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Velkommen til første
utgave av infomagasinet
Skinnelangs.
Magasinet blir en årlig utgivelse for å holde innbyggerne i
Moss og Rygge informert om status og fremdrift for det nye
dobbeltsporet.
en viktig milepæl ble nådd i desember
2017 da Stortinget vedtok en kostnadsramme på 9,5 milliarder kroner for prosjektet, som inkluderer ca. 10 km nytt
dobbeltspor fra Sandbukta til Såstad og ny
stasjon i Moss. Dette etter at kommunestyrene i Moss og Rygge vedtok reguleringsplanene for det nye dobbeltsporet i 2016.
Vi er i dag en entusiastisk og ivrig gjeng på
rundt 45 stykker i Værlesands Bakgate som
er i gang med dette spennende prosjektet.
Vi er overbevist om at dette vil være en flott
utvikling for nye Moss og gi muligheter for
videre byutvikling.
Når Follobanen åpner vil reisetiden bli
betydelig kortere, og når nye Moss stasjon
åpner i 2024 er planen å øke frekvensen
på togtrafikken. Byen vil åpne seg mot
sjøen når den gamle banen forsvinner, nye
arealer vil bli tilgjengelige for byutvikling
og byen får et nytt knutepunkt for offentlig kommunikasjon. Med en reisetid ned
mot 30 minutter vil byen knyttes nærmere
Oslo og bli et attraktivt område for de som
ønsker å etablere seg utenfor Osloregionen,
både for privatpersoner og næringsliv.

«Vi er overbevist om at
dette vil være en flott
utvikling for nye Moss»

Men selvfølgelig vil det bli perioder med
intens anleggsvirksomhet og omlegginger av veier, sykkelruter og gangakser. Vi
i prosjektet vil gjøre vårt beste for å holde
dere informert om pågående aktiviteter og
fremdrift i prosjektet. Våre dyktige informasjonsmedarbeidere vil være tilgjengelige
for alle typer spørsmål på de ulike kommunikasjonskanalene. Kontaktinfo finner du
på side 43.
Vi gjør oppmerksom på at vi også er å
treffe på ByLab i Moss en dag hver måned
og oppfordrer alle som er interessert til å
komme innom for en prat om prosjektet.

Jarle Midjås Rasmussen
Prosjektsjef Sandbukta – Moss – Såstad
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30 minutter Moss–Oslo
TEKST
FOTO

Irene Johansen
Einar Aslaksen

– Vi setter kunden i sentrum, derfor er kortere reisetid og flere tog i timen viktig når
vi utvikler jernbanen, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.
bane nors ambisjon er å skape et velfungerende,
pålitelig og sikkert transportsystem. Det skal være
attraktivt å velge tog fremfor andre transportformer
både for mennesker og gods.
– Vi leverer en jernbane som er blant de sikreste og
mest punktlige i Europa, og vårt mål er å bli den beste.
I Bane NOR skal vi gjøre det vi kan for å oppfylle de
samfunnsmålene som blir fastsatt for jernbanesektoren, og det er med ydmykhet vi påtar oss disse store
oppgavene, sier konsernsjef Gorm Frimannslund, og
fortsetter:
– Vi er svært glade for at regjeringen, Stortinget,
fylker og kommuner prioriterer jernbanen. Det forplikter, og vi er klare til å levere på det oppdraget vi
har fått om å utvikle fremtidens jernbane, understreker
konsernsjefen.

– InterCity-satsingen vil gi flere tog i timen, betydelig redusert reisetid, bedret punktlighet og kapasitetsvekst for godstrafikken, og skal bidra til at veksten i
persontransporten på Østlandet kan tas med kollektiv,
sykkel og gange. For Moss betyr det at det i fremtiden
blir mulig med fire avganger per time hver vei for både
lokaltog og InterCity-tog, i tillegg til godstog, og en
reisetid ned mot 30 minutter mellom Moss og Oslo.
En viktig forutsetning for å lykkes med dette er sentral
stasjonsplassering og knutepunktutvikling rundt de
nye stasjonene. Da blir toget lett tilgjengelig, og mange
kan velge å gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen,
påpeker han.
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viktig med god kommunikasjon. – Våre prosjekt
medarbeidere informerer bredt gjennom digitale
kanaler og på tradisjonelle trykte flater med nyhetsbrev,
nabovarsler og dette magasinet. Vi er også representert
på ByLab midt i gågaten en dag i måneden, samtidig
som vi informerer i politiske utvalg, FAU-er og diverse
velforeninger. Prosjektet har også en god dialog med
Moss Avis som også bidrar til å holde innbyggerne orientert om arbeidene våre og konsekvensene dette har
for innbyggerne i Moss og Rygge, sier han.

Konsernsjef. Gorm Frimannslund

godt samarbeid med kommunene. Konsern
sjefen er opptatt av å ha et godt samarbeid med lokale
myndigheter og en god dialog med innbyggerne, i den
jobben Bane NOR gjør ute i kommuner og fylker rundt
om i landet.
– Vi skal bygge ny, moderne og kundevennlig
jernbane og ny stasjon i Moss. Bane NOR er med
og utvikler området rundt stasjonen sammen med
kommunen til det beste for byens innbyggere. I dette
arbeidet er god dialog med våre kunder og andre interessenter essensielt, understreker Frimannslund.
– Det gode samarbeidet vi har med Moss kommune
er et godt eksempel på det, smiler han.

Reguleringsplaner
vedtatt i Moss og
Rygge

follobanen gir bedre togtilbud. Konsernsjefen
forsikrer at det legges ned mye innsats i Bane NOR for
å bedre togtilbudet på Østfoldbanen.
– Det er frustrerende for passasjerene å oppleve
forsinkelser og uforutsigbarhet i togtilbudet, slik de
reisende på Østfoldbanen opplever. Derfor jobber
vi hardt for å unngå dette, både med bygging av ny
jernbane, og vedlikehold av den eksisterende banen.
Dette arbeidet vil gi resultater, men det tar fortsatt noe
tid før vi oppnår det på alle banestrekningene, utdyper
konsernsjefen.
– Det som imidlertid vil gi størst effekt også for
passasjerene på Østfoldbanen er åpningen av Follobanen i 2021 som vil gi ti minutter kortere reisetid
mellom Moss og Oslo. Når utbyggingen av dobbeltsporet gjennom Moss åpnes i 2024 vil byen ha fått frigitt
arealer fra det gamle sporet til andre formål, og en ny
jernbanestasjon, en reisetid på 30 minutter til Oslo og
fire avganger i timen, påpeker Frimanslund.
– Vi har merket oss diskusjonene som har vært over
mange år i Moss om dobbeltsporutbygging gjennom
byen, plassering av stasjonen, og ønsket om å komme i
gang og bli ferdig. Snart starter riving av de husene som
blir berørt av utbyggingen. Jeg vet at slike prosesser
setter følelser i sving. Samtidig vet jeg at resultatet blir
bra. Når de første togene begynner å gå i 2024, håper
jeg at dette blir positivt mottatt av innbyggerne i Moss,
avrunder konsernsjefen.

Oppstart
riveentreprise

Oppstart
forberedende arbeider

Åpning av nye Moss
stasjon og tog på nytt
dobbeltspor

Oppstart
hovedarbeider

Ferdigstillelse
av prosjektet

Inter City 
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Satser. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ser frem til at InterCity-utbyggingen gjennom Østfold er ferdig.

Vi bygger for
fremtiden
TEKST

Glenn Lund

TER CIT Y

FOTO: SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreker at det
historiske løftet for jernbanen på Østlandet skal bidra til at
veksten i transportbehovet i fremtiden skal tas med kollektive transportmidler.
nytt togtilbud med korte reisetider, flere avganger
og god regularitet skal bidra til å utvide bo- og arbeidsmarkedet på Østlandet og avlaste Oslo-området.
– Med den store befolkningsveksten de neste tiårene
blir jernbanetransport viktig for å gi pendlere et behagelig og forutsigbart transportalternativ, og samtidig
unngå overfylte veier inn og ut av Oslo-området og
mellom byene på Østlandet, påpeker Solvik-Olsen.
– Moss og de andre byene og tettstedene langs
InterCity-strekningene har andre kvaliteter enn det
hovedstadsområdet kan tilby. Med reduserte reisetider, hyppige avganger og høy driftsstabilitet kan InterCity-strekningene legge til rette for at folk i større grad
kan bo og arbeide der de ønsker - og dermed avlaste
hovedstadsområdet. Dette vil være positivt for både
folk, næringsliv og samfunnet som helhet, legger han til.

«Nå har imidlertid kommunene gjort sitt endelig
vedtak om trasé og stasjonsplassering og Stortinget
har vedtatt kostnadsrammen for prosjektet. Jeg
håper derfor at alle nå vil rette oppmerksomheten
mot å bygge opp om det vedtatte prosjektet og
legge omkampene til side.»

historisk jernbanesatsing. Statsråden er stolt
over at regjeringen legger opp til den største jernbanesatsingen i moderne tid.
– Vi skal i den kommende 12-årsperioden bygge
ny jernbane for nær 200 milliarder kroner. Dette er
enorme beløp. I 2018 er det bevilget vel 11 milliarder
kroner til nye investeringer. Dersom vi går ti år tilbake
i tid var tallet 2,3 milliarder kroner, påpeker han.
– Etter ferdigstillingen av Nordlandsbanen til
Bodø i 1962 og bilismens framvekst fra 1960-tallet og
framover, ble ikke ny jernbaneinfrastruktur prioritert.
Ett vesentlig unntak er selvfølgelig byggingen av Gardermobanen på 1990-tallet. Med alle de prosjektene
som er under planlegging og bygging er satsingen den
største på flere tiår.

– Det har vært høy temperatur i spørsmålet om
stasjonsplassering i Moss, og det er ikke overraskende.
Infrastrukturen vi bygger nå blir liggende i svært lang
tid fremover, og vil være med på å legge føringer for
hvordan byen utvikler seg. Noen blir også personlig
berørt når valgt trasé fører til at de må flytte fra huset
de kanskje har bodd i siden barndommen. Det derfor
veldig bra og naturlig at det er engasjement i saker som
er viktige for byen, mener han.
– Nå har imidlertid kommunene gjort sitt endelig
vedtak om trasé og stasjonsplassering og Stortinget
har vedtatt kostnadsrammen for prosjektet. Jeg håper
derfor at alle nå vil rette oppmerksomheten mot å
bygge opp om det vedtatte prosjektet og legge omkampene til side.

viktig med sentrumsnær stasjon. – Nye Moss
stasjon kommer til å ligge i sentrum, hvorfor er dette viktig?
– Den nye jernbanestrekningen som nå bygges
mellom Sandbukta og Såstad har et kostnadsanslag på
om lag 9,5 milliarder kroner. Når vi investerer så mye,
er det viktig at vi legger til rette for at flest vil bruke
det nye og forbedrede tilbudet. Arealpolitikken til de
lokale myndighetene må legge til rette for fortetting
rundt nye knutepunkter, slik at flere reisende er i gå- og
sykleavstand til stasjonene, samtidig som det utvikles
et godt, kollektivtilbud som mater passasjerer til jernbanestasjonen. Samtidig er det viktig at noen stasjoner
er tilrettelagt for bilpendlere, som kan sette fra seg
bilen framfor å kjøre inn i storbysentrum. Selv en ihuga
bilentusiast vil ikke insistere på å stå i kø, dersom det er
raskere og enklere å la bilen stå i garasjen, forklarer han.

avlaster veinettet. – Kan du si noe om ditt eget
forhold til tog og jernbane?
– Jernbanen har vært en viktig del av min oppvekst
og reisehverdag. Da jeg gikk på gymnaset, tok jeg
Jærbanen mellom skolen i Stavanger og Bryne, der jeg
bodde. Halvtimen til og fra skolen ga tid til lekser, og
var derfor å foretrekke fremfor å kjøre bil. Tilsvarende
var tog mitt fremste transportmiddel under militærtjeneste i gardemusikken i Oslo. Da reiste jeg med Sørlandsbanen. I studietiden bodde jeg noen år i USA. Jeg
husker godt at når vi kom i bil til en planovergang og
bommene gikk ned, kunne vi belage oss på å ta frem
ei bok. Godstogene i USA er ofte lange, slik at det tok
ofte lang tid før de hadde passert. Men det er egentlig
bra med lange godstog. Det betyr blant annet at det blir
bedre plass for personbilene, fordi færre lastebiler er på
veiene, påpeker statsråden.

stort engasjement. – IC-utbyggingen er krevende,
berører mange og har medført lokale konflikter mange
steder på Østlandet. Hvilke tanker gjør du deg om dette?

Inter City 
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Det er ventet en betydelig befolkningsvekst på Østlandet frem mot 2040.
Behovet for persontransport vil øke.

Oslo Lufthavn
Hønefoss

Fra før er kapasiteten allerede tidvis
sprengt på flere av våre største veier og
jernbanestrekninger. Derfor trenger vi
miljøvennlige, raske og arealeffektive
kollektivløsninger.
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Bane NOR er i gang med å planlegge
og bygge for et bedre togtilbud mellom
byene på Østlandet.
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Innen 2034 skal vi bygge dobbeltspor for
hastigheter opp mot 250 km/t mellom
Oslo og Lillehammer, Halden, Porsgrunn
og Hønefoss.

Sande

Satsingen, som inkluderer 25 stasjoner
og 270 km med nytt dobbeltspor, skal gi
halvannen million innbyggere raskere
reiser og flere avganger.

Holmestrand
Horten
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Rygge
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Sarpsborg

Tønsberg
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InterCity-satsingen skal gi et togtilbud som gjør det lettere å bo i en by
og jobbe i en annen. På denne måten
utvides bo- og arbeidsmarkedet på Østlandet og noe av presset på Oslo-området dempes.
KILDE Bane NOR

Kunden i sentrum

Østlandsområdet vil oppleve en sterk vekst i folketallet frem
mot 2040. En ny og bedre jernbane skal gjøre det lettere for
folk å bo og arbeide hvor de ønsker i den store regionen.
TEKST
FOTO

Irene Johansen / Hans Kristian Amundsen
Nicolas Tourrenc

bane nor er i gang med å planlegge og
bygge for et bedre togtilbud mellom byene
på Østlandet, kalt InterCity-utbyggingen.
InterCity-utbyggingen legger til rette
for et tilbud som møter etterspørselen
etter transport i takt med befolkningsveksten. Det blir kortere reisetider, hyppige
avganger og god punktlighet. InterCity skal
bidra til en bærekraftig utvikling der flere
velger å reise kollektivt, sykle og gå.

Inter City 
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Vi skaper fremtidens jernbane
Fra 1. januar 2017 er det Bane NOR som
eier, forvalter, drifter, vedlikeholder og
fornyer jernbaneinfrastrukturen, ivaretar
byggherrefunksjonen i utbyggingsprosjekter
og utfører trafikkstyringen av jernbanen.

Stortinget har vedtatt i Nasjonal transportplan at det innen 2034 skal bygges
dobbeltspor for hastigheter opp mot 250
km/t mellom Oslo og Lillehammer, Halden,
Porsgrunn og Hønefoss.
Satsingen inkluderer i alt 25 stasjoner
og 270 km med nytt dobbeltspor, og skal
gi halvannen million innbyggere raskere
reiser og flere avganger.
hvorfor bygges jernbanen gjennom
byene? For at flest mulig skal få størst
mulig nytte av InterCity-satsingen, er det
avgjørende at jernbanestasjonene ligger
sentralt i byene. De skal være knutepunkt
for kollektivtrafikken og bidra til at flere
velger miljøvennlige reiser.
Rundt sentrale knutepunkt kan det
vokse fram nye boliger, arbeidsplasser,
handel og kulturtilbud. En slik fortetting
i sentrum vil minske behovet for bilkjøring i byen. Når nye arbeidsplasser, boliger,
handel og service legges sentralt i byene,
fører dette til vesentlig mindre biltrafikk
enn hvis det bygges i de ytre delene av
byene.
I kombinasjon med et godt utviklet kollektivtilbud kan fortetting også bidra til å
redusere biltrafikken mellom byene. Et
knutepunkt med usentral plassering fører
derimot til økt bilbruk og dermed økte
utslipp.
Hvis folk må bytte transportmiddel, for
eksempel fra buss til tog, er det mindre

sjanse for at de velger denne løsningen.
Trafikantene opplever et slikt bytte som en
ulempe, både det å måtte flytte seg fysisk
fra et transportmiddel til et annet, og tidsbruken dette tar.
dobbeltsporet til moss – en del
av intercity. I dag er det enkeltsporet
jernbane på Østfoldbanen fra Sandbukta,
gjennom Moss, til Såstad, og videre fra
Haug og sørover til grensen til Sverige.
Utbygging av dobbeltspor på Østfoldbanen er prioritert i Nasjonal transportplan
for 2018–2029, og inngår i utbyggingen av
InterCity-strekningene på Østlandet.
Forberedende arbeider startet høsten
2017. Planlagt byggestart er 2019. De første
togene begynner å gå i 2024, og avsluttende
arbeider gjøres ferdig i 2025.
I dette prosjektet skal det bygges ca. 10
kilometer med nytt dobbeltspor i ny trasé.
Det blir bygget to tunneler på henholdsvis
2,7 km og 2,3 km, i tillegg til bygging av ny
stasjon.
Nye Moss stasjon bygges slik at det i
fremtiden blir mulig med fire avganger per
time hver vei for både lokaltog og InterCity-tog, i tillegg til godstog. I 2021 åpner
Follobanen som gir nytt dobbeltspor
mellom Ski og Oslo.
Disse utbyggingene vil korte ned reisetiden mellom Moss og Oslo med ti minutter,
til ca. 30 minutter for de raskeste togene.

BYUT VIKLING

Moss
seiler opp

TEKST Terje Pettersen,
byplanlegger i Moss kommune

ILLUSTRASJON: HÖEGH EIENDOM

Den tradisjonelle industribyen Moss
er i kraftig vekst og utvikling. Byen
framstår som stadig mer attraktiv for
både nærings- og boligetableringer
og mange ser til Moss om dagen.
Hva er det som skjer?

Verket. Det tidligere industriområdet til Peterson
gjennomgår en stor fornyingsprosess.

byutvikling 
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«Vi begynner nå å se konturene
av en attraktiv, moderne by ved
Oslofjorden.»
TERJE PETTERSEN – Byplanlegger i Moss kommune

en av de viktigste driverne i den forandringen som
nå skjer er at ny og moderne dobbeltsporet jernbane
endelig realiseres. Det politiske flertallet i Moss har helt
siden 1990-tallet jobbet iherdig for å fremskynde jernbaneutbyggingen og samtidig vedtatt planer for byutviklingen med den vedtatte jernbaneløsningen som et
viktig premiss.
Med utbyggingen av Follobanen vil reisetiden
mellom Moss og Oslo reduseres til ca. 30 minutter. Med
utbyggingen av dobbeltsporet gjennom Moss og Rygge
vil store deler av sjøfronten i byen bli frigitt. Dette åpner
for en helt ny bydelsutvikling nord i Moss sentrum på
Verket – arealene til den tidligere hjørnestensbedriften
Peterson.
I sydenden av sentrum vil knutepunktutviklingen rundt ny stasjon kunne åpne byen mot fjorden
gjennom «Sjøsidenprosjektet» i samarbeid mellom
Moss kommune og Bane NOR Eiendom.
nye etableringer. Moss er en kompakt by med
korte avstander. Vi ønsker å fylle sentrum med boliger,
næringsetableringer og virksomheter, og i løpet av de
neste 20 årene vil det kunne utvikles mer enn 5000
boliger i gangavstand fra Moss stasjon.
På næringssiden kommer stadig flere kunnskapsog besøksintensive etableringer i sentrum, blant annet
hovedkontor for fylkesmannsembetet i Viken og Oslo,
Skatt Øst, Sivil klareringsmyndighet, med flere. På

Verket etableres i disse dager M:6 Co-working International som et spennende innovasjonsmiljø i gamle
fabrikkbygninger.
sentrumskjernen styrkes. Dagens sentrums
kjerne skal styrkes som tyngdepunkt for handel, kultur,
service og opplevelser. Moss kommune har i mange år
jobbet bevisst med investeringer i gode byrom og møteplasser i samarbeid med gårdeiere og næringsliv. Siste
tilskudd på stammen er det nye Kirketorget med lekeplass og ny kunstfrossen skøytebane i Kirkeparken til
ca. 30 millioner kroner.
I 2019 åpner Moss kulturhus som regionalt kulturhus gjennom ombyggingen av Parkteatret og Samfunnssalen til en samlet kostnad på ca. 170 millioner
kroner.
I 2020 etableres en helt ny folkepark ved Mosseelvas
utløp på Verket. Moss kommune går her inn med 25
millioner kroner i et spleiselag med Höegh Eiendom AS.
2020: ny kommune og 300 år. I 2020 går dagens
Rygge kommune og Moss kommune over til å bli nye
Moss kommune. Samtidig skal det markeres at Moss by
er 300 år. Dette er det grunn til å feire. Både kommuneetableringen og byjubileet er nå under full planlegging.
Vi gleder oss til utviklingen i Moss i årene framover! Vi
begynner nå å se konturene av en attraktiv, moderne by
ved Oslofjorden.

byutvikling 
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FOTO: ANNE MANGLERUD

Lys fremtid. Moss fremstår stadig mer attraktiv for både nærings- og boligetableringer.

Skøyteis. Kunstisen ved Paviljongen har trukket mossinger til sentrum i vinter.

NABOSTEMMEN

Strandgatas «grand old man»

« Herfra har
jeg mange flotte
mosseminner »
TEKST

Glenn Lund / Nina Kjønigsen
FOTO Glenn Lund

16
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«Den nye jernbanen blir nok bra til slutt, og det er
fint at man åpner opp byen mot sjøen ved å fjerne
jernbanespor, men jeg synes jo samtidig at det
er litt vemodig at man river så mye av det gamle.
Det blir veldig rart, men vedtatt er vedtatt. Nå får
vi se fremover!»
ordene tilhører Paul Ingar Evensen, mosse
patriot på sin hals og Strandgatas «grand old man».
86-åringen er født og oppvokst i det koselige toetasjershuset som ligger vegg i vegg med lokalene til Mossesia
Kro og Hotell.
– Du får jernbaneutbyggingen tett på deg. Hvordan
stiller du deg til utbyggingen gjennom Moss?
– Jeg hører at man ønsker en stasjon i sentrum
ettersom det er der de fleste bor, men sjøl ville jeg foretrukket en trasé langs E6. Det hadde vært bedre. Man
må jo rive mye i byen og det vil være mye anleggsjobb i
flere år. Men det blir sikkert en flott stasjon vi får. Sjøl
regner jeg ikke med å få benyttet meg særlig av togtilbudet, smiler han.
– Jeg håper å holde ut lengst mulig her i Strandgata.
Tre dager i uken er jeg på dagsenteret på Melløs Bo- og
servicesenter. Det er et godt tilbud til oss som er litt
oppi årene. Hyggelig å treffe andre og få litt sosial
omgang. Og så er det jo så god mat der, utbryter han
Forleden støtte han på ei gammel kusine på senteret.
– Jeg syns det var noe kjent med ho, og jo visst, det
var a’ Evy. Ho hadde jeg ikke sett siden jeg var guttunge,
og nå er vi begge godt oppe i pensjonistalderen, humrer
han.
yngst av åtte brødre. Som en av de nærmeste
naboene til Bane NORs prosjektorganisasjon har Paul
Ingar vært et hyggelig bekjentskap for både oss og vår
underentreprenør Leif Grismsrud AS som har mye
aktivitet i gaten. Han har alltid tid til en prat og et godt
smil på lur. Eller en god historie fra «gamle dager».
– Ja, her fra Strandgata har jeg mange gode mosseminner, sier han ettertenksomt mens han viser oss
rundt i huset han ble født i på begynnelsen av 1930tallet. Veggene prydes av kjære minner om et godt liv
i en storfamilie.
– Vi var åtte brødre. Jeg var yngstemann og delte rom
med den ene broren min. Det var selvfølgelig trangt
til tider, men på den tiden var det ikke noe unormalt
med det, sier han. Strøm var en luksus som først kom
i senere tid.
– Det gikk nå greit, det også. Det var en helt annen
tid, sier han og smiler.

nabostemmen 
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Et langt liv i Strandgata. Paul Ingar Evensen (86) født og oppvokst i Strandgata 23 og har sett sin andel byutvikling.

løkkefotball. Det hele startet med at Ågoth
Charlotte fra Krossern på Jeløy falt pladask for loko
motivføreren Martin Henry. De satte et kraftig fotavtrykk etter seg i Strandgata.
– Åtte gutter, og ingen jenter, hvordan var det?
– Nei, noen søster fikk vi dessverre ikke, men vi
brødre kom godt overens alle sammen. Vi hadde jo
mange av de samme interessene. Vi spilte på løkka og
på sommeren var vi mye på vannet. Vi hadde båt og
likte godt å fiske, forteller Paul Ingar.
– Noen av oss yngste ble ofte sendt ut med sykkel for
å levere fisk til slektninger, erindrer han.
– Ellers gikk det jo mye i fotballsparking. Det var en
flott løkke her rett ved vannet da jeg var liten, sier han
og peker i retning området der Oslolageret og Moss
Havn ligger i dag. Der var det flott. Vi spilte mye ball, og
innimellom spilte vi gutta fra Strandgata løkkekamper
mot andre kompisgjenger oppe i byen eller på Høyda.
Det var tider, det, humrer han.

horten-ferge fra tollboden. Han husker også
godt tilbake til “gamle dager” da fergeleiet lå ved Tollboden.
– Det var jo helt andre tider med tanke på trafikk.
Ferja gikk vel tre-fire ganger hver dag, og da måtte man
jo heve Kanalbrua for å slippe ferja gjennom, forteller
han.
Etterhvert da bilen ble et mer vanlig innslag i gata
måtte man også passe litt mer på.
– Da jeg var guttunge fløy vi ute i gata støtt. Det var
riktig så idyllisk her nede, minnes han.
50 år på glassverket. Som de fleste andre unggutter
ble Paul Ingar tidlig kastet ut i voksenlivet. Allerede 15
år gammel begynte han på Glassverket. Der jobbet han
i hele 50 år, som finmekaniker og gravør.
– Jeg ga meg da jeg var 65. Da følte jeg at det fikk
være nok, sjøl om de ønsket å ha meg med videre, forteller han.

«Det er bra med ny jernbane,
men vi må passe på å ta vare på
det som har vært også.»

Kjøpte Fiat’en til Dronning Maud!
Bilinteressert har Paul Ingar alltid vært. Og den
første bilen han fikk var av det særegne slaget.

Da han ga seg fikk han en ekstra månedslønn, og
etter 50 år i Glassverkets tjeneste fikk han også nyte en
bedre lunsj ved kongens bord.
– Det var to av oss fra Glassverket som dro innover.
Drosja kom og hentet oss, og så ble det snitter og godt
drikke. Vin, øl eller mineralvann, alt etter hva man
ønsket. Og kong Harald tok seg god tid til å prate litt
med alle sammen, vi var vel drøyt 100 stykker som var
der inne. Det var en fin opplevelse, sier han.
At det ble et halvt århundre i tjeneste hos en av de
mest tradisjonsrike mossebedriftene var imidlertid
nærmest en tilfeldighet.
– Sjøl hadde jeg mest lyst til å jobbe i butikk. Enten
hos Thorleif Lunde i Dronningens gate eller hos Jacob
Jahnsen ved Kanalen, men mor mi ville ikke at jeg
skulle gå i den retningen. En av fetterne mine, som var
overingeniør på Værven, sa det også klart: «Du må
ikke finne på å begynne å jobbe i butikk! Først må du
lære deg noe!». Da ble det til at jeg heller begynte i lære

– Det var den gamle Fiat’en til Dronning
Maud! Jeg og tre kamerater gikk sammen om
å kjøpe den. Jeg har hørt det var en gave dronningen i sin tid fikk av Benito Mussolini. Det var
en staselig bil, som dro litt på årene. Vi kjøpte
den av svigerfaren til den ene broren min. Han
hadde kjøpt den av en tidligere hoffsjef i Råde.
Vi spurte om vi kunne få kjøpe bilen, og det fikk
vi. Vi betalte jo nesten ingenting for den heller,
humrer Paul Ingar.
Bilen begynte riktignok å dra på årene, men
gikk som ei klokke.
– Helt til den ble lånt ut som russebil! Det gikk
galt i Larkollveien i over 100 kilometer i timen,
og den ble aldri helt den samme igjen, flirer
86-åringen.
– Bilen sto hjemme på gårdsplassen her, for
ingen av kameratene mine hadde garasjeplass.
Men vi var jo mange mannfolk i huset og far min
ønsket at jeg skulle kvitte meg med den når det
ble flere biler her, forteller han.
Til slutt endte Fiat’en sine dager hos en
bilopphugger i Rygge.
– Jeg syns jo det var trist. Vi skulle aldri ha
kvittet oss med den, erkjenner han.
For sitt indre husker han godt hvordan folk
stimlet rundt doningen da kompisgjengen
innimellom besøkte hovedstaden.
– Da vi sto ved kinoen var det fullt av folk som
stilte seg rundt den med store øyne, særlig de
som var litt eldre. De husket jo godt den bilen,
smiler han.

50 år på Glassverket. Paul Ingar forteller om den hyggelige jubileumslunsjen på slottet hos kong Harald til Nina Kjønigsen, kommunikasjonsansvarlig i Bane NOR.

på Glassverket. Jeg lærte raskt og hadde anlegg for å
håndtere finmekanikk, så da fikk jeg meg en fin jobb.
Bra betalt var det også, og jeg tjente bedre enn bror min
som var utlært modellsnekker, forteller Paul Ingar.
penger til krukka til ho mor. Relativt godt betalt
til tross, det var lite som tilfalt ham selv i ungdomsårene.
– Nei, alle pengene gikk til ho mor. Ho hadde ei
krukke på kjøkkenet som alle gutta putta penger oppi.
Men vi trengte jo ikke så mye penger den gangen til
egne ting, så alt vi tjente gikk til familien, forteller han.
– Husker du hvor mye du tjente den gangen?
– Nei, det er jo så lenge siden. Men jeg var fornøyd,
husker han.
mossekråka fløy til byen. – Husker du da kråka
kom til Moss?
– Nei, tiden flyr – akkurat som kråka. Men jeg tror
det var i årene rett etter krigen. Skal jeg tippe vil jeg si
1946/47. Den ble et innarbeidet begrep og er i dag en
viktig identitet for byen vår, understreker han.

– Hva er ditt beste mosseminne?
– Vi var flinke til å få til mye i Moss før, med all
industri og bedrifter som gikk godt. Når noen utenbysfra klaget på mosselukta, repliserte vi bare at det var
lukten av penger, flirer han.
– Hvilke tanker gjør du deg om det som skjer på Verket
ved den gamle Peterson-tomta for tiden?
– Jeg har vært og kikket litt. Det ser spennende og
flott ut, det, mener han.
Til tross for mye spennende byutvikling både på
Verket, ved jernbanen og i området rundt sin tidligere arbeidsplass på Glassverket, er han opptatt av at
mossingene ikke kaster alt som har vært på historiens
skraphaug.
– Det er rart for mange av oss som har levd lenge i
byen å se på alt som forsvinner. Mye er bedre nå enn før,
men noe føler jeg også var bedre tidligere. Før var det jo
stappfullt i gågata (Dronningens gate), Kongens gate og
Storgata. Nå har store kjøpesentre og netthandel gjort
sentrum mye mer «dødt». Det er synd, mener han.

nabostemmen 
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Under krigen. Et øyeblikksbilde fra Strandgata i 1944. Slik husker Paul Ingar barndomsgaten.

Flyalarm-skrekk under krigen
Paul Ingar er en av stadig færre mossinger
som opplevde krigsårene i Moss og som
kan være sannhetsvitne til ondskapen som
la sin klamme hånd over Europa på 1940tallet. Som et viktig knutepunkt med både
havn og jernbane var Moss et sted med
mye aktivitet under krigen. Tyske skip lå
ofte til kai ved Værla. Deriblant «MS Donau»,
troppeforflytningsskipet som også ble
brukt som slaveskip for jøder som ble sendt
i konsentrasjonsleir i Auschwitz. Senkingen

av skipet bød på noen av de sterkeste
scenene i den prisbelønte filmatiseringen av
Max Manus’ liv. De fleste mossinger vil også
ha hørt om «MS Nordvard», skipet som ble
senket utenfor Moss Aktiemøller (Lantmännen Cerealia) under et alliert flyangrep i
desember 1944. Skipet ligger nå på 35 meters
dyp i Mossesundet.
– Hvordan var det å vokse opp i Moss under
krigen?

– Det var masse tyskere her, og særlig i
nabolaget her var det mange. Da flyalarmen
gikk om nettene ble man jo litt småsvett.
Det er klart det var litt dramatisk. Vi bodde
jo nærme tyske bakkemål ved Værla og
Mossesundet. Men ellers var det ganske
fredelig her i Moss. For oss som bodde nede
i Strandgata og ved Værla var det imidlertid mange områder som ble beslaglagt av
tyskerne, der de satte opp brakkebygg og
lignende, forteller han.

nabostemmen 
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2018
Dette skjer i

I 2018 blir jernbaneprosjektet
gjennom Moss og Rygge mye mer
synlig for innbyggere flest enn det
var i 2017. Her følger en oversikt
over noen av prosjektets aktiviteter
inneværende år.
TEKST

Glenn Lund / Nina Kjønigsen
ILLUSTRASJON Uniform

fremdriftsplan 
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forberedende arbeider i sand
bukta og moss stasjon/havn.
Begynte sommeren 2017 og pågår
til høsten 2019. Anleggsvei i Sandbukta var ferdig ved årsskiftet. Fjellsaging for fjerning av fjellmasser i
Sandbukta begynte i januar. Totalt
skal 80.000 fm3 fjernes slik at det
blir klart for påhugg til ny 2,7 km
lang jernbanetunnel til nye Moss
stasjon.
I Moss sentrum jobbes det
hovedsakelig rundt og på Moss
Havn. Vi jobber med å klargjøre
arealer for etablering av midlertidig togspor samt ny innkjøring og
registreringssystem for havna.

tog-fri periode i sommer.
Det blir buss-for-tog i perioden
23. juni–5. august i forbindelse
med årlig vedlikehold på jernbanen.
I perioden vil prosjektet etablere
en sikringsvegg av spunt mellom
anleggs
området på Moss Havn
og eksisterende togspor. I tillegg
vil vi jobbe på Moss stasjon med å
etablere fundament for ny heis til
overgangsbroen. Den eksisterende
gangbroen vil være stengt i sommer,
men alternativt krysningspunkt vil
opprettes for alle som skal til og fra
fergen.
arkeologiske utgravninger
på dilling.

riving i moss sentrum.

Feltsesongen begynte 23. april og
pågår frem til november. Dette er
den andre og siste feltsesongen på
Dilling. Vi åpner for publikumsdager
og besøk av skoleklasser.

Riveentreprisen i Moss sentrum
begynner i høst og pågår frem til
våren 2019. 121 bygg totalt, inklusive boliger, næringer, uthus, gar
asjer, m.m. skal rives.

folkemøte om riving.
Bane NOR arrangerer åpent infor
masjons
møte i Samfunnssalen i
Moss 5. juni. Tema for kvelden vil
være riving i Moss sentrum.

Dette er prosjektet
•
•
•
•
•
•
•

Ca. 10 km med nytt dobbeltspor i ny trasé
Tunneler på 2,3 km og 2,7 km
Ny Moss stasjon
Spor for vending av tog
Planlagt byggestart for hovedarbeidene er 2019
Ny strekning tas etter planen i bruk i 2024
Arbeidene avsluttes i 2025

•
•
•
•
•
•

Jernbanespor i dagen

Jernbanespor i tunnel

Gammelt spor

Leif Grimsrud AS klargjør
for hovedarbeidene i 2019
TEKST
FOTO

Glenn Lund
Nina Kjønigsen

— Entreprenøren —

Entreprenøren 
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Den lokale Østfold-entreprenøren
Leif Grimsrud AS er vår viktigste
samarbeidspartner i de forbere
dende arbeidene med dobbelt
sporet gjennom Moss og Rygge.
latteren sitter løst i anleggsbrakka i Moss
i lunsj
pausa. Det er fredag og nok en arbeids
uke
går mot slutten for anleggsgjengen. Tradisjonen tro
har Rune Julsen og anleggsleder Trond Aadahl satt over
pølsene.
– Fredagspølsa er «hellig», smiler Julsen, og nøyer
seg med det vanlige - pølse i lompe.
– Vi kjenner godt til mossevarianten med vaffel.
Godt det også, men den får vi spare til helgen, humrer
han.
fjellskjæring i mosseskogen. 50-åringen er prosjektleder hos Leif Grimsrud AS for det som i prosjektet
omtales som «de forberedende arbeidene». Arbeidene
begynte i august 2017 og avsluttes høsten 2019. Selskapet holder kontorer i spedisjonsbygget ved fergekaia og
er konsentrert om to steder i Moss.
– I Mosseskogen har vi anlagt en anleggsvei som
gjør at man får kjørt inn maskiner og utstyr ned til
Sandbukta, og at vi kan gjøre klart for hovedentreprenøren når de skal inn i fjellet med nytt dobbeltspor.
Vi kommer til å fjerne ca. 80,000 fm3 med fjell før
påhugget står ferdig. Dette gjør vi ved hjelp av wiresaging. Da skreller vi av lag på lag på en måte som er
skånsom for miljøet, som gir mindre støy enn vanlig
bergsprenging og som er sikkert i forhold til trafikk på
dagens spor, forteller han.

Entreprenøren 
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I Sandbukta. Leif Grimsrud AS holder på med fjellskjæring i Sandbukta, nært inntil dagens jernbanespor.

føler nabodialogen er god. I tillegg til arbeidene
i Mosseskogen har entreprenøren også en rekke aktiviteter i område Moss stasjon, Moss Havn og Strandgata.
– Vi gjør klart en del for havna slik at aktiviteten der
kan opprettholdes i anleggsperioden og står for omlegging av sporene ved stasjonen, forklarer Julsen.
– Det er anleggsvirksomhet tett på folk både i sentrum og i
et poulært friluftsområde, hvordan arter det seg?

– Akkurat som byggherre Bane NOR har vi stor
respekt for at vi arbeider i områder som krever at vi
viser stor aktsomhet overfor både naboer og miljø.
Vi ønsker å skåne omgivelsene mest mulig, men det er
nå en gang sånn at mye av det vi er satt til å gjøre krever
store og tunge maskiner. En konkret utfordring vi har
hatt var asfaltarbeider på kveldstid i Strandgata, da det
var dette tidsrommet vi hadde anledning til å asfaltere

Leif Grimsrud AS

FOTO: ØYSTEIN GRUE / JERNBANEMAGASINET

Etablert: 1957, som Brdr Grimsrud AS
Hovedkontor: Halden
Antall ansatte: ca. 220
Årsomsetning: ca. 650 mill.kr
Eierskap: Veidekke Entreprenør AS
(80 %) og CC Gruppen AS (20 %)

Pølselunsj. Rune Julsen (f.h.) og Trond Aadahl står ved sin faste plass ved pølsekokeren hver fredag.

uten å hindre trafikken inn og ut av havnen. Generelt
sett opplever jeg at vi har en veldig god dialog med nærmiljøet. Det er også opprettet gode kommunikasjonskanaler for naboer inn mot prosjektet, legger han til.
prøver å holde seg til dagtid. Julsen understreker at de fleste arbeidene blir lagt til ordinær arbeidstid,
i perioden kl. 07 til 19 mandag til fredag.
– Men innimellom er vi nødt til jobbe utenom disse

tidene. Selv om vi varsler i forkant, skjønner jeg at det
er fortvilende når vi går i gang med arbeid i helg eller
på nattestid. Men da er det desto viktigere å få frem at
det er en grunn til at det er sånn. Oftest handler det om
tilgjengelighet. Når man stenger jernbanen som følge av
nødvendige arbeider på Moss stasjon en helg, er vi helt
nødt til å benytte alle tilgjengelige timer med togstans
effektivt. Selv om det er natt og helg, sier han.

GRUNNER VER V

Ekspropriasjon – hva er det?
TEKST

Nina Kjønigsen
Uniform

ILLUSTRASJON

Mange har hørt om ordet «ekspropriasjon», men vet lite om hva det egentlig
betyr og innebærer. Kort fortalt betyr ekspropriasjon at i de tilfeller partene ikke
enes om en frivillig avtale, så må staten erverve en del eller en hel eiendom
ved tvang. Det er likevel flere alternativer til løsning før en eiendom går til
ekspropriasjon.
det nye dobbeltsporet gjennom Moss og Rygge
berører mange eiendommer. Det berørte området er
definert i en reguleringsplan som vedtas av politikerne.
Bane NOR forholder seg så til den vedtatte reguleringsplanen, henholdsvis i Moss og Rygge kommune,
og hvilke rammer den setter for erverv. Reguleringsplanen fastsetter hvilke eiendommer og rettigheter som
berøres slik at jernbanetiltaket kan bygges.

Det er mange ulike måter en grunneier kan bli berørt
på. Noen blir berørt ved at de må avstå en hekk, en
del av hagen, et uthus eller en garasje. Noe kan være
midlertidig slik at man får dette tilbake etter anlegget
er avsluttet, eller det er et såkalt permanent erverv.
I ytterste konsekvens må en hel bolig- eller nærings
eiendom erverves. I hovedsak inngås det avtale med
den enkelte som eier en eiendom eller vedkommende

Grunnerverv 


31

som har en rettighet. Eksempel på rettighet kan være
feste-, bruks- eller borett. Bane NOR kan ikke starte
anleggsarbeidene før det er inngått avtale med grunneier/rettighetshaver, eller at det er fattet vedtak om
ekspropriasjon/forhåndstiltrede fra Jernbanedirektoratet. Prosessen med å sikre tilgang på arealene kalles
grunnerverv.
tre ulike fremgangsmåter. Bane NOR har tre
mulige fremgangsmåter for å sikre fysisk tiltrede, det vil
si overtakelse av eiendommer som berøres av prosjektet. Den første muligheten, og også den vanligste, er en
endelig avtale med den enkelte som eier eller har en rettighet. I et slikt tilfelle er partene enige om både erstatningen og tiltrede av eiendommen. Saken er avsluttet
etter at erstatningsbeløp er utbetalt og overtakelse har
funnet sted.
Alternativ to er at grunneier og Bane NOR blir
enige om tiltrede, men ikke om erstatningssummen
for eiendommen. I slike saker inngås det en avtale om
avtaleskjønn. Det vil da være opp til skjønnsretten å
fastsette endelig erstatning.
I det tilfellet Bane NOR og motpart ikke enes om
verken tiltrede eller erstatningsbeløp vil det være nødvendig å søke om ekspropriasjon. Ekspropriasjon er
det siste alternativet som Bane NOR benytter seg av,
og det er sjeldent det er behov for en slik prosess. Bane
NOR må blant annet benytte seg av dette alternativet i de tilfellene det kan ha konsekvenser for erstatningsprinsipper og fremdrift. I et slikt tilfelle vil Bane
NOR søke Jernbanedirektoratet om vedtak, som oftest
basert på hjemmelsgrunnlag i vedtatt reguleringsplan.

Plan

Jernbanedirektoratet vil da ta stilling til om Bane NOR
vil få tiltrede til eiendommen. Erstatningsfastsettelsen i slike saker blir behandlet i skjønnsretten dersom
partene ikke i mellomtiden har kommet til enighet om
en endelig avtale.
forventninger og tilbud. De fleste som blir berørt
av grunnerverv eller ekspropriasjon, har forventninger til en best mulig pris på egen eiendom. Likevel er
det viktig å huske på at Bane NOR forvalter offentlige
midler og må følge de lover og regler som er satt i slike
saker. Bane NOR har fokus på å sikre at grunneier får
tilbud i samsvar med hva den enkelte har krav på, og
likebehandlingsprinsippet står sentralt i våre vurderinger. Tilbudet er blant annet basert på takster som
fungerer som hjelpedokumenter, sammenligningsgrunnlag i markedet samt andre faktorer som kan legge
føringer for den enkelte eiendom.
Grunnerverv og ekspropriasjon kan være en
krevende, og for enkelte, vond prosess da man må flytte
fra en eiendom og et hjem man er glad i. Dessverre
krever samfunnsutviklingen at enkelte eiendommer
må ofres for å kunne utvikle infrastruktur og prosjekter
videre. Statens InterCity-satsning handler om hvordan
vi skal leve og ferdes de neste 50-100 årene. Da må
dessverre enkelte eiendommer vike for at samfunnet
skal nå disse målene.

A

Aksepterer avståelse og erstatning

Avtale
(kjøpekontrakt)

Anleggsstart

B

Aksepterer avståelse, ikke enig i erstatning

Avtale om skjønn
(arbeidstillatelse)

Anleggsstart

Skjønn

C

Aksepterer ikke avståelse

Vedtak om
ekspropriasjon

Skjønn

Anleggsstart

Fremgangsmåter. Bane NOR har tre mulige fremgangsmåter for å sikre fysisk tiltrede, det vil si
overtakelse av eiendommer som berøres av prosjektet.

GRUNNEIENDOM

Når hus
rives
TEKST
FOTO

Nina Kjønigsen
Glenn Lund

For å kunne gjennomføre dette ambisiøse InterCityprosjektet så berøres også alle som i dag bor og ferdes i
byene langs Intercity-linjen. Det å bygge ny infrastruktur i
allerede eksisterende byer er utfordrende. Veier og tekniske
løsninger må legges om og en rekke bygninger må rives for
å oppnå målene som er satt.

grunneiendom 
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Riving i Moss
Sommeren 2018 signerer Bane
NOR kontrakt med entreprenør
om utførelse av rivingsentreprise for riving av bygg i Moss
sentrum.
121 bygninger rives i Moss, fem
i Rygge. Dette inkluderer alt
fra næringsbygg og boliger, til
garasjer og uthus.
Arbeidet vil pågå fra august
2018 til mars 2019.

Nabovakt-telefon
Dobbeltsporprosjektet i Moss
og Rygge har siden august 2017
hatt en telefon-tjeneste der man
kommer i direkte kontakt med
nabovakt i prosjektet. Opplever
du støy eller andre plager, eller
har generelle henvendelser til
prosjektet, ta kontakt!
Tlf: 400 27 579
Rives. Mange bygninger må dessverre rives i Moss for å gi rom for det nye dobbeltsporet, deriblant mange i Værlegata.

i moss skal det rives et betydelig antall bygg, og arbeidene starter høsten 2018. Det er 121 ulike bygg fordelt
på boliger, næringer og øvrig som garasjer, uthus, dukkestuer og lignende. Det anslås at 69 av disse er boligog næringsbygg.
I Rygge er det fem bygg som må rives, hvorav tre
er boliger. Byggene i Rygge vil rives i en senere fase av
prosjektet.
Prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad består av en
rekke ulike kontrakter og en av disse er en rivings
entreprise. Denne totaltenterprisen var ute i markedet
i mars 2018, og entreprenør vil etter planen starte opp
etter sommeren. I Rygge vil eiendommene rives i forbindelse med hovedarbeidene som starter høsten 2019.
grovplaneres før hovedarbeidene starter.
Selve rivingsarbeidet består av flere faser. Alle berørte
eiendommer må først befares og kartlegges av entreprenør. Infrastruktur, strøm og annet må så demonteres før rivearbeidene kan starte. Alt avfall skal deretter
fortløpende sorteres og leveres til godkjent mottak.
Etter rivingsarbeidene er ferdige skal områdene

grovplaneres slik at de er klargjorte for hovedarbeidene
som begynner neste år.
I følge planen skal alle bygningene som er vedtatt
for riving i Moss sentrum, fra området rundt stasjonen
til området ved søndre planovergang, gjennomføres i
løpet av høsten 2018 og vinteren 2019.
Prosjektet jobber med å tilrettelegge for god informasjon til byens befolkning med spesielt fokus på
naboer, syklende og gående i området ved rivings
arbeidene.
inviterer til åpent informasjonsmøte. Rivings
arbeidene kan medføre både støv og støy under arbeidene. Prosjektet stiller derfor strenge krav til utførende
entreprenør om at det skal vannes og tilrettelegges
for tiltak som skal verne byens befolkning fra eventuelle ubehag. Vi vil informere mer i detalj om oppstart,
arbeidstider og de fysiske arbeidene når entreprenør er
på plass.
5. juni inviterte vi også til et åpent folkemøte i
Samfunn
salen i Moss for å informere om rivings
arbeidene og svare på de spørsmål som måtte komme.

STØY TILTAK

Støytiltak er et tema som
opptar mange i Moss og Rygge.
Det er allerede et betydelig støybilde
fra blant annet havn, jernbane, vei og
industri i dag. Når Bane NOR nå planlegger å
endre støybildet med nytt toganlegg plikter vi også
å tilrettelegge for eventuelle tiltak hvis det viser seg at vi
overskrider støykravene.
TEKST Nina Kjønigsen ILLUSTRASJON Uniform
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det er et strengt regelverk for støy i Norge. Bane
NOR er således pliktig til å følge retningslinjene i støyforskriften T-1442, og har tett dialog med kommune og
miljørettet helsevern. Hvis vårt fremtidige anlegg overskrider støykrav på en enkelteiendom, ute eller inne, så
plikter vi å tilby støytiltak.
Støytiltakene tilbys eiendommer som er definert
innenfor egne støysoner, det vil si de som er mer utsatt
for støy fra den nye jernbanen. Bane NOR har vært i
direkte dialog med de grunneierne som berøres. Om du
enda ikke har hørt noe fra oss ligger eiendommen din
utenfor den støysonen som er beregnet.
Eksempler på tiltak kan være utskifting av vinduer,
ventiler, dører og isolasjon, for å nevne noe. Det er
viktig å presisere at tiltakene er rettet mot ferdig jernbaneanlegg i drift og ikke støy i selve anleggsperioden.
I anleggsperioden vil entreprenør vurdere tiltak i
forhold til sine arbeider. Dette betyr at endelig frist for
ferdigstillelse av støytiltak er 2024, men at prosjektet
har som mål å igangsette støytiltak i god tid før dette.
Vi har stor forståelse for at beboerne ønsker tiltak så
raskt som mulig.
mindre støy fra jernbanen. I 2017 begynte prosjektet med befaringer av eiendommer som ble definert
innenfor røde og gule støysoner. Det vil så utarbeides en grundig rapport for støy, både innvendig og
utvendig. Vi var godt i gang med dette arbeidet, men
fikk stans i arbeidet grunnet nytt regelverk fra EU. Det
såkalte TSI-regelverket, som kort fortalt handler om
teknisk harmonisering av regelverk i Europa, la nye
føringer for mer støysvake godstog. Med dette endres
lydbildet i årene som kommer og støysonene i byen er
blitt betydelig mindre. Det er gode nyheter for alle som
bor i nærheten av jernbanen!

informasjon om støytiltak. Ledelsen i Bane NOR
har nå besluttet at de ulike prosjektene skal legge til
grunn kravene til mer støysvake godstog i fremtiden. I
tillegg har man nedjustert forventet godstrafikk på natt
til et mer realistisk nivå. Disse nye forutsetningene vil
nå legges inn i beregningsgrunnlaget for støy i Moss og
Rygge og så inn i hver enkelt boligrapport. Arbeidet er
nå i gang for fullt med å ferdigstille rapportene.
Så fort rapportene er ferdige vil disse sendes over til
grunneierne i støysonene. Rapporten vil gi informasjon
om hvilke tiltak som eventuelt er nødvendig for deres
eiendom for å tilfredsstille regelverket, samt videre
prosess. De som får tilbud om tiltak vil også få en avtale
til signering om de foreslåtte tiltakene. Hver grunneier
står fritt til å takke ja eller nei til denne avtalen. Litt forenklet kan man si at sier man ja, så blir arbeidet og tiltakene utført på Bane NORs initiativ og regning. Takker
man nei så får man ikke tiltak og saken avsluttes.
Eirik Gundersen er ansatt som byggeleder på støy
og skal følge opp videre arbeid med tiltak på eiendommene. Samtidig har vi en gruppe med støyeksperter
som jobber med å sluttføre befaringer og boligrapporter. Vi er i godt driv og fokus er nå på å sørge for at
grunneierne snarlig får en oppdatering og at tiltak kan
iverksettes.

GRUNNFORHOLD

Fokus på grunnforhold
TEKST OG FOTO:

Glenn Lund

– Det er krevende, men håndterbare grunnforhold i Moss
sentrum. Området er vurdert å være stabilt og trygt å jobbe i,
forteller geotekniker Anders Aamodt i Bane NOR.
i fjor ble det oppført en støttemur ved Steinullbakken samtidig som tunge masser ble erstattet med lette
masser. Det er det eneste stabilitetsfremmende tiltaket
man foreløpig har sett nødvendig for å sikre områdestabiliteten i planområdet.
kartlegging av grunnforholdene. Gjennom
flere år er grunnforholdene i sentrum nøye kartlagt ved
hjelpe av geotekniske kart og grunnboringer i felt.
– Totalt er det gjennomført mange hundre grunnboringer og vi har god oversikt over grunnforholdene.
I tillegg vil vi naturligvis fortsette med kartlegging av

anleggsområdet og tilstøtende områder ved behov, forklarer Aamodt.
Han anser grunnforholdene i Moss som krevende,
men håndterbare.
– Lignende forhold med kvikkleire og utfordrende
løsmasser har man i store deler av Oslofjord-området.
Andre store infrastrukturprosjekter har blitt gjennomført i krevende forhold. Operatunnelen i Bjørvika er ett
eksempel, løsmassetunnelen i Møllenberg i Trondheim
er et annet, forteller han.
– Vet man at det er krevende forhold, er man også
forberedt på utfordringene som kommer, legger han til.

Grunnforhold 
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Hva er en spuntvegg?
Spunt brukes som støttekonstruksjon for å
holde løsmasser unna utgravninger på land.
Konstruksjonen settes opp permanent eller
midlertidig mens anleggsarbeid pågår.
Spunten er laget av stål som presses ned
i underlaget, og til sammen vil en rekke
spuntnåler danne en tett vegg som stabiliserer og sikrer byggegropen.
Kvalitetssikring.
– Det er flere fagaktører
som er involvert for å
velge gode, robuste
løsninger for å håndtere
de anleggstekniske
utfordringene, sier
geotekniker Anders
Aamodt, her i en av
spuntgropene nede ved
Moss Havn.

byggegrop ved kransen. Størstedelen av jernbaneutbyggingen i Moss skjer i fast fjell, men i sentrum av
Moss er det en strekning med løsmasse, i området ved
Kransen og ned mot stasjonsområdet. Her etableres en
420 meter lang kulvert som bygges i løsmasse.
– Man sikrer, stabiliserer grunnen og graver opp
området, før man bygger kulverten og fyller igjen
området over, forklarer Aamodt.
– Det har vært snakk om å stabilisere kvikkleiren i
grunnen med hjelp av kalksementstabilisering?
– Det er for tidlig å si hva slags tekniske løsninger
entreprenøren vil bruke, men det er riktig at kalksementstabilisering er noe som ofte brukes for å gjøre
kvikkleire mer fast. Ved å vispe inn kalk og sement i
leirmassene blir den fast igjen. Dette er en velprøvd
metode som også vil være aktuell for deler av byggegropen ved Kransen, forteller han.
sikrer byggegropen med spunt. – Den midler
tidige byggegropen blir stedvis dyp, på det meste
over 30 meter. For å sikre god stabilitet i gropen
og at ikke noe skal gli ut, sikrer vi med spunt. Disse
føres til nødvendig dybde og avstives, og danner en
tett vegg som står imot massene som presser på fra
utsiden. I anleggssammenheng er dette standard frem-

Utgravninger må avstives på grunn av jordog vanntrykk. Innvendig avstivning består
av vanlige stålbjelker eller tømmerbjelker.
Utvendig avstivning utføres med forankringer som føres gjennom spunten og inn i
tilgrensende jord eller fjellmasser.
Spuntvegger brukes i Norge særlig ved fundamentering av broer, kaier og bygninger.

gangsmåte og velprøvd teknologi, forteller den erfarne
geoteknikeren.
At byggegropen stedvis blir svært dyp byr ikke på
ekstra bekymringer.
– Dybde er noe som inngår i beregningsgrunnlaget
og er noe man må dimensjonere for. Gjør man det har
man god kontroll, påpeker han.
Han legger til at det vil bygges inn gode overvåkningsløsninger for byggeledelsen.
– I tillegg til kontrollmålepunkter som vil måle
eventuelle setninger på bygninger i nærheten av der vi
holder på, vil det også være deformasjonsmålere som
måler bevegelse i spuntveggene. Disse vil vi naturligvis
følge nøye med på, sier han.
grundig kvalitetssikring. – Det er flere fagaktører som er involvert for å velge gode, robuste løsninger for å håndtere de anleggstekniske utfordringene.
Hovedentreprenøren vil naturligvis ha god erfaring
med å løse slike forhold og vil komme opp med sine løsninger. De vil også våre fagfolk i Bane NOR ha innspill
på. I tillegg vil det være en uavhengig tredjepart som
kvalitetssikrer de tekniske løsningene. Vi bygger ikke
med mindre vi er sikre på at det er trygt, beroliger
geoteknikeren.

På lag
med miljøet
TEKST OG FOTO:

Glenn Lund

Store statlige utbyggingsprosjekter krever tett miljøoppfølging
for å ivareta natur, innbyggere og verneverdige objekter.
jernbaneutbyggingen på østlandet er et viktig
nasjonalt miljøprosjekt, som skal legge til rette for økt
kollektivbruk for jobb- og fritidsreiser i et hundreårs
perspektiv. Også i anleggsfasen settes miljøtemaet
høyt på agendaen. Miljøoppfølging er derfor noe av det
første som kommer på plass når et prosjekt planlegges.
– Vi har et stort ansvar og tar dette på største alvor,
forteller Ingunn Biørnstad, rådgiver for ytre miljø i
Bane NOR. Hun har ansvar for å følge opp alle miljøkravene i prosjektet.
miljøoppfølgingsprogram. – Vi vurderer grundig
hvordan vi påvirker mennesker og natur. Så forsøker vi
å finne mest mulig skånsomme løsninger. Vi har også
eksterne fagspesialister som hjelper oss med dette, forteller hun.
– Bane NOR har en miljøstrategi som sier hva vi skal
legge til grunn og hvordan vi skal jobbe med miljø
spørsmål på en best mulig måte. For vårt prosjekt i
Sandbukta – Moss – Såstad munner de overordnede
retningslinjene i konsernet ut i et konkret miljøopp
følgingsprogram. Der redegjør vi for hvordan vi skal
følge opp og jobbe med miljøtiltak i prosjektet. Bane
NORs miljøoppfølgingsplan følges så opp av entre
prenørene våre, som må svare ut hvordan de vil løse
oppgavene i henhold til vår miljøoppfølgingsplan,
forklarer hun.
– En av mine viktigste arbeidsoppgaver er å passe på
at entreprenørene våre følger opp de planene og tiltakene vi legger til grunn, forteller Biørnstad.

fjernet urene masser. Hun understreker at Bane
NOR er opptatt av å spille på lag med miljøet. Selskapet
er underlagt strenge krav og legger stor vekt på at arbeidene skal påføre miljøet minst mulig ulemper. Opprydding i «gamle synder» er en del av dette arbeidet.
– Vi har blant annet fjernet over 20.000 m3 forurensede masser fra Moss Havn. Nå er disse massene kjørt
vekk til godkjent mottak og vi fyller igjen med rene
masser. Den naturlige avrenning gjennom bakken og
ut til sjø blir dermed litt mindre forurenset som følge
av våre arbeider, forteller Biørnstad.
Hun legger til at det også er etablert renseanlegg
både ved havna i Moss og i Sandbukta og at det tas
regelmessige vannprøver. Ute i sjøen er det plassert
målebøyer som kontinuerlig registrer blant annet suspendert materiale og pH-verdi. Dette for å tilfredsstille
de strenge utslippstillatelsene Fylkesmannen har gitt
for utslipp av anleggsvann.
– I Moss Havn har vi en del gravearbeider. Vi tilfører
ikke noe kjemisk der selv, men ettersom grunnen er
forurenset fra før, må vi rense vannet som renner ut i
sjøen, forklarer hun.
– I Sandbukta benytter vi wiresaging istedenfor
konvensjonell sprenging. Dette vil gi et glatt og fint
uttrykk på fjellet. Sagingen er nesten lydløs og lite
sjenerende for de nærmeste beboerne, men produserer en del steinstøv. Vann samler opp mye av dette i
sedimenteringscontainere, og renseanlegget står klar
til å ta imot overskuddsvann før det slippes ut i sjøen,
forklarer Biørnstad.

MIL JØ 
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MIL JØ

Vannprøver. Ingunn Biørnstad, fagansvarlig ytre miljø i Bane NOR, overvåker vannet som slippes ut gjennom renseanlegg i
Moss havn og i Mossesundet.

trygg turvei i mosseskogen. I Mosseskogen
er det etablert en anleggsvei for utkjøring av fjellmasser. Veien er dimensjonert for den trafikken
som skal gå der i anleggsfasen. Den må være bred
nok til at to anleggsbiler kan passere hverandre.
Etter anleggsperioden skal anleggsveien fjernes
og området skal i størst mulig grad settes tilbake
til opprinnelig stand.
– Mosseskogen er vurdert som et særlig viktig
friluftsområde, så her har vi vært ekstra påpasselige. Blant annet har vi etablert en kulvert på
Kongeveien, under anleggsveien, slik at turgåere
kan ferdes trygt gjennom hele anleggsperioden.
Det er også satt opp turskilt i skogen. Vi håper
flest mulig vil fortsette å benytte dette flotte turområdet, sier hun.

landskapsvernområde i rygge. – Også i
Rygge tas det særskilte miljøhensyn. Ikke minst
i forbindelse med Værne kloster landskapsvernområde. Her skal vi sette minst mulig spor etter
oss. Det er gjort mye arbeid for å minimere tunnelportalens synlighet og for å gjøre det tekniske
bygget minst mulig merkbart i kulturlandskapet.
Hensynsfulle må vi også være overfor alle hule
eiker i planområdet. Dette er trær som har krav
om ekstra vern etter naturmangfoldloven. Ellers
er det jo verdt å nevne at vi i forbindelse med
dobbeltsporprosjektet også kommer til å fjerne
gamle spor og tilbakeføre store områder i Rygge
til dyrkbar mark. Selv om vi bygger mye nytt, er
det dermed ikke så mye netto dyrkbar jord som
blir borte, påpeker hun.

KULTURMINNER

KULTURMINNER 
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Spennende
arkeologiske
funn
TEKST Nina Kjønigsen, Bane NOR /
Lars Erik Gjerpe, Prosjektleder Kulturhistorisk Museum
FOTO Glenn Lund
ILLUSTRASJON Arkikon

Har det bodd mennesker i landsbyer helt tilbake til bronse- og jernalderen
på Dilling? Dette spørsmålet stilte arkeologene seg etter at registreringene
antydet at det var spor etter jordbruksbosetning fra bronsealder og eldre
jernalder. Så langt er resultatene og arkeologene svært optimistiske.

Ny sesong. Lars Erik Gjerpe fra
Kulturhistorisk museum gleder
seg over at dobbeltsporprosjektet
gir arkeologene mulighetene
til å avdekke spennende lokal
jernalderhistorie på Dilling.

i april startet Kulturhistorisk museum i
samarbeid med Bane NOR den andre feltsesongen i museets hittil største utgravingssprosjekt,
på Dilling i Rygge kommune. Bakgrunnen for
prosjektet er at Bane NOR skal bygge nytt dobbeltspor mellom Moss og Rygge, og i den forbindelse er det krav om å undersøke og registrere
kulturminner.
Traseen går gjennom dyrket mark i sørskråningen av Raet, en moreneavsetning avsatt etter
siste istid.
I 2015 registrerte Østfold fylkeskommune 16
funnsteder i området og seks av disse skal undersøkes av arkeologene fordelt på to feltsesonger.
I 2017 avdekket arkeologene ca. 26 mål. Dette
resulterte i funn av 157 kokegroper, 46 bygninger,
18 graver, åtte ovner og en mulig brønn. På det
meste var 22 arkeologer i sving på feltet.

sigder fra kristi tid. En av fjorårets overraskelser var at det ble funnet et lite gravfelt med 16
branngroper, én mulig branngrop og én urnegrav.
Gravene lå konsentrert om lag midt i et husområde og tre av gravene inneholdt én sigd. De ble
funnet nær bunnen av hver sin grav, sammen
med brente benrester. To av gravene er datert til
om lag samme periode, 150–50 f. Kr.
I førromerske graver fikk ofte den døde med
seg personlig utstyr, antakelig fra drakten, og mer
sjelden andre små redskaper, som sigd, kniv og
lignende. Nedleggelsen av sigder i gravene sier
antakelig også noe om hvor viktig dette redskapet var for folkene som bodde her på den tiden.
innsikt om sosiale forhold og byggeskikk. Etter avslutningen av den første feltsesongen har mange prøver blitt sendt av gårde for
nærmere datering og analyse. Allerede nå kan
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Rekonstruksjon. På Dilling har arkeologene funnet spor etter stolper. Her en skisse fra rekonstruksjon av lokale, typiske
tre-skipede hus fra perioden.

arkeologene fastslå at utgravingen gir et godt
grunnlag for å forstå både bygninger og gårdstun,
og forholdene mellom dem i tid og rom. Målet er å
kunne identifisere minst 80–150 bygninger i løpet
av prosjektet, noe som vil gi gode muligheter for å
undersøke variasjoner i hustyper og byggeskikk,
som igjen vil bidra til økt innsikt i økonomiske og
sosiale forhold fra den tiden.
Et så stort og betydningsfullt arkeologisk
arbeid skaper ikke bare begeistring innad i
miljøet, men også blant lokale historieinteresserte. Det var viktig for prosjektet at også
lokalbefolkning og interesserte kunne få delta
i det spennende arbeidet på Dilling. Vi opprettet egne omvisninger og mellom slutten av juni
og tidlig september i fjor hadde vi omvisninger
hver torsdag. Omvisningene var godt besøkt og
vi anslår at totalt 300-400 besøkende var innom.
Sammen lagde Kulturhistorisk museum og
Bane NOR også et skoleformidlingsopplegg

hvor elever fra 3.–7. klasse i Moss og Rygge ble
invitert, med tema «Arbeid som en arkeolog og
lær om jernaldergården». Rundt 200 elever fikk
kunnskap om jernalderens samfunnsforhold og
arbeidsteknikker, med et særlig fokus på jernaldergården og hverdagsaktiviteter knyttet til huset,
som matlaging og tekstilproduksjon. Særlig
spennende synes de det var å få sålde etter keramikkbiter og søke etter metallgjenstander med
metallsøker.
Vi inviterer til nye publikumsdager. Vi startet i
mai og fortsetter ut sesongen, med et lite avbrekk
i fellesferien. Vi ønsker alle velkommen til en historisk reise tilbake i tid på Dilling!

Åpent for publikum
I samarbeid med Kultur
historisk museum i Oslo
arrangerer Bane NOR
åpne publikumsdager
hver torsdag i utgravings
perioden fra 24. mai
Her kan du få første
hånds kunnskap om de
spennende utgravings
arbeidene på Carlberg og
Dilling. Arrangementet
er gratis og åpent for alle.
Velkommen til oss!
Møt oss: Torsdager kl. 13–14
Parkering: Larkollveien 44
(tidl. Spar Dilling)

Kontakt oss

Følg oss

Nabokontakt-telefon Sandbukta–Moss–Såstad

banenor.no/moss

+ 400 27 579 | moss_utbygging@banenor.no

facebook.com/banenormoss

Nina Kjønigsen, kommunikasjonsansvarlig
+456 18 351 | nina.kjonigsen@banenor.no
Jarle Midjås Rasmussen, prosjektsjef
+ 916 73 402 | raja@banenor.no

Vi skaper
fremtidens
jernbane
Østfoldbanen: Sandbukta – Moss – Såstad

• Kortere reisetid: Moss – Oslo 30 minutter
• Bedret punktlighet og kapasitet
• Nye Moss stasjon – fremtidens møteplass

Planlagt åpning i 2024

