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Samarbeidsavtalen om areal og transportutvikling 2014- 2019 ble inngått i 
15. mars 2014. 

Avtalen ble revidert og forlenget med fem nye år i 2018 og gjelder fra 2019 til 
2024.  Hovedmålet for Samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i 
Mosseregionen er å bidra til å utvikle mosseregionen som en attraktiv og 
konkurransedyktig region på en bærekraftig måte basert på virkemidler innen 
areal- og transportsektoren. 

Nullvekst i intern personbiltrafikk er det operasjonelle målet.



Hvem er kommunikasjonsgruppa?

Alle partene er representert:

• Pawel Sebastian Erlandsen, prosjektleder Miljøløftet Moss – koordinerer 
kommunikasjonsgruppa

• Samir Kolukcija, Statens vegvesen

• Bane NOR (ny representant)

• Georg Ståle Brødholt, Viken fylkeskommune

• Solfrid Rød Olsen, Østfold kollektivtrafikk?

• Vibeke Weibell Eliassen, Moss kommune

• Bente Tovik fra Statens vegvesen har også tidligere møtt



Navnet på samarbeidet

• Samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i mosseregionen ofte forkortet til 
«samarbeidsavtalen» ble brukt som navn på prosjektet fram til 2019.

• I 2018/2019 ble det gjennomført en prosess som førte til at styringsgruppen vedtok 
Miljøløftet Moss som navn på «samarbeidsavtalen». 

• Bakgrunnen for navnevalget: 
Navnevalget signaliserer at miljø, bymiljø og en bærekraftig utvikling er viktige mål 
samarbeidet, og at dette har betydning for vurderinger og valg. 

Ordet løftet har en dobbel betydning: 
Et løfte partene gir til mosseregionen samt et løft vi sammen med innbyggerne kan gi 
Moss hvis vi klarer å jobbe sammen om å nå de målene som ligger i samarbeidsavtalen. 



www.samarbeidsavtalenomarealog

transportutviklingimosseregionen.no

http://www.samarbeidsavtalenomarealogtransportutviklingimosseregionen.no/
http://www.samarbeidsavtalenomarealogtransportutviklingimosseregionen.no/
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Felles visuell profil

• Endring av navn ble fulgt opp med en 
felles visuell profil for Miljøløftet 
Moss. 

• Utarbeidet i 2019.

• Den visuelle profilen er brukt 
nettsiden, ved arrangementer og 
markeringer. For eksempel vårsjekk av 
sykkel, åpninger etc.  



Visuell profil



Andre eksempler på bruk

Film

«TAG»  på 
sykkel- og 
gangveier



Egen kommunikasjonsstrategi

Vedtatt av 
styringsgruppa i 
2019



Fra kommunikasjonsstrategien

• Kommunikasjonsmål

I løpet av perioden 2019-2023 skal kommunikasjonsarbeidet bidra til å skape forståelse for areal- og 

transportutviklingen i Mosseregionen. Miljøløftet Moss skal informere om hva samarbeidet går ut på og hva tiltakene 

innebærer for mossesamfunnet. Miljøløftet Moss skal oppfordre og stimulere befolkningen til grønne reisevalg.



Hvordan jobber Miljøløftet videre med 
kommunikasjon?
• Vi har en kommunikasjonsplattform – kommunikasjonsstrategi, visuell profil

• Revitalisering av kommunikasjonsarbeidet?

• Behov for egen kommunikasjonsressurs i Miljøløftet?

• Budsjett og aktiviteter?

Om roller og ansvar, hentet fra kommunikasjonsstrategien

• Det faglige ansvaret for kommunikasjon ligger hos kommunikasjonsgruppa som koordineres av 
kommunikasjonsrådgiver i Miljøløftet Moss. Kommunikasjonsansvaret følger prosjektene. 

• Fagpersoner i de ulike prosjektene fronter beslutningspunktene. Som et eksempel fronter prosjektlederne for RV19 alt 
som gjelder utbyggingen, leder av styringsgruppa og styringsgruppa fronter milepæler i Miljøløftet Moss. 




