
RABBEN. Ny folkepark på Verket

Kom med innspill
innen 22/3!

Det planlagte arrangmentet på Bylab i Moss 
”Rabben på Labben”, som skulle vært avholdt 
14. mars, utgikk på grunn av smittevernhensyn 

(Covid-19). I steden for åpen dag på Bylab blir det 
mulig å gi innspill digitalt – ved å gi tilbakemelding 

på innholdet i dette heftet.
Vi håper å høre fra deg!
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Fra sagmuggkant til bypark!

Rabben har vært forbeholdt industri de 
siste 300 årene, men skal nå omformes til 
en folkepark til glede for alle Moss sine 
innbyggere og besøkende. Målet er en 
park som har et mangfold av aktiviteter, 
arrangementer og brukere og som 
også skal ivareta biologisk mangfold 
og fugleliv. Det er så langt planlagt 
lekeplass, sandstrand, badebrygge med 
stupebrett, gjesteplasser for småbåter, 
sandvolleyballbane, toaletter, skifteskur 
og utedusjer og et område med begrenset 
adkomst for mennesker slik at fuglene kan få 
sitt friområde. 

Hva synes du om planene på Rabben?

Si din mening!

Har du meninger om planen eller ideer om 
utforming av den nye parken på Rabben?

Eller lurer du på noe mer?

Send en e-post til Pernille i Lala Tøyen AS
pernille@lala.no
innen 22/3-2020
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Hvor ligger Rabben?

Rabben ligger på Verket, der 
Mosseelva møter sjøen. Rabben 
er området som ligger nord for 
utløpet til elva. Stedet har vært 
forbeholdt industri de siste 300 
årene og er en fylling av trespon 
og annet fra industrivirksomhet. 

I dag har området rester av 
kaianlegg og noe selvgrodd 
vegetasjon.

Oversikt over Moss sentrum. Den gule ringen viser Rabben.
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Rabben og byen

Rabben folkepark skal blir en park for alle innbyggere i Moss. Folkeparken skal 
fungere som en integrert del av Moss sentrum og tilby bynær rekreasjon og natur- 
og kulturopplevelser gjennom hele året. Rabben ligger i gang- og sykkelavstand
fra Moss sentrum.

Ideen

Rabben skal være en aktiv sjørelatert folkepark for alle. Parken skal inngå som del 
av et større nettverk, som for eksempel søndagsturen eller treningsrunden. Som 
bypark skal Rabben kunne romme flere funksjoner av ulik karakter: 

•  Større arrangementer
•  Badeplass med dusjer
•  Lek og aktiviteter for barn, ungdom og voksne
•  Steder for opphold med ulike opplevelseskvaliteter
•  Gjestebrygge

Folkeparken på Rabben skal utvikles som en destinasjon i seg selv, men ses i 
sammenheng med de andre byrommene på Verket og i Moss sentrum. 

«En folkepark er et offentlig parkanlegg, hvor det er anledning til å drive idrett, lek, 
hvor det er plass for folkemøter, teater, konserter, utstillinger etc.». (Store norske 
leksikon).

Strand på Kalvøya

Parken er inndelt i ulike soner for ulike aktiviteter, men fremstår som en helhet

StrandvolleyballTrillevennlig rampe på stranda Lek, også for voksneStørre arrangementer, konserterGjestebrygge Sandvika

Referansebilder
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Fugleperspektiv fra vest

Fjærepark/biotop
Ivareta fugleliv og biologisk mangfold

Piknikplen
Sole seg, spille kubb, flate til
arrangementer som konserter o.l.

Brygge langs elva
Videreføring av elvepromenaden

Badestrand
Sandstrand med rullestolrampe
ut  i vannet

Aktivitetssone
For spill, lek og utetrening

Badebrygge
Flytebrygge med stupebrett, gjeste-
plasser for småbåter på nordsiden

Havnepromenade
Med serveringstilbud, uteservering

Kvartalslekeplass

Servicefunksjoner
Toalett, skifterom og 
utedusjer



Parken i solnedgang, sett fra nord


