Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
17.6.2019

Varsel om støyende arbeider fra 22. juni til 7. juli
For å gjennomføre arbeider i spor må vi utnytte den 6 uker lange vedlikeholdsperioden på
Østfoldbanen. Dette varselet gjelder for de to første ukene av perioden.
Støyende arbeider vil til tider foregå døgnet rundt ved Moss stasjon og langs
sporet sørover til Kleberget. Målet med arbeidet er å legge togtrafikken ut på
det nybygde sporet langs Moss havn, og tilrettelegge for arbeider med ny
stasjon.
Arbeidet vil foregå i faser og støyen vil variere. Kartet viser hvor arbeider vil
foregå. Følgende støyende arbeider varsles for de to første ukene:
Uke 26: Plattformer langs dagens spor ved Moss stasjon skal rives med
gravemaskin i løpet av søndag ettermiddag (23.6.) til mandag (24.6.)
morgen. Ved behov må pigging gjøres i korte perioder, også om natten.
Videre vil det være vanlig anleggsstøy ved stasjonen, hvor gammelt
jernbaneutstyr skal fjernes, og masse transporteres ut og inn. Arbeidene vil
kunne gi noe støy døgnet rundt.
Ved Kleberget må det bores, sprenges og graves for å fjerne noe fjell. Nye
masser fraktes inn. Dette arbeidet vil bli gjort på dag- og kveldstid.
Uke 27: Det vil bli bygget nye skinner og tilhørende kontaktledningsanlegg
både ved stasjonen og ved Kleberget. Arbeidene er planlagt gjort døgnet
rundt for å bli ferdige. Arbeidet forventes å gi hørbar støy ved de nærmeste
boligene.

Avbøtende tiltak
Entreprenøren er i kontrakten pålagt å benytte de mest støysvake
maskiner/metoder som kan være aktuelle. Bane NOR forholder seg til
retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet (T1442), og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune.
Støy kan oppleves forskjellig. Da enkelte kan oppleve en høyere grad av sjenanse enn andre, vil vi
utøve skjønn og tilby alternativ, lokal overnatting til beboere ved spesielle behov. Søknad om
alternativ overnatting må sendes prosjektet på e-post.
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Mer informasjon om prosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
Les mer om prosjektet på våre nettsider: www.banenor.no/moss eller på facebook:
www.facebook.com/banenormoss

Kontaktinformasjon
For spørsmål og andre henvendelser, kontakt:
•
•
•
•

Nabokontakttelefon Bane NOR prosjekt Sandbukta-Moss-Såstad: 400 27 579
e-post: moss_utbygging@banenor.no
Bane NOR sentralt, telefon: 05280
Moss kommune, telefon: 69 24 80 00

Med vennlig hilsen
Ingunn Biørnstad
Rådgiver Ytre miljø
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