gjelder brukerne, så må en tjeneste tilbys som er like god, eller bedre, enn 
den bruker er vant til. Her benyttes teknologi som verktøy til sin fordel.

Im.P knyttet til hele Moss, og knytter hvert parkeringsareal til en tilhørende kalender.

Som eier, kan bruker stille sin plass til disposisjon i de tidsperiodene de selv ikke har 
bruk for den. F.eks når bruker er på jobb/ikke er på jobb. Da Im.P teknologien knytter 
eier av parkeringsplass sammen med brukerne av tjenesten, matches eier med en 
bruker som trenger plassen når eier ikke selv har behov for den.

I et slikt system vil man kunne reservere plass for parkering før man reiser, kanskje 
langt frem i tid. Og brukere av tjenesten slipper å bruke tid på å kjøre rundt i gatene 
og lete etter ledig plass. De vil kunne navigere rett til plassen som er ledig for, og 
som ligger nær brukers endelige destinasjon.

Har bruker et fast behov for plass, vil man kunne gjøre avtaler med eiere av plasser 
man benytter fast. Samme modell kan også brukes for deling av arealer i bygg. 

‘For eksempel møterom eller øvingslokaler. 

Et slikt system vil gi innsikt i behov og bruk. Det er verdifullt for videre planlegging av 
arealer og volumer i bybildet. Det vil også være viktig for planlegging av mikromob-
ilitet og mobilitet. Og gi planleggere og utbyggere verdifull informasjon om hva slags 
funksjoner man har overskudd og underskudd av.

Sanntidsinformasjon om bruken av rom og ressurser i bybildet har vi alt for lite av. 
AI slik den brukes i dag fokuserer på forbrukeren og er rettet mot å selge reklame 
og politisk påvirkning. Vi bruker datasamling i alt for liten grad til optimalisering av 
byggene og byene vår, og bruken av disse.

Har vi mer data, og er flinkere til å optimalisere bruken av disse, vil vi kunne se pos-
itive miljøeffekter på flere hold. Blant annet ved at vi ikke trenger å bygge så mye 
nytt. Byggenæringen er en av de aller mest forurensende næringene vi har. Vi kan 
også spare penger på oppvarming, hvis vi er flinkere til å ha døgnbruk på byggene vi 
bruker. Og vi kan også spare antall reiser.

Men utvikling av teknologi og opparbeidelse av vaner er dyrt og tar lang tid, så derfor 
blir vi nødt til å begynne et sted. Derfor foreslår vi å begynne fjerning av x p-plasser, 
erstatte med nytt offentlig byrom, og tilby gjennom Im.P en oversikt over alternativer 
som erstatter de x p-plassene – uten å bygge nye.

Prosjektgjennomføring: Pilotering av tjenesten i Moss.
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AKSEN: MOSS’ HIGH LINE
Prosjekt 6

Moss’ High Line refererer til transformasjonsprosjektet i New York der deler av byens 
gamle togbane over gateplan ble omgjort til et grønt rekreasjonsområde tilpasset 
gående. Et smart transformasjonsgrep som koblet byen sammen på flere nivåer 
enn tidligere.

Alle byer bør ha sin egen “High Line”. Et transformsjonsprosjekt som gjør en stor 
forskjell for byens brukere, byens mobilitet og byens miljøambisjoner. Underveis i 
prosessen med Veikart for Mobilitet har vi ved flere anledninger stilt spørsmålet 
ved hva som er Moss’ High Line. Hva er det ene grepet som setter Moss på kartet? 
Koblingen mellom sentrum og Høyda er en utfordring. Det er et transformasjons-
prosjekt fordi skal man oppnå en kobling som gjør at sentrum oppleves som en by, 
ikke delt, da må et valgt område transformeres til noe annet enn hva funksjonen er 
idag.  Det betyr innovasjon, nytenkning og adferdsendring.

Fjordveien er en belastet strekning trafikalt. Det er ingen gitt strekning for transfor-
masjon fordi de grep som må gjøres for å få strekningen menneskevennlig krever 
mye, og beslutninger som uftordrer både regelverk og formelle prosesser. Det er 
likevel et naturlig alternativ fordi den er koblet på to endepunkter som begge trans-
formeres til noe annet og bedre: jernbanen i sentrum og Høyda som bydel. Det er 
derfor naturlig å se Fjordveien som den naturlige aksen der disse punktene kobles 
til en sammenhengende helhet.

Det er slike grep og prosjekter som må til for at byene skal nå sine miljøambisjoner. 
Transformasjon i sin gitt funksjon er sirkulærøkonomi i praksis. En funksjon endres 
til noe, i dette tilfelle, bedre. 

Aksen: Moss’ High Line er det siste prosjektet som anbefales gjennomført. Det er 
fordi at de foregående fem prosjektene bygger brikkene som settes sammen i dette. 

Veikartet mener dette prosjektet, samlet med de foregående, vil ta Moss i en 
bærekraftig retning få andre norske byer viser til nå. Miljøambisjonene kommer 
mange skritt nærmere dersom disse anbefalte prosjektene gjennomføres.

Prosjektgjennomføring: Mulighetsstudie
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Foto:
InfraCity AI og ABO Plan & Arkitektur AS
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VEIKART FOR MOBILITET 
HØYDA BYDEL
InfraCitymodellen dekker 360 grader av de viktigste seks prosjektene som bidrar til å danne 
starten på et samspill mellom By, Bygg, Menneske og Teknologi. De kan utvikles enkeltvis, 
men optimaliseres i prioritert rekkefølge.

AKSEN: MOSS’
HIGH LINE

PROSJEKT 6: 

Aksen er den som kobler sentrum og Høyda bydel 
sammen. Som beskrevet tidligere er det ikke mange 
alternativer for slik kobling. Forprosjektet analyserer, 

redegjør for kapasitet og struktur, og kobler de 
foregående forprosjektene 1-6 sammen til Moss sitt 

svar på New Yorks High Line. En ny måte å binde 
byen sammen på der bærekraft er ledestjerne.

Im:P IMMEDIATE PARKING

PROSJEKT 5

Delingsøkonomi er knyttet til tjenester som skaper 
merverdi, og reduserer kostnader. Im:P er en tjenste 

under utvikling som bidrar til en annen måte å løse 
parkeringsutfodringer på.  Det påvirker boligkonsept-

er, inntjening, arealdisponering og mobilitet.

BY
BYGG

MENNESKE
& TEKNOLOGI

OMRÅDEVISJON
HØYDA BYDEL

PROSJEKT 3: 

Områdevisjon for Høyda bydel koordinerer 
alle eiendomstuviklerenes ambisjoner om 
utvikling til en sammenhengende plan. 
Visjonen løser en rekke utfordringer blant 
annet knyttet til mobilitet, energioptimaliser-
ing, smart bygg gjennom proptech løsninger 
og skaper forutgsibarhet for både kommune 
og utvikler for hvordan planprosesser 
og investeringer skal ivaretas knyttet til 
beslutning og tid.

SOSIAL BÆREKRAFTSMODELL

PROSJEKT 4:

Alle steder er avhengig av god attraktivitet for vekst. Den 
sosiale faktoren der mennesket er i sentrum blir ofte for lite 
prioritert. En sosial bærekraftsmodelle for Høyda bydel kan 
bygges for overføring til andre byprosjekter.

MOBILITETSTORG MED 
SELVFORSYNT ENERGI

PROSJEKT 2: 

Mobilitetstorgene er designet for å bryte 
opp avstand mellom to eller flere punkter 
der avstand oppleves som langt lengre og 
krevende enn hva den faktiske avstanden er. 
Mobilitetstorgene etableres i eksisterende 
kryss, og vil i forhold til størrelse på kryssene 
ha forskjellige desginprofiler. Dette er 
mobilitetstorg der delingsøkonomien er viktig, 
sirkulærøkonomi blir synlig, teknologien 
får betydning for energisamspill og sosial 
bærekraft blir styrket grunnet torgene sine 
sosiale profil.

MOBILITETSPLAN 

PROSJEKT 1: 

Mobilitetsplanen danner rammene og føringene for hvilke prioriteringer som 
skal gjøres vedrørende Moss sin mobilitetsstrategi. Den inkluderer analyser 
knyttet til realisering av de foreslåtte trasevalg, muligheter for pilotering av 
autonome busser og andre alternative transportløsninger. Forprosjektet 
beregner investeringskostnader og lønnsomhet i forhold til eksisterende 
trafikk og mobilitet. 
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6
INNOVASJONSPROSSS:
FRA VEIKART TIL 
FERDIG PROSJEKTER
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INNOVASJONSPROSESS: 
FRA VEIKART TIL DEFINERTE 
PROSJEKTER

Det er alltid en utfordring å få fra idé til gjennomføring. Veikartet som 
foreligger er et overordnet skisseprosjekt som indikerer noen retnin-
ger. Grunnlaget og tiltakene som er valgt ut, kan gjennomføres som 
en innovasjonsprosess der skisse går til forprosjekt. Høyda og Moss 
Kommune er i god posisjon til å realisere visjonene om en ny bydel, og 
styrke sentrum. 

Mye handler om økonomi og finansielle ressurser. Det meste handler om vilje og 
evne til å plassere de utvalgte visjoner kommunen ønsker gjennomført inn i formelle 
prosesser, det være seg regulering, kommunedelplan, næringsplan eller samfunns-
plan. Besvarelsen på oppdraget har stor bredde og de innovative forslagene bidrar 
til å løse noen av mobilitetsutfordringer kommunen. Flere av løsningene krever 
uttesting i en pilot og videreutvikling, som krever investeringer. Dette må deles på 
kommunen, næringslivet Høyda Utvikling og tilskuddsmidler fra offentlige instanser 
som Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova, Regionale utviklingsfond m.m. Det 
er i denne post-prosessen at Høyda sammen med kommune og forslagsstillere, 
definerer hva som er forskning, utvikling og produkt. Når dette er gjennomført, vil 
Høyda og Moss Kommune ha definert  rammen og innholdet beskrevet i Veikart for 
Mobilitet. Vi foreslår følgende steg i innovasjonsprosessen:

 
1.  
VALGENE AV LØSNINGER 

Kartlegging av tilskuddsordninger og samarbeidspartnere henger tett sammen med 
hvilke løsninger kommunen vil realisere og rekkefølgen på disse. Noen av løsnin-
gene har nasjonal nyhetsverdi, noen er dupliserbare produkt og noe kan etableres 
som del av Moss. Løsningene eies av forslagsstillerne med partnere, og ved valg 
av løsninger, medfølger også samarbeidsavtaler mellom kommunen, andre aktuelle 
aktører og forslagsstillerne.

Innovasjon er hva  man velger
å utfordre det etablerte med.

Autonome busser, båter og fly er 
ikke lenger sci-fi. Det utvikles raskt, 

testes i markedet, piloteres gjen-
nom prosjekter og utfordrer lover, 
etikk, tverrfaglighet, kultur, verdi-
er og investeringsmodeller.  Byene 

står overfor et paradigmeskifte. 
Ikke teknologisk. Men politisk. Hvor 

konkurransedyktig en by ønsker å 
være avhenger av politisk vilje, ny-
tenkning og beslutsomhet. Det er 

ikke utenkelig at mobilitetstorgene 
er de nye postmotakene der dron-

er er de nye budbringerene. Det må 
bare piloteres først.
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2.
KARTLEGGING AV TILSKUDDSORDNINGER

Det er ingen forventninger knyttet til at kommunen skal bekoste gjennomføring av 
de valgte løsninger alene. Forventningene er derimot knyttet til at kommunen set-
ter i gang de nødvendige  formelle prosessene for å etablere som en ny bydel. Det 
finnes et utall tilskuddsordninger i Norge som vil være svært aktuelle for flere av 
de innovasjonsløsningene vi har presentert. Kartlegging av tilskuddsordninger har 
forslagsstilleren gjort i samarbeid med Nordic Innovators. 

For at kartleggingen skal ha en verdi og være effektiv, må kommunen velge hvil-
ke løsninger som skal utarbeides i et forprosjekt medfinansiering. Eksempler er pi-
lotering av autonome busser i den definerte aksen, kartlegging av realisme mobi-
litetsstrukturen i trase 1 til trase 5, og pilotering av nettverket vi har utviklet. For en 
mer  effektiv søknadsprosess, bør kommunen også utforme en ny mobilitetsplan for 
hele kommunen. Den vil automatisk gripe tak i en rekke av de løsninger presentert 
og sette veikartet inn i  helhet.

 
3. 
VALG AV SAMARBEIDSPARTNERE

I pkt. 1 ble valg av løsningene grunnlaget for kartlegging av hvilke tilskuddsordninger 
som er mulig å hente. Den kartleggingen gir en oversikt over kriterier som legges til 
grunn, hvilke kategorier er det mulig å hente tilskudd i, hvilke finansielle størrelser er 
tilskuddene på, hvilke samarbeidsmodeller kreves for å få tilskudd og hvilke frister 
foreligger. 

Med grunnlag i denne kartleggingen, må kommunen og Høyda definere løsningene 
for hvor de passer inn i forhold til kriteriene for tilskudd. Parallelt med definering av 
løsninger, vil valg av samarbeidspartnere til kommunen, bli viktig. Realisering av val-
gte løsninger må gjennomføres ved en eller flere samarbeidsmodeller. Uten det vil 
det være vanskelig for Høyda og Moss kommune å realisere noe. Samarbeidspart-
nere bør defineres i flere kategorier. Noen er naturlige i sin form av å være forslagss-
tillere. Andre er investeringspartnere eller søknadspartnere for tilskudd. 

Eksempelvis vil SAMS være en naturlig partner for gjennomføring av pilot autonome 
busser. De vil da bistå Nordic Innovators søknadsprosesser for tilskudd knyttet til 
dette. Samtidig er det viktig å påpeke at det er naturlig å søke samarbeid med de 
institusjoner kommunen søker tilskudd hos. Løsningene som blir delfinansiert gjen-
nom tilskuddsordninger er referanseprosjekter for disse institusjonene.

 
4.  
DEFINERE KATEGORIER MED PARTNERE 
MOT SPESIFISERTE TILSKUDDSORDNINGER

Når pkt 1, 2 og 3 er gjennomført, vil grunnlaget være lagt for tydelig definere kate-
gorier og søknadsgrunnlag. I dette tilfellet vil det være naturlig å se på prosjektene 
som grunnlag for søknader. 

Under er ett eksempel på hvordan Veikart for Mobilitet kan gå fra Veikart til Prosjekt:

 
a.
MOBILITETSPLAN 
er en kombinasjon av forskning og utvikling. Mobilitetsplanen vil være sterkt tilkny-
ttet muligheten for autonome busser, og stor andel mikromobilitet som legger til 
grunn alternative kjøretøyer. Det finnes gode data fra tilsvarende pilotprosjekter i 
norske byer som Kongsberg, Stavanger, Trondheim. Derfor er det naturlig at det 
etableres partnerskap med utførende av tidligere pilotprosjekter. Dette er kategori 
mobilitetsplan mot nullvekst og grunnlag til helhetlig byplan med vekt på kobling av 
sentrum og Høyda.

Samarbeidspartnere:  
Moss Kommune, Fylkeskommunen, COWI, ABO Plan & Arkitektur, InfraCity, Nordic 
Innovators, SAMS (Sustainable Autonomous Mobility Services). 

Sekretæriat:  Høyda Utvikling
Tilskudd søkes:             INNOVASJON NORGE og ENOVA
Formell prosess:           Kommundelplan

 
5.  
VALG OG PRIORITERING AV 
FORMELLE PLANPROSESSER

Overordnede løsninger og innovasjonsprosesser må prioriteres inn i formelle plan-
prosesser. Kommunes fagetater må kartlegge og strukturere pkt. 1, 2, 3 og 4 inn i 
de forskjellige formelle prosesser for videre politisk behandling. Eksempel på selek-
tering kan være:
 
1. Dersom kommunen velger å gå i gang med en pilotering av autonome busser, må 
prosessen hekte seg på en overordnet mobilitetsplan. Da må kommunen definere 
mobilitetsplanen er for Moss kommune og hvilken rekkefølge stegene skal ha:
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a. 
Definere angitt område for hvor mobilitetsplanen skal iverksettes, og da anbefales 
det at området tilknyttes kommunens fortettingsstrategi (det kan begynnes først 
med Høyda som utviklingsområde og ny bydel)

b.
 Når området er definert, må kommunen velge hvilke typer transportløsninger som 
skal prioriteres innenfor området: autonome buss(er), bildeling, el-sparkesykler, el-
sykler, el-biler, andre autonome og elektriske løsninger m.m

c. 
Når området er definert, transportløsninger valgt, så kan sentrumsstrukturen plan-
legges mer effektivt mot en økt gang –og sykkelfokus. Da blir f.eks parkeringsstrag-
ier, nye boligkonsepter som fremmer fortettingsstrategien m.m viktige verkøty for 
realisering av god mobilitetsplan.
 
Eksempel på en slik selektering vil bidra til bedre forståelse for hvor og i hvilken fase 
dette slår inn i kommunedelplan, samfunnsplan, reguleringsplaner etc.
 

6.  
OPPSTART FORMELLE PROSESSER

Kommunen må prioritere og klargjøre til formelle prosesser som følger kommunale 
tidslinjer.
 

7.  POLITISK BEHANDLING

Her går kommunen fra idé til realisering.

Brakedalsvika
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HØYDA BYDEL

VEIKART FOR
MOBILITET


