
 
 

 

  

Brosjyren er utarbeidet mai 2020 
Oppdatert versjon finner du på vår hjemmeside 

INFORMASJONSSKRIV 
FOR ANLEGGSARBEID 
Sykkeltiltak Torderød  
 



 
Viktige beskjeder blir gitt på SMS. 

På servicevarsling.no kan du sjekke om ditt telefonnummer er registrert på riktig adresse 

Generelt: 
Moss kommune skal legge til rette for myketrafikkanter fra Jacob Sømmes gate og ned til Harald 
Hårfagres gate / Helgerødgata. 
Siden dette arbeidet strekker seg over et større område, vil Moss kommune sende ut SMS til de 
nærmeste naboene der vi vil jobbe oss fremover. 
Hovedsakelig skal det legges til rette for sykling på en side av veien, og parkering på andre siden. Slik at 
biler og sykelister kommer i minst mulig grad i konflikt. 
I grove trekk består arbeidet av: 

- Nye gatelys (LED) langs hele sykkeltraceen. 
- Krabben – Dropsone og fortau for tryggere skolevei for elever- 
- Bedre sikt i kryssing av Gimleveien, ved å flytte buss stoppet nærmere Helgerødgata. 
- Innsnevring av kryss i Olav Kyrres gate / Sverres gate / Harald Hårfagres gate. 
- Stenge for gjennomkjøring i Vidars gate og Ola Kyrres gate. 
- Parkering på nordsiden av sykkeltraceen. 
- Fartsdempende tiltak i tilstøtende veier mot sykkeltrace. 

 
Fremdrift: 
Oppstart av gravearbeidene er august 2020. Avsluttende arbeid er beregnet vår 2021 
Merk at dette er veiledende og endringer kan forekomme.  
 
Sikkerhet i anleggsperioden: 
Entreprenøren vil sikre anleggsområdet på forskriftsmessig måte og varsle nødetater om anleggsarbeid i 
området. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme. Foreldre oppfordres til å snakke 
med barna om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken. 
 
Praktisk informasjon i anleggsperioden: 
Parkering: 
For å sørge for god trafikkavvikling i trange gater mens gravearbeidene pågår kan det i perioder bli 
vanskelig eller umulig å parkere ved enkelte eiendommer. Entreprenør vil sette opp skilt og informere 
berørte beboere.  
 
Omkjøring: 
I anleggsperioden vil det være behov for å stenge veier for trafikk, eventuell omkjøring blir skiltet. 
 
Støy: 
Det vil forekomme en del støy og støv fra anleggsmaskiner mens arbeidet pågår. Vi ber om tålmodighet 
ovenfor de som arbeider slik at arbeidet kan utføres sikkert, raskt og effektivt. 
 
Varsling ved planlagt vannavstengning: 
Planlagt vannavstenging vil i hovedsak bli varslet via SMS. På servicevarsling.no kan du sjekke om ditt 
telefonnummer er registrert på riktig adresse. I særskilte tilfeller vil entreprenøren gi muntlig beskjed. 
Etter en vannavstenging er det viktig å spyle ut med kaldt vann frem til vannet er rent igjen. Ikke benytt 
vaskemaskin/oppvaskmaskin i perioden vannet stenges av. 
 
Kontaktinformasjon: 
Kontakt oss hvis det er noe du lurer på. 
 
Erik Nilsen       Frank Syversen 
Prosjektleder vei, vann og avløp    Anleggsleder 
Moss kommune      Moss kommune 
Tlf: 979 69 001      Tlf: 909 53 563 
Erik.nilsen@moss.kommune.no     frank.syversen@moss.kommune.no  
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Kartutsnitt: 

 
  



 
Viktige beskjeder blir gitt på SMS. 

På servicevarsling.no kan du sjekke om ditt telefonnummer er registrert på riktig adresse 

Kiss & ride ved Krabben: 
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Viktige beskjeder blir gitt på SMS. 

På servicevarsling.no kan du sjekke om ditt telefonnummer er registrert på riktig adresse 

Torderødgata: 
Legges til rette for myke trafikkanter på sørsiden av gata med parkering forbud skilt. 
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Viktige beskjeder blir gitt på SMS. 

På servicevarsling.no kan du sjekke om ditt telefonnummer er registrert på riktig adresse 

Vidars gate og Olav Kyrres gate: 
Vidars gate og O. Kyrres gate stenges for gjennomkjøring fra Gimleveien.  
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Viktige beskjeder blir gitt på SMS. 

På servicevarsling.no kan du sjekke om ditt telefonnummer er registrert på riktig adresse 

Olav Kyrres gate: 
Legge til rette for parkering på nordsiden av veien og myke trafikkanter på sørsiden. 
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Viktige beskjeder blir gitt på SMS. 

På servicevarsling.no kan du sjekke om ditt telefonnummer er registrert på riktig adresse 

Veikryss, Harald Hårfagresgt X Olav Kyrresgate X Sverresgate 
Oppstramming av veikryss 
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