Januar 2020

Ny turvei for gående ved Carlberg
Prosjektet har etablert en ny, midlertidig gangsti slik at alle som går langs Carlbergveien
kommer trygt og raskt frem til Carlberg Gaard.
Vi skal de neste årene lage en jernbanetunnel på 2,3 km mellom Carlberg
og Kleberget. I tilknytning til Carlbergtunnelen må vi også etablere en
rømningstunnel.
Anleggsområdet til rømningstunnelen går tvers gjennom deler av
Carlbergveien. For å sikre at gående enkelt skal kunne komme seg frem
til Carlberg Gaard via Carlbergveien, er det derfor anlagt en midlertidig
gangsti over Carlbergåsen.

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.

- Det er vårt ansvar å legge til rette for at nærmiljøer skal kunne tas i
bruk tilnærmet som før der vi har anleggsaktivitet. Det gjelder også
ved Carlberg Gaard. Det er mye aktiviteter og arrangementer på stedet,
samtidig som det er et populært turområde, og da er det viktig at det er
tilrettelagt for publikum, sier Nina Kjønigsen, kommunikasjonsansvarlig
for prosjektet.
Det vil være anleggsaktivitet i nærheten av gården de nærmeste årene,
men alle aktiviteter ved Carlberg Gaard vil fortsette som tidligere.
Dette gjelder både festivaler, brylluper, kunstutstillinger, kunstutsalg,
simulatorgolf, julemarked og så videre.

• Byggestart for hovedarbeidene var 28.11.2019.
• Ny strekning tas etter planen i bruk i 2024.
• Arbeidene avsluttes etter planen i 2025.

Øker sikkerheten for skolebarna i Osloveien
Bane NOR og MossIA har engasjert trafikkvakter for å sørge for tryggere skolevei for elevene
ved Verket skole og Children’s International School.
Fra mandag 6. januar har det vært trafikkvakter før skolestart og
etter skoleslutt ved to ulike passeringspunkter ved henholdsvis
Verket skole og CIS.

kommunen, skoleledelse og FAU ved skolene. Målet er at foreldre
og barn føler seg trygge slik at barna kan gå eller sykle til skolen,
forteller hun.

Før skolestart står en trafikkvakt ved krysningspunktet Osloveien/
Moss Verk (ved “arbeiderboligene” på Verket). Det samme skjer
etter skoleslutt. Krysningspunktet benyttes hovedsakelig av elever
ved CIS, men også av skolebarn fra Verket skole. I dette krysset er
det nå også etablert et overgangsfelt med skilter for fotgjengere.

Vedtak om hastighetsreduksjon i Osloveien

For Verket skole er det overgangsfeltet i Osloveien, rett utenfor
skolen, hvor det er iverksatt ekstra trygghetstiltak. Trafikkvakten
står der både før skolestart og etter skoleslutt.

Tett samarbeid om trafikksikkerhet
Bane NOR og vår entreprenør MossIA tar elevenes sikkerhet på
alvor og har et godt samarbeid med skolene, Trygg Trafikk og
kommunen.

Osloveien er belastet med mye tungtrafikk, både busser og
anleggstrafikk. Bane NOR har i dialog med kommunen, Politiet og
statens vegvesen fått gjennomslag for at hastigheten i Osloveien
reduseres fra 40 km/t til 30 km/t fra Tigerplassen og ned til Verket.
- Vi har hørt fra bekymrede foreldre og besteforeldre i
nærområdet om at hastigheten på Osloveien burde reduseres
langs skoleveien. Senest på folkemøtet vi holdt på Verket 5.
november og i den tette dialogen vi har hatt med skolene
og barnehagene i området. Dette har vi tatt videre med
veimyndighetene, og de har bekreftet at hastigheten vil
reduseres på strekningen mellom Tigerplassen og Verket, forteller
Kjønigsen.

- God trafikksikkerhet får man bare ved å kombinere flere tiltak.
Vi har naturligvis klare forventninger til hvordan de sjåførene
som kjører for prosjektet skal opptre bak rattet i nærheten av
myke trafikanter. I tillegg har vi tidligere i høst vært på skolene
sammen med Trygg Trafikk og lært elevene om viktigheten av å
ta trygge valg i trafikken. Nå har vi også engasjert noen hyggelige
trafikkvakter som skal passe litt ekstra på at elevene passerer trygt
over veien, sier Nina Kjønigsen, kommunikasjonsansvarlig for Bane
NORs utbyggingsprosjekt i Moss.
- Utplassering av trafikkvakter er foreløpig en prøveordning vi har
på plass en periode, så evaluerer vi ordningen i samarbeid med

TRYGG OVERGANG: Det er laget fotgjengerovergang i krysset ned moss Moss verk.

Grunnstabiliserer i Kransen og ”Nyquistbyen”
En pelerigg har de siste ukene gjennomført vellykkede serier med teststabilisering med
kalksement-peler ved Kransen og “Nyquistbyen”.
Det er krevende grunnforhold i deler av området rundt Kransen og “Nyquistbyen”, blant annet med forekomst av kvikkleire. Dette medfører at
entreprenøren må iverksette tiltak for å stabilisere og forsterke grunnen i området.
MossIA har de siste ukene satt en rekke kalksement-peler i området. Dette er en velkjent metode for å stabilisere grunnen før man går i gang
med utgravninger og anleggsarbeid.
Kalksement-peleriggen forsterker grunnen gjennom å vispe kalksement ned i grunnen, og man får “peler” som står tett-i-tett langt ned i
bakken. Slik får man et underlag som er stabilt og fast før man senere går i gang med utgravninger av byggegrop og andre anleggsarbeider.
I første omgang har MossIA gjennomført et antall testserier i området ved
Kransen og “Nyquistbyen” i januar, og peleriggen er nå fraktet til Carlberg
for testserier på Carlbergjordet.

Setter inn flere pelerigger i produksjonsfasen
Etter å ha foretatt testserier vil entreprenøren gå over i en produksjonsfase
med å stabilisere utvalgte områder. Hvilke områder det er snakk
om er kartlagt gjennom årenes løp, ikke minst via NGIs omfattende
grunnundersøkelser det siste drøye halvåret.
For å holde produksjonstempoet oppe vil det bli satt inn flere pelerigger på
de ulike områdene.

Vil invitere til folkemøte
Det er mange som er interessert i å høre mer om trafikkhåndtering,
fremkommelighet, grunnforhold og hva vi skal gjøre i Moss sentrum.
Bane NOR kommer derfor til å invitere til et folkemøte om våre arbeider i
Kransen- og «Nyquistbyen»-området. Vi kommer snarlig tilbake med dato
for folkemøtet.

Møt oss på Bylab i Moss

På nyåret er vi som vanlig tilbake med åpen kontorkveld på
Bylab i gågata i Moss siste torsdag i måneden.
Her er våre kontorkvelder i første kvartal 2020:
Torsdag 30.01.		
Torsdag 27.02.		
Torsdag 26.03.		

Kl. 15-19
Kl. 15-19
Kl. 15-19

Kontakt oss
Ønsker du å holde deg orientert om IC-utbyggingsprosjektet
gjennom Moss? Meld deg på prosjektets e-post-liste.
E-post:				moss_utbygging@banenor.no
Nabokontakt:		
400 27 579

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

