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Organisering av arbeidet. 

• Arbeidsgruppe med repr. Miljøløftet 
Moss.

- Vibeke Arnesen, MK

- Morten Larsen, MK

- Terje Pettersen, MK

- Peter Hovda, MK

- Ellen Haug, BaneNor eiendom

- Tonje Holm, Svv

- Anette Envjenth, VF

- Helene Øvrelid, MM

• Arbeidsgruppe fra 
Gårdeierforeningen i Moss 

- Yngvar Sommerstad

- Ole Petter Andresen 

- Pål Raaholt

- Kristin Kristin Utakleiv  Moss i 
Sentrum AS 

- Lise Abrahamsen, AMFI



Prosessen og videre behandling

Kunnskapsgrunnlag

Forslag til strategi

Godkjenning for oversending til 
partene.

Behandling/prosess hos partene

Moss kommune - HP



Hva vil vi oppnå med parkeringsstrategien?

Parkeringspolitikken skal stimulere til: 

• at veksten i persontransport skal tas av 
kollektivtrafikk, sykkel og gange. 

• at Moss sentrum styrkes som regionens 
kommersielle og kulturelle tyngdepunkt med et 
bredt og variert tilbud av arbeidsplasser, boliger, 
handel og service, kultur og opplevelser.

• at nærmiljøer blir trygge og attraktive steder for 
møteplasser, lek, aktivitet og rekreasjon. 

• koordinert bruk og mer effektiv utnyttelse av 
offentlige og private parkeringsplasser. 



Strategi i to deler –

Strategier for sentrum Strategier for hele 
kommunen



Trygge og attraktive nærmiljø



Parkering i nye områder for bolig og besøks- og 
arbeidsplassintensive virksomheter 



Sikre offentlige p-plasser for prioriterte grupper 



Parkeringsplasser for ansatte begrenses



Parkering ved kollektivknutepunkter og 
holdeplasser 



Sykkelparkering 



Parkeringstiltak for å stimulere til bildeling. 



Reduserte klimagassutslipp fra biltrafikk – og 
samtidig redusere trafikken.



Parkeringsstrategi for sentrum



Utvikling av en indre sentrum – til et bilfritt 
område.



Bruken av plassene i sentrum



Korttidsparkering i sentrum 



Langtidsparkering 





Sambruk 



Gateparkering 



Boligsoneparkering/beboerparkering



Moss sentrum har et godt parkeringstilbud



Parkeringsinformasjon og samarbeid 

• Tilrettelegge for et brukervennlig, lettfattelig 

og oversiktlig parkeringstilbud som gjør det lett 

å finne parkeringsplass.

• Parkeringsplasser i randsonen til  sentrum bør 

tilrettelegges bedre, bla. med god skilting ned 

til sentrum.

• Det etableres noen parkeringsplasser for korte 

opphold.   

• Samarbeide om informasjon og bruk mellom 

offentlig og private. Ta i bruk framtidsrettede 

teknologiske løsninger i samarbeid mellom 

private og offentlige aktører.


