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Fokus på trafikksikkerhet
Bane NOR har etablert et samarbeid
med Trygg Trafikk for å sette ekstra
fokus på trafikksikkerheten gjennom
anleggsperioden.

Dette er prosjektet
• Ca. 10 kilometer med nytt 		
dobbeltspor i ny trasé.
• Tunneler på 2,3 og 2,7 km.

- Vi bygger nytt dobbeltspor gjennom Moss og Rygge og ny
stasjon i Moss. Anleggsarbeider i byer der folk bor og ferdes er
ekstra krevende og vi har derfor stort fokus på sikkerhet, påpeker
Nina Kjønigsen, kommunikasjonsansvarlig for prosjektet.

• Ny Moss stasjon.

Sikkerhetskampanje på lokale skoler
- Det skal være trygt å ferdes i Moss også når vi bygger. Derfor
jobber vi tett med Trygg Trafikk, Statens vegvesen og kommunen
for å legge til rette for en sikker og smidig gjennomføring. Mange
er for eksempel ikke klar over utfordringene med blindsoner på
store kjøretøy. Dette er noe vi ønsker å gjøre oppmerksom på.
Blant annet er vi og Trygg Trafikk i dialog med kommunen og
lokale skoler i sentrum for å gjennomføre en sikkerhetskampanje
for skoleelevene i høst, forteller hun.

Ny strekning tas etter planen
i bruk i 2024, og arbeidene
avsluttes i 2025.

• Spor for vending av tog.
Planlagt byggestart for hovedarbeidene er 2019.

Statens vegvesen har laget flere gode og informative filmer om
blindsoner på lastebiler.
Scan QR-koden til høyre eller gå til lenken bit.ly/2O3VKNV for å
få en viktig påminnelse om blindsoner.
Setter opp skilt
Det kommer også til å bli satt opp skilt for gående og syklende
i riveområdet rundt stasjonen, slik at alle lett skal kunne se hvor
det er trygt å ferdes.
Riveentreprenør snart klar
Status for rivingsarbeidene er at prosjektet nå vurderer tilbud
fra ulike entreprenører for riveentreprisen i Moss sentrum.
I begynnelsen av oktober undertegnes kontrakt med valgt
entreprenør. Anleggs- og rivingsarbeidet vil så starte opp
umiddelbart og vil løpe frem til april/mai 2019, før oppstart av
hovedarbeidene (mer info neste side).

TRAFIKKSIKKERHET: Sikkerheten til gående, syklende og bilister skal ivaretas
under rivearbeidene i Moss.

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

Stor interesse for å bygge i Moss og Rygge
Etter en omfattende silingsprosess har
vi prekvalifisert fem entreprenører
som vi inviterer til å utarbeide og gi
tilbud på den store hovedkontrakten.
Kontrakten som også kalles grunnentreprisen, er den klart
største enkeltkontrakten i InterCity-utbyggingen gjennom
Moss og Rygge. Den inkluderer blant annet bygging av
jernbanetunneler, trasé i dagen (over bakken), samt ny
stasjonsbygning i Moss.
Selskapene som inviteres til å utarbeide og levere tilbud er:
AF Gruppen, Norge
Implenia Norge AS og Acciona Construcctión S.A., Norge/Spania (arbeidsfellesskap/Joint venture)
FCC Construcción S.A. og Azvi S.A., Spania (arbeidsfellesskap/Joint venture)
Impresa Pizzarotti og C S.p.a. Itinera p.A, Italia (arbeidsfellesskap/Joint venture)
Bouygues Travaux Publics, Frankrike
Tilbudene skal gis i januar 2019 og kontrakt med entreprenør
som tildeles oppgaven inngås i løpet av sommeren 2019.
Oppstart vil være umiddelbart etter kontraktsinngåelsen.
- Vi er godt fornøyd med interessen for oppgaven. Det er
stilt strenge krav til entreprenørene om at de skal ha god,
dokumentert erfaring fra å jobbe i områder med kvikkleire
og at de skal ha tilfredsstillende økonomisk soliditet. Derfor
er vi godt fornøyd med at vi har prekvalifisert fem tilbydere,
forteller Jarle Rasmussen, prosjektsjef for Sandbukta-MossSåstad.

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

Møt oss på ByLab!
Prosjektet er til stede på Bylab i gågata (vis á vis Kirkeparken
videregående skole) én gang i måneden. Dette er datoene for
perioden september-november.
Torsdag 27.09. 		
Torsdag 25.10. 		
Torsdag 29.11.		

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

