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Informasjon om ny dobbeltsporstrekning på Østfoldbanen

Prosjektet går inn i en ny fase

Juni 2019

Arbeidene som er gjort til nå har handlet om å tilrettelegge for at nytt dobbeltspor
kan bygges gjennom Moss og Rygge. Dette arbeidet er i rute og er nå nesten fullført.
Rivearbeidene i Moss sentrum har forvandlet området rundt Moss stasjon det siste halvåret. Norsk Saneringsservice AS har revet
alle bygningene og holder nå på med de siste opprydningsarbeidene. Disse arbeidene ferdigstilles denne måneden.
- Arbeidene har gått bra og den største utfordringen har nok vært selve omfanget. Det er mye ulikt materiale som skal sorteres
og kjøres vekk, men entreprenøren har vært dyktig og løst det bra, sier Nina Kjønigsen, kommunikasjonsansvarlig for prosjektet.
- Vi har jobbet tett på naboer og nærmiljøet og vi takker for tålmodigheten de har vist oss. Naboene har vist stor samarbeidsvilje
og det setter vi pris på. Mange er nysgjerrige og følger spent med på det som skjer. At det også er naboer som ikke liker å ha
anleggsmaskiner og støy rett utenfor huset sitt er også forståelig, legger hun til.

Forberedende arbeider
Ikke bare rivearbeidene er inne i en avsluttende fase, det er også de forberedende arbeidene med eksisterende jernbanespor. I
Sandbukta er det allerede tilrettelagt for at ny entreprenør kan starte arbeidet med den nye jernbanetunnelen under Moss.
Når det er driftsstopp på Østfoldbanen fra 22. juni til 4. august, vil vi legge om jernbaneskinnene midlertidig. Togene vil da kjøre
på vestsiden av spuntveggen mot Moss havn.

Hovedarbeidene begynner snart
Om kort tid planlegger prosjektet å signere kontrakt med entreprenør for hovedarbeidene. Disse arbeidene inkluderer blant annet
bygging av ny stasjon og to jernbanetunneler på totalt ca. 5 kilometer.
Kontrakten er en såkalt totalentreprise, der entreprenøren både skal prosjektere og bygge. Når entreprenøren er på plass vil vi
komme tilbake med mer informasjon om hvor og når arbeidene i Moss og Rygge starter.

Følg prosjektet på www.banenor.no/moss og www.facebook.com/banenormoss

Plantet ny skog i Mosseskogen
I midten av mai plantet prosjektet tusen nye trær
i Mosseskogen.

Dette er prosjektet
• Ca. 10 kilometer med nytt dobbeltspor i ny trasé.

Mosseskogen er et yndet rekreasjonsområde for mange mossinger
og prosjektet ønsker å legge til rette for at alle fremdeles skal ha gode
friluftsopplevelser i skogen, til tross for at vi vil ha anleggstrafikk her de
nærmeste årene.
Ingunn Biørnstad, prosjektets rådgiver for ytre miljø, forteller mer om
tiltakene i Mosseskogen:
- Vi har nå plantet nye trær som hører naturlig hjemme i Mosseskogen. I
samråd med en landskapsarkitekt har vi valgt ut tresorter ifra den stedlige
vegetasjonen i området. Vi har plantet bjørk, gran, or og selje, og har tatt
hensyn til hvor det skal plantes mer og mindre fuktkrevende arter, forteller
hun.
- Konsekvensutredningen som ble gjort før prosjektet begynte, viste at
Mosseskogen har stor verdi som friluftsområde. Derfor har vi sett det som
viktig å gjøre disse tiltakene tidlig istedenfor å vente på at trær skal vokse
opp naturlig. Vi vil at skogen skal brukes, og mitt inntrykk er at skogen
fortsatt er mye brukt som turområde. Vi har blant annet etablert en
undergang under anleggsveien som gjør at alle kan bevege seg trygt her
mens vi jobber, sier hun.
Biørnstad legger ikke skjul på at Bane NOR har gjort store inngrep i skogen.
- Men anleggsveien er helt nødvendig for å få gjennomført prosjektet. Og i
henhold til reguleringsplanen skal anleggsveien tilbakeføres til opprinnelig
stand når prosjektet er ferdig, minner hun om.

• Tunneler på 2,3 og 2,7 km.
• Ny Moss stasjon.
• Spor for vending av tog.
• Planlagt byggestart for hoved-arbeidene er 2019.
• Ny strekning tas etter planen i bruk i 2024.
• Arbeidene avsluttes etter planen i 2025.

Følg prosjektet
Ønsker du å holde deg orientert om de kommende endringene i
forbindelse med arbeidene? Meld deg på prosjektets e-post-liste.
Send en e-post til:
moss_utbygging@banenor.no

Møt oss på Bylab!
I juni arrangeres folkemøte 11. juni på Arena (Kirkegaten 19) kl. 18.
I juli har vi ikke åpen kontordag grunnet fellesferie. Ellers er
prosjektet er til stede på Bylab i gågata siste torsdag i måneden
Torsdag 29.08. 		
Torsdag 26.09.		

Kl. 15-19
Kl. 15-19

Kontakt oss
Nabokontakt-telefon Sandbukta-Moss-Såstad
+ 400 27 579 | moss_utbygging@banenor.no

Jarle Midjås Rasmussen, prosjektsjef
+916 73 402 | raja@banenor.no

Nina Kjønigsen, kommunikasjonsansvarlig
+ 456 18 351 | nina.kjonigsen@banenor.no

Grunnerverv (om berørte eiendommer)
+ 479 74 089 | grunnerverv_moss@banenor.no

Følg prosjektet på www.banenor.no/moss og www.facebook.com/banenormoss

Prosjektet har mange aktiviteter vi har gjort og som vi skal gjøre i tiden fremover. Vi
inviterer derfor til et folkemøte førstkommende tirsdag.

Agenda for kvelden:
• Status forberedende arbeider
• Sommerens arbeider, buss-for-tog
• Grunnforhold og oppfølging av naboer
• Informasjon om hovedarbeider høsten 2019
Vi tilbyr også kaffe og noe å bite i.
Velkommen skal du være!

Følg prosjektet på www.banenor.no/moss og www.facebook.com/banenormoss

