Sandbukta-Moss-Såstad
Prosjektpresentasjon
Markedsdialog med rådgivere - uke 21 , 2022

Mars 2022

Mål med markedsdialogen
• Informere om kommende rådgiverkontrakt, størrelse og varighet
• Kapasitet og kompetanse
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Kort info om
prosjektet
• Ca. 10 km nytt
dobbeltspor fra
Sandbukta i nord til
Såstad i sør
• Ny rådgiverkontrakt
omhandler dagsone
og stasjonsområde
i Moss
sentrum, samt
grensesnitt mot
tunneler
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Prosjektbeskrivelse
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Prosjektbeskrivelse
Prosjektets mål:
• Kortere reisetid: 30 minutter reisetid mellom Moss og Oslo
• Flere avganger – inntil fire tog i timen (totalt i begge retninger)
• Ny møteplass og kollektivknutepunkt: Nye Moss stasjon
• Økte muligheter med hensyn til godstransport via Moss havn
• Alle trafikkfarlige planoverganger skal fjernes

Hva skal bygges i prosjektet?
Tre dagsoner og to tunneler som angitt under:
• Ca. 630 meter dobbeltspor i dagen ved Sandbukta
• Mossetunnelen: ca. 2 720 m lang tunnel fra Sandbukta til Moss sentrum, inkl. ca. 420 meter betongtunnel i
løsmasser
• Nye Moss stasjon: ca. 800 meter langt stasjonsområde i dagen
• Carlbergtunnelen: ca. 2 350 m lang tunnel fra Kleberget til Carlberg, inkl. ca. 200 m betongtunnel i løsmasser
• Ca. 3 850 meter dobbeltspor i dagen frem til påkobling til eksisterende dobbeltspor ved Såstad
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Prosjektstatus
Ny IC-bane gjennom Moss og Rygge har vært et viktig
satsingsområde for regionen siden 1990-tallet. Prosjektet har
så langt så langt utført, igangsatt og planlagt følgende:
• Grunnerverv (2016-2018)

• Forarbeider før hovedentreprise (2017-2019, Leif Grimsrud
AS)
• Riveentreprise (2018-2019, Norsk Saneringsservice AS)
•

Totalt 121 bygninger måtte vike for nytt dobbeltspor og ny stasjon.

• Hovedarbeidene underbygning startet sommer 2019.
–

EPC kontrakt (SMS2A) MossIA, et samarbeid mellom Implenia Norga AS og Acciona
Construccion S.A

• Utførelsesentrepriser for jernbaneteknikk: SMS 2B, SMS
2C og SMS 3
–
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All jernbaneteknikk prosjekteres av RS (Rambøll Sweco)

Prosjektstatus
• 4. feb. 2022. BaneNOR avbestilte alle arbeider
(prosjektering og bygging) i sentrum fra MossIA.
• Alle arbeider for å sikre områdestabilitet og
tilhørende arbeider prosjekteres av NGI og AasJakobsen.
• BN jobber med utlysing av ny rådgiverkontrakt for
prosjektering av resterende arbeider i Moss
sentrum
• Utførelsesentreprise for mindre arbeider i Moss
sentrum planlegges inngått i månedsskiftet mai /
juni 2022
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Prosjektbeskrivelse
Hva omfatter den nye prosjekteringskontrakten i Moss sentrum?
Prosjektering av konstruksjoner for jernbanen fra Mossetunnelen i nord, til Carlbergtunnelen i sør :
• Noe bergtunnel i syd mot Carlbergtunnelen og muligens i nord mot Mossetunnelen

• Dyp byggegrop (i kvikkleire) for fremtidig jernbanekulvert, det må påregnes kraftige støttekonstruksjoner med
tilhørende avstivingsnivåer
• Permanent betongtunnel / -trau gjennom Moss sentrum
• Komplisert faseplanlegging for anleggsgjennomføringen

• Nærliggende veier, infrastruktur og bygninger på mye av strekningen
• Nye Moss stasjon: ca. 800 meter langt stasjonsområde i dagen

Områdestabiliteten er ivaretatt gjennom de forberedende arbeidene i Moss sentrum og tiltak for ivaretakelse av
områdestabilitet er i utgangspunktet ikke en del av kontrakten.
• Områdestabiliteten er likevel fullstendig styrende for alle arbeider som skal utføres i Moss sentrum, og
prosjektering og bygging av gjenstående arbeider vil måtte ta hensyn til områdestabiliteten i alle faser.
Arbeidene med å sikre områdestabilitet vil anslagsvis pågå til 2025 i deler av anleggsområdet (Kransen Syd)
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Mulig etappevis utførelse av forberedende arbeider
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Mulig etappevis utførelse av forberedende arbeider
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Fremdrift og verdi på kontrakt
• Rådgiverkontrakt er planlagt kunngjort høsten 2022 og planlagt inngått Q1 2023.
Varighet av kontrakten er minst 5 år, tidspunkt for ferdigstillelse er nå oppe til
vurdering hos Bane NOR.
• Konkurranseunderlag for planlagte anskaffelser skal være klart ultimo 2024/ primo
2025. Det må påregnes et betydelig prosjekteringsvolum i fasen frem til utsendelse
av konkurransegrunnlag.
• Anslått verdi for rådgiverkontrakt er ca. 2-300 MNOK, avhengig av
ferdigstillelsesdato. Honorar etter medgått tid.
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Rådgiverkontrakt - overordnet arbeidsomfang i Sentrum
• Prosjekteringen vil starte med en gjennomgang og vurdering av materiale fra
MossIAs prosjektering med påfølgende utarbeidelse av forslag til løsning for
gjenstående prosjektering
• Prosjektering av komplett arbeidsunderlag for kommende utførelsesentrepriser
• Betydelig omfang av komplisert prosjektering innenfor geoteknikk og
konstruksjonsteknikk
• Omfattende behov for faseplanlegging

• Omlegginger av vei, VA og annen infrastruktur
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Viktige egenskaper hos rådgiver
• Prosjekteringsoppdraget vil gå over en periode på minst 5 år. Det skal prosjekteres
kompliserte konstruksjoner i grensesnittet mellom geoteknikk og
konstruksjonsteknikk. Kapasitet, kompetanse og kontinuitet innenfor disse fagene vil
sannsynligvis verdsettes høyt i evalueringen av innkomne tilbud. Det er viktig for BN
at det tilbys prosjekteringsteam som kan stå i prosjektet i hele prosjektets levetid.
Dette vil understrekes ved at Bane NOR vil sette opp betydelig sanksjon for bytte av
nøkkelpersonell uten oppdragsgivers samtykke i prosjektet. Bane NOR ser for seg et
behov for opptil 3 seniorer innenfor hvert av fagene konstruksjonsteknikk og
geoteknikk som i hovedsak jobber med dette prosjektet.

• Prosjektet ligger ved Moss stasjon og det må påregnes hyppig oppmøte i Moss for
sentralt personell
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Spørsmål til rådgiverne
• Har rådgiver erfaring med å ta over delvis prosjektert materiell og konsepter?
• Hvordan ser rådgiver for seg å få oversikt, lande konsepter og utarbeide
konkurranseunderlag på relativt kort tid?

• Hvilken erfaring har rådgiver med å prosjektere slissevegger, sekantpeler og
rørspunt?
• Hvordan er kapasiteten til rådgiver fra Q1 2023 og de etterfølgende årene? Det må
påregnes stort arbeidsomfang fra oppstart og i flere år fremover.

• Hvordan ser rådgiver for seg å få til god samhandling med byggherrens
organisasjon(som sitter i Moss)?
• Hvordan stiller rådgiver seg til et krav om at dokumentasjon og all kommunikasjon
skal foregå på kun norsk?

• Hvor lang tid trenger rådgiver for å gi tilbud?

19

