EKHOLT SKOLE

Trygg og sikker på skolevei
Alle trygt hjem - hver dag!

!

Bane NOR bygger fremtidens jernbane med ny stasjon og nytt dobbeltspor gjennom
Moss. Det skal gi et langt bedre togtilbud enn i dag, med kortere reisetid og flere
togavganger.

Det vil ikke være ordinær anleggstrafikk for prosjektet
forbi skolen langs Ekholtveien eller Carlbergveien!

Trafikksikkerhetstips
- 6 generelle
råd råd
Slik er du trygg i trafikken
- generelle
1

Vær oppmerksom på trafikken rundt deg – se og lytt!

2

Bruk gang- og sykkelvei der det finnes!

Det vi skal gjøre er et omfattende arbeid som vil pågå gjennom flere år og som krever mange store lastebiler og
anleggsmaskiner i området rundt Carlberg Gaard , og etterhvert også langs Larkollveien (fv. 119).

3

Benytt fotgjengerfelt når du krysser veien - se at det er klart!

Prosjektet jobber tett med Trygg Trafikk, Statens vegvesen, Moss kommune og Ekholt skole for å legge til rette for
en sikker og smidig anleggsgjennomføring. Din sikkerhet langs veien er vår høyeste prioritet!

4

Prøv å få øyekontakt med sjåførene – bli sett og forstått!

Alle som kjører for oss har fått opplæring i å ivareta din sikkerhet langs veien, men sikkerhet i trafikken er også ditt
eget ansvar. Ved å lese og følge våre sikkerhetstips hjelper vi hverandre i å bli enda bedre!

5

Vær særlig oppmerksom på blindsoner rundt kjøretøyer!

Vi håper du vil lese gjennom denne brosjyren med foreldrene dine slik at du vet hva som skjer i nærheten av din
skole og nærområde, og hvordan dette påvirker deg i din hverdag.

6

Vær synlig i trafikken - bruk refleks!

Vi bygger 10 km med dobbeltspor gjennom Moss, fra Sandbukta i nord til Såstad i syd. Det nye dobbeltsporet skal
etter planen tas i bruk fra desember 2024.
Når vi nå bygger nytt dobbeltspor gjennom Moss, må vi blant annet jobbe i nærheten av din skole, Ekholt skole.

Hvordan påvirker våre arbeider deg?
Mye av arbeidene vi gjør i området ved Ekholt skjer i tunnel under bakken. Du vil likevel se at vi har mye arbeider
på jordet ved Carlberg Gaard.
•

Det vil ikke være ordinær anleggstrafikk på grusveien langs Carlbergveien bak skolen.

•

Det er mulig å gå/sykle Carlbergveien til Carlberg Gaard som tidligere. Følg anvist tursti det siste stykket
inn mot Carlberg Gaard.

•

Senere i prosjektet vil vi ha stor aktivitet i Larkollveien, da vi skal lage et nytt krysningspunkt for jernbanen.
Larkollveien kommer til å senkes, med bilvei og gang- og sykkelsti under jernbanesporet.

•

Fra anleggsområdet på Carlberg Gaard kan det komme noe støy. Vi har fokus på støy og jobber med å
holde støynivået så lavt som mulig.

•

Vi ber om at du respekterer våre anleggsgjerder/sperringer og følger skiltene som er i nærheten av våre
anleggsområder. De er på plass for å ivareta din personlige sikkerhet!

SKOLEBESØK
Vi vet at mange av dere syns at det vi holder på med er
spennende. Mange vil se anleggsmaskiner og lastebiler
på nært hold, eller bare vite mer om hva vi gjør. Dette
syns vi også er spennende å fortelle om! Bane NOR og
MossIA, som er de som bygger for oss, vil derfor ha dialog med ledelsen på Ekholt skole for å se på muligheten
for besøk.

KART OVER NÆROMRÅDET
Bane NOR skal lage en 2,3 km lang jernbanetunnel mellom Kleberget og Carlberg, før dobbeltsporet fortsetter ut
på Carlbergjordet, over Larkollveien og sydover ut til Såstad.
Steinmasser fra tunnelen skal kjøres ut via Larkollveien (fv. 119) og Ryggeveien (fv. 118), før de fortsetter ut på E6 til
deponi/lagringsplass for stein.
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1 Ekholt skole

Prosjektet har et samarbeid med skoleledelsen om trafikksikkerhet. Det vil ikke være ordinær anleggstrafikk forbi skolen.

Grusvei Carlbergveien

Grusveien blir stengt for biltrafikk, men holdes åpen for gående og syklende som før. Adkomst for biler til Carlberg Gaard blir
via Larkollveien.

Midlertidig tursti over Carlbergåsen

Deler av Carlbergveien er stengt og brukes som vårt anleggsområde. Det er derfor anlagt en ny, midlertidig tursti over
Carlbergåsen.

3

2 Carlberg Gaard

Carlberg Gaard har aktiviteter gjennom hele året. Det vil fortsette som før med både julemarked, konserter, kunstutstillinger
og simulatorgolf, etc.

3 Tunnelmunning rømningstunnel

Her lager vi ny rømningstunnel. Det betyr at vi må stenge Carlbergveien for biltrafikk (ny innkjøring via Larkollveien) og at vi
har måttet lage en ny midlertidig tursti over Carlbergåsen.

Ny jernbanetrasé

Markeringen viser hvor det nye dobbeltsporet blir bygget. Det skal etter planen tas i bruk fra desember 2024.

Dagens jernbanetrasé

Markeringen viser dagens jernbanetrasé. Når nytt dobbeltspor står klar kommer disse skinnene til å fjernes, i løpet av 2025.
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ILLUSTRASJONER

1

3

CARLBERGVEIEN: Det siste stykket inn mot Carlberg Gaard er det laget en midlertidig tursti opp i Carlbergåsen (innfelt bilde) som gjør at man kan komme trygt forbi vårt anleggsområde.

RØMNINGSTUNNEL CARLBERG: Jernbanetunnelen mellom Carlberg og Kleberget må ha en rømningstunnel. Denne ligger helt i begynnelsen av Carlbergveien.

2

4

TUNNELMUNNING CARLBERG: Fra Kleberget ved Moss havn bygger vi en 2,3 km lang jernbanetunnel som
kommer ut her på Carlbergjordet. Dobbeltsporet skal etter planen åpne i desember 2024.

FJERNER PLANOVERGANG: Planovergangen på Dilling fjernes i 2024/2025. Isteden senkes Larkollveien slik
at alle trafikanter kan passere under jernbanen og slipper å vente ved bom når tog skal passere.

Den blå linjen viser den nye jernbanetraseen som etter planen skal tas i bruk fra 2024.
Ekholt skole og fotballbanen ses oppe til høyre i bildet.

Vi bygger fremtidens jernbane!

Hjemmeside:
banenor.no/moss
Facebook-side:
facebook.com/banenormoss
E-post:
moss_utbygging@banenor.no
Nabovakt:
400 27 579

