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N Y H E T S B R E V

Noe asfaltarbeider gjenstår mellom Ørbekk og Splitten før siste del av E6 åpner i juni. (Foto: Fellesprosjektet E6 Dovrebanen.)

Støvrapport

Siden anleggsarbeidene startet har det vært perioder med mye
støv i nærheten av anleggsområdet. På oppdrag for Fellesprosjektet, har Norsk institutt for luftforskning (NILU) gjennomført
støvmålinger ved boligområdene på Espa, Morskogen og Ørbekk.
Undersøkelsene gjennomført av NILU viser at Fellesprosjektet har
gjort tiltak som gjør at prosjektet har holdt seg innenfor foruresningslovens bestemmelser om svevestøv. Likevel har det vært tilfeller der prosjektet har overskrevet timemiddelverdien i forhold
til behandling av luftkvalitet.
På www.e6-dovrebanen.no finner du rapporten fra NILU. Ta
kontakt med Einar Søberg på telefon 970 92 789 om rapporten
ønskes tilsendt i posten.

Jernbaneverket

Anleggsdrift har ikke ført til forurensning

Utbyggingen av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane på østsiden av Mjøsa har ikke ført til forurensning av betydning til
sentrale deler av Mjøsa. Det viser undersøkelser gjennomført av
Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Mer om undersøkelsene
og rapporten etter undersøkelsen kan leses under «Nyheter» på
www.e6-dovrebanen.no. Ta kontakt med Einar Søberg på telefon 970 92 789 om rapporten ønskes tilsendt.

Morskogstunnelen

Kartverket fastsatte tidlig i mars at navnet på E6-tunnelen ved
Morskogen fortsatt blir «Morskogstunnelen». Ønsket fra Morskogen vel, Eidsvoll kommune og Statens vegvesen om at tunnelen
skulle endre navn til «Morskogen tunnel» ble derfor ikke tatt til
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følge. Bakgrunnen for beslutningen fra Kartverket er at Morskogstunnelen er i tråd med
tradisjonell norsk navnelaging, noe navnet «Morskogen tunnel» ikke er.

Ferdigstillelse E6

De 3,8 kilometrene av E6 mellom Ørbekk og Splitten vil åpne torsdag 25. juni. Naboer vil
inviteres til en markering denne dagen. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen kommer tilbake
med mer informasjon om markeringen.

Bompenger

Samtidig som E6 mellom Ørbekk og Splitten åpnes, vil bomstasjonen på Ørbekk settes i
drift. En passering gjennom denne bomstasjonen vil for lette kjøretøy koste 20 kroner uten
gyldig AutoPASS-avtale. Tunge kjøretøy, som defineres som kjøretøy som veier fra og med
3.501 kilo, betaler dobbel takst. Trafikanter med gyldig AutoPASS-avtale får 10 prosent
rabatt også gjennom denne bomstasjonen. Det blir ingen endringer i bomtaksten i øvrige
bomstasjoner mellom Gardermoen og Kolomoen.

Togfrie perioder på Dovrebanen

Det nærmer seg tiden hvor det blir arbeidsperioder på Dovrebanen hvor togene innstilles
og erstattes med buss. De planlagte arbeidsperiodene i 2015 er disse:
Uke 19:
9-10. mai (36 timer)
Uke 24-25: 13-17. juni (5 dager)
Uke 33:
15.-16. august (24 timer)
Uke 35:
29.-30. august (36 timer)
Uke 37:
12.-13. september (36 timer)
Uke 39-43: 26. sept. til 19. okt. Stengt for ordinær togtrafikk i 23 dager grunnet innkoblingen av det nye dobbeltsporet som åpner for trafikk 19. oktober.
Uke 44:
31. oktober til 1. november (36 timer)
Uke 46:
14.-15. november (36 timer)
Nærmere informasjon om hvordan trafikken avvikles blir lagt ut bl.a. på jernbaneverket.no.
Naboer som berøres av anleggsarbeid, vil motta særskilte varsler i forkant.

KONTAKT
MINNESUND-BRØHAUG:
Kåre Nordsjø, mobil 982 04 217 eller
e-post kaare.nordsjo@vegvesen.no
BRØHAUG-STRANDLYKKJA:
Elin Hermanstad Havik, mobil 481 18 540 eller
e-post elin.hermanstad.havik@vegvesen.no
STRANDLYKKJA-KLEVERUD:
Terje Halbakken på telefon 951 99 030 eller
e-post terje.halbakken@vegvesen.no
Kom.rådgiver/nabokontakt:
Hilde Marie Braaten, mobil 977 00 383 eller
e-post hilde.marie.braaten@jbv.no
Kom.rådgiver/nabokontakt:
Einar Søberg, mobil 970 92 789 eller
e-post einar.soberg@vegvesen.no

ÅPEN DAG
Fellesprosjektet minner om åpen dag

for strekningene:

Jernbaneverket
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Ved Morskogen har en kommet langt i arbeidet med å sette området der Morskogstunnelen erstatter
E6 i dagsonen til slik det opprinnelig var før E6 ble bygget. (Foto: Einar Søberg.)
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MINNESUND-STRANDLYKKJA
(Riggen på Minnesund):
Tirsdag 2. juni kl. 16-17.30
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STRANDLYKKJA-LABBDALEN
(Riggen på Espa):
Første tirsdag i måneden kl. 16-19

