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Oktober 2019

Anleggsstart på Verket i oktober
Bane NOR har avsluttet fasen for forberedende arbeider og er nå i gang med den innledende
fasen for hovedarbeidene. I midten av oktober starter vi opp med de fysiske arbeidene, og
første sted ut blir på Verket.
Inne på den gamle Peterson-tomten skal vi begynne med å lage rømningstunnel,
og den første tiden vil vi jobbe med fjellrensk og trefelling rundt tunnelområdet
samt sprenging av tunnelåpning.
Selve sprengningsarbeidet vil bestå av små salver de første ukene, og det vil
derfor ikke være veldig sjenerende for de som bor nærmest.
Da det ikke er snakk om betydelige masser i begynnelsen vil det heller ikke være
markant økning i lastebiler på Osloveien. Når vi derimot begynner med selve
drivingen av tunnelen i november vil det bli færre, større sprengsalver. Det vil da
begynne å bli mer volum på stein som skal kjøres ut, og dermed økt trafikk på
strekningen. Mer info gis på folkemøte på Verket Scene tirsdag 5. november.
Osloveien er som kjent en smal vei gjennom tettbebyggelse, som allerede
merker økt tilflytting til leilighetene på Peterson-tomta og annen nybebyggelse,
i tillegg til alle entreprenørene som jobber i området. Bane NOR jobber
tett med de lokale skolene, Statens vegvesen og Trygg Trafikk for å ivareta
trafikksikkerheten. I kartskissen under ser dere kjøreruten for massetransport, fra
riggområdet på Verket via Osloveien og ut mot innfartsveien og Mosseporten.

Dette er prosjektet
• Ca. 10 kilometer med nytt dobbeltspor i ny trasé.
• Tunneler på 2,3 og 2,7 km.
• Ny Moss stasjon.
• Alle trafikkfarlige planoverganger fjernes.
• Spor for vending av tog.
• Byggestart for hovedarbeidene er i 2019.
• Ny strekning tas etter planen i bruk i 2024.
• Arbeidene avsluttes etter planen i 2025.

Her fra Verket kommer vi til
å kjøre ut steinmasser.

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

Folkemøte på Verket Scene

“Alle trygt hjem!”
Bane NOR er opptatt av trafikksikkerhet og å
gjøre det vi kan for at skolebarna kan ferdes til og
fra skolene i området på en trygg måte.
“Alle trygt hjem!” er den viktigste verdien Bane NOR jobber etter i alt vi gjør.
Vi planlegger derfor trafikksikringsdager sammen med Trygg Trafikk og
Statens vegvesen, på Verket skole og CIS. Her vil barna få høre mer om farene
forbundet med blindsoner og tungtransport. Nå mer enn noen gang må
skolebarna tenke over hvor de krysser veien og det å ta trygge valg i og ved
både busstopp og skoler.
Vi har dialog med skolene og ønsker også at de forbereder barna og sørger
for at alle får med seg en trafikksikringsbrosjyre hjem. Barnehagebarn vil få
informasjon gjennom sin barnehage.
Bane NOR stiller naturligvis også strenge krav til egne sjåfører, og det betyr
at det er fokus på ansvarlig kjøring, avpasset fart samt sikring av last. Alle
sjåfører på prosjektet skal gjennom et obligatorisk sikkerhetskurs med “Alle
oss
trygt hjem!” Kontakt
som hovedtema.

For å informere mer rundt arbeidene som er planlagt
på Verket, både med hensyn til tunnelarbeider og
trafikkbildet, ønsker vi å invitere alle berørte i området til et
informasjonsmøte. Vi stiller med fagfolk fra Bane NOR samt
fra vår samarbeidspartner MossIA.
Vi vil vise og forklare hva vi skal gjøre samt svare på de
spørsmål dere måtte ha. Velkommen!

Tidspunkt:
Sted: 			

Tirsdag 5. november kl. 18-20
Verket Scene

Møt oss på Bylab i Moss
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!
Prosjektet er til stede på Bylab i gågata siste torsdag i måneden.

Nabokontakt-telefon Sandbukta-Moss-Såstad
+ 400 27 579 | moss_utbygging@banenor.no
moss_utbygging@banenor.no
E-post:

Nabokontakt:
400 27 579
Jarle Midjås Rasmussen,
prosjektsjef
+916 73 402 | raja@banenor.no

Torsdag 31.10.		
Torsdag 28.11.		

Kl. 15-19
Kl. 15-19

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

