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N Y H E T S B R E V

Reguleringsplan på høring i april
Reguleringsplan for utvidelse av E6 og bygging av dobbeltsporet jernbane på strekningen Langset-Hedmark
grense og Akershus grense-Labbdalen vil være lagt ut
til offentlig høring i perioden 21. april til 4. juni 2010.
Planene vil bli lagt ut til offentlig høring på:
• Stange rådhus
• Eidsvoll rådhus
• Gamle Minnesund kro
• Kiwi Minnesund
• By the Way Espa
Høringsuttalelser til planene kan sendes til følgende
adresse:
Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Åpne dager
I forbindelse med at reguleringsplanen for E6 og Dovrebanen er på offentlig høring, vil Statens vegvesen og
Jernbaneverket arrangere åpne dager på følgende tidspunkt:
• Torsdag 29. april klokken 14-18 på Tangen
samfunnshus. Det vil være en presentasjon i
plenum klokken 15 og 17.
• Onsdag 5. mai fra klokken 14-18 på gamle
Minnesund kro. Det vil være en presentasjon i
plenum klokken 15 og 17.
• Lørdag 8. mai fra klokken 12 til 15 på gamle
Minnesund kro.
Det vil være åpent kontor på gamle Minnesund kro
fredag 21. mai og fredag 28. mai fra klokken 12 til 15.
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I første omgang må interesserte ta kontakt med prosjektet for å avtale besøk utenom annonserte åpne
dager.
Dorr bru – en tjuvstart
I april starter Jernbaneverket og Statens vegvesen
felles byggearbeider på Dorr bru. Dette blir de aller
første byggearbeidene som skjer i regi av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. På Dorr går jernbanen i en kort
betongtunnel under dagens E6. Denne tunnelen skal
nå rives, og vegen legges på en ny bru over sporet. Da
blir det plass til både dagens spor og det fremtidige
dobbeltsporet Eidsvoll-Minnesund under brua.
Fra 13. april 2010 til 5. juli 2011 vil Minnesund bru i E6
være stengt for trafikk, og E6-trafikken vil da være ledet
over til gamle E6 gjennom Langset sentrum. Fellesprosjektet vil i denne perioden også gjøre byggearbeidene
med Dorr bru, noe som sparer trafikanter og beboere
i området for en periode hvor trafikken vil være ledet
gjennom Langset sentrum.
E6-brua over Minnesund gjenåpner for tofeltstrafikk 5.
juli 2011, mens alle fire felt skal tas i bruk i oktober
samme år.
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Kontakt
For ytterligere informasjon, kan du ta kontakt med:
I Jernbaneverket:
Prosjektleder Jan Ausland
Telefon: 900 91 957
jau@jbv.no
Planlegger Helge Voldsund
Telefon: 916 72 586
vol@jbv.no
Informasjonsrådgiver Trude Isaksen
Telefon: 916 56 273
istr@jbv.no
I Statens vegvesen:
Planleggingsleder Jarle Tangen
Telefon: 815 22 000
jarle.tangen@vegvesen.no
Planlegger Jan Terje Løitegaard
Telefon: 958 94 852
jan.loitegard@vegvesen.no
Kommunikasjonsrådgiver Einar Søberg
Telefon: 970 92 789
einar.soberg@vegvesen.no
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grafisk.senter@vegvesen 0453-10

Informasjonssenter på Minnesund
I april 2010 åpner dørene på informasjonssenteret for
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen på gamle Minnesund
kro, og senteret skal holde åpent til både veg og bane
står ferdig bygget. Informasjonssenteret skal brukes
til å informere lokalbefolkningen, skolebarn, fagfolk
og andre interessenter om hva som skjer i planog byggefasen av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.
Besøkende får muligheten til å prøve 3D-modellen av
strekningen Minnesund-Espa, samt se andre filmer fra
strekningen.

