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Disse skal bygge i Moss og Rygge

Totalentreprisen på underbygning er tildelt arbeidsfellesskapet mellom Implenia
Norge AS og Acciona Construcción S.A. Kontrakten har en verdi på 6 300 MNOK.
Foruten underbygningsarbeider på hele strekningen på 10 km mellom
Sandbukta og Såstad, inkluderer totalentreprisen bygging av to
jernbanetunneler på henholdsvis 2,7 km og 2,3 km, samt ny stasjon i Moss.
Arbeidsfellesskapet, kommer til å bli kjent som MossIA ANS med navn og logo,
og begynte prosjekteringen umiddelbart etter kontraktsigneringen 28. juni.
- Vi ser frem til et fruktbart samarbeid med to solide entreprenører som er godt
etablert i Norge. Vi har utviklet et velfungerende forhold til Acciona gjennom
tunnelbore-delprosjektet på Follobanen og med Implenia Norge på parsellen
Farriseidet-Porsgrunn, sier Einar Kilde, Utbyggingsdirektør i Bane NOR.

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

- Kontraktsigneringen for hovedentreprisen er en viktig milepel for prosjektet
og er noe vi har jobbet målrettet mot gjennom flere år. Vi er glad for at vi kan
meddele at vi har kommet til enighet med Implenia og Acciona om denne
entreprisen. Sammen skal vi gi innbyggerne i Østfold, ikke minst i Moss og
Rygge, et bedre togtilbud og økt kapasitet når dobbeltsporet står ferdig. Planlagt
åpning er i desember 2024, forteller Jarle Rasmussen, prosjektsjef for nytt
dobbeltspor mellom Sandbukta og Såstad.

• Arbeidene avsluttes etter planen i 2025.

SIGNERTE KONTRAKT: På bildet ser vi, f.v, Huberto Moreno (Adm.dir. Construction
Business i Acciona), Jarle Rasmussen (prosjektsjef i Bane NOR), Audun Aaland (Adm.
dir. i Implenia Norge AS) og Einar Kilde (Utbyggingsdirektør i Bane NOR).

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

NGI skal ivareta områdestabiliteten
Norges Geotekniske Institutt (NGI) er engasjert av MossIA ANS for å ivareta områdestabiliteten og sørge for en sikker gjennomføring av de mest krevende arbeidene.
Som en del av arbeidene med nytt dobbeltspor skal det blant annet
bygges en løsmassekulvert på drøyt 400 meter i krevende grunnforhold i
Moss sentrum, fra Kransen og ned mot det nye stasjonsområdet.
- At vi har fått på plass et solid fagmiljø som har god kompetanse på å
jobbe med blant annet kvikkleire, har vært helt avgjørende for prosjektet.
Dette er noe som vi vet også er viktig for innbyggerne i Moss, sier Jarle
Rasmussen, prosjektsjef for utbyggingsprosjektet gjennom Moss og Rygge.

Følg prosjektet
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

NGI begynte i juli å foreta en rekke supplerende grunnundersøkelser i
området der løsmassekulverten skal anlegges.

Møt oss på Bylab!

- Detaljer rundt hovedarbeidene, om hvor MossIA ANS skal starte og
når, vil vi komme tilbake til så snart entreprenør har fått ferdigstilt sin
prosjektering, legger han til.

Torsdag 29.08. 		
Torsdag 26.09.		
Torsdag 31.10.		

Prosjektet er til stede på Bylab i gågata siste torsdag i måneden.
Kl. 15-19
Kl. 15-19
Kl. 15-19

Kontakt oss
Nabokontakt-telefon Sandbukta-Moss-Såstad
+ 400 27 579 | moss_utbygging@banenor.no

Jarle Midjås Rasmussen, prosjektsjef
+916 73 402 | raja@banenor.no

Nina Kjønigsen, kommunikasjonsansvarlig
+ 456 18 351 | nina.kjonigsen@banenor.no

Grunnerverv (om berørte eiendommer)
+ 479 74 089 | grunnerverv_moss@banenor.no

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

