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De parttijen
LocoRa
ail, een SPV
V opgezet voor het o
ontwerp (Design), de bouw (Bui ld), de fina
anciering
(Finance) en het onderhoud
d (Maintain
n) van hett PPS-project Liefkennshoekspoo
ortunnel,
bestaat uit CFE, Vinci
V
Conce
essions en BAM PPP
P – PGGM en sloot inn 2008 een
n DBFMv het Belgische spooorwegnet.
contractt af met Infrrabel, de inffrastructuurrbeheerder van
Het DB--gedeelte van
v het contract werd ttoevertrouw
wd aan de tijdelijke
t
hanndelsvenno
ootschap
LocoBo
ouw, bestaande uit MBG, CEI-De Meyer, Vinci Construc
ction Grandss Projets en
n Wayss
& Freyta
ag Ingenieu
urbau.
LocoRa
ail heeft de financiering georgani seerd met de EIB (Europese Invvesteringsb
bank) en
zes com
mmerciële banken:
b
Ba
ayern LB, B
Bank Nederrlandse Gemeenten, B
BNP Pariba
as Fortis
bank, IN
NG, Banco Santander en
e Société Générale.
De DB-w
werken zijn
n gestart ein
nd 2008, en zijn beëind
digd in juli 2013,
2
perfecct volgens planning.
p
De spoo
ortechnisch
he werken zijn nu ook b
beëindigd.
Sinds ja
anuari 2013 is LocoR
Rail ook ge
estart met het onderhoud van dde infrastruc
ctuur en
installatties en zal dit
d verder do
oen voor 38
8 jaar en dit in nauw ov
verleg met I nfrabel.

Het pro
oject : een paradepaa
p
rdje
Het pro
oject creëerrt een bijko
omende ve rbinding tussen de lin
nker- en reechteroever van de
Antwerp
pse haven, en zal de toename va
an het goederentranspo
ort opvangeen die het gevolg
g
is
van cap
paciteitsuitbreidingen van de have
en op de Lin
nker Schelde-oever.
De Liefkkenshoeksp
poorverbind
ding omvat d
de infrastru
uctuur en de
e tunnel-tecchnische ins
stallaties
voor ee
en complexe
e verbinding
g van 16,2 km, bestaa
ande uit 4,2
27 km openn en geslote
en sleuf,
de reno
ovatie van de
d bestaand
de Beveren spoortunne
el, en een dubbele
d
booortunnel van
n bijna 6
km. De
e spoortech
hnische ins
stallaties zijjn in aparte loten aanbesteed, buiten het DBFMcontractt.
Het pro
oject is een
n paradepaa
ardje, zowe
el wat betre
eft het PPS
S-aspect alls de bouw
wkundige
uitdagin
ng. Het con
ntract voor de realisa
atie ervan is amper zes jaar geeleden onde
ertekend
midden in een moeilijke economiscche periode. De go
oederenspooorverbinding werd
gerealisseerd binne
en een zeer strakke planning en budget en kendee grote tec
chnische
uitdagin
ngen. Zo werd
w
er geb
boord op be
eperkte die
epte onder het Kanaa ldok waarv
voor een
bescherrmplaat mo
oest worden
n aangebra
acht, de Be
everentunne
el werd gerrenoveerd, enorme
hoeveelheden gron
nd werden verzet,
v
dit a
alles in combinatie met hoge veiliggheidsvoors
schriften.
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Sleutel tot succes
s : geïntegrreerde sam
menwerking
g
Het is de samenwe
erking op alle fronten, d
die heeft ge
eleid tot het echte succces van dit project:
p
Partnerss :
De grotte expertise
e en jarenla
ange ervarin
ng van de partners inzake tunneelboringen was
w een
enorme
e troef. Eerd
der realisee
erden zij sa
amen voor Infrabel ook diverse H
HST-werken
n en het
belangrrijke projectt Diabolo Brussels
B
Airrport. Uitera
aard is dit op
o vlak vann communicatie en
gezame
enlijke expe
ertise een vo
oordeel. Bin
nnen Locob
bouw en Locorail hebbben de partn
ners een
evenred
dig aandeel, dat de geïïntegreerde
e aanpak be
evordert.
Werfme
edewerkers :
Maar da
an zijn er al
a die mede
ewerkers die
e het effecttief moeten uitvoeren, de mensen
n op het
terrein, chapeau aan die 600 arbeiders en bediend
den uit mee
er dan tien landen, die
e dag en
nacht a
als één geïntegreerde
e ploeg he
ebben gewe
erkt en erv
voor hebbeen gezorgd
d dat dit
huzaren
nstuk tot een goed eind
de is gebraccht.
Opdrachtgevers:
De betrokkenheid van Infrabel, TUC RAIL en de
d construc
ctieve meddewerking van
v
alle
stakeho
olders same
en met al de
d arbeiders
rs en bedienden heeft ertoe geleeid om deze
e unieke
publiek – private sa
amenwerkin
ng succesvo
ol te realise
eren.

Wee hebbben ggebouuwd met
m ù!
we hebbben ggebouuwd voor
v ù!

eer informa
atie kan U co
ontact opne
emen met Patrick
P
Verswijvel : pveerswijvel@m
mbg.be
Voor me
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