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N Y H E T S B R E V
Arbeid i april
I tidsrommet 9. april klokka 07.00 til 10. april klokka 19.00
vil det være stans i togtrafikken på deler av Dovrebanen.
Dette for å utføre forberedende arbeider i forbindelse med
bygging av nytt dobbeltspor på strekningen Minnesund Kleverud.
I denne perioden skal sikringstunnelen ved Dorr bru rives og
det skal støpes fundamenter for midlertidig overgangsbru
for massetransport over dagens spor på Narviktangen. På
Narviktangen skal det også monteres en sikringsskjerm. Disse
arbeidene vil foregå kontinuerlig hele døgnet. I tillegg vil det
foregå en del mindre arbeider flere steder på strekningen,
blant annet på Morskogen stasjon og ved Strandlykkja. På
de to sistnevnte stedene vil arbeidet kun foregå på dagtid.
Støyskjermende tiltak
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen skal i forbindelse med utbyggingen av vei og bane gjennomføre støyreduserende tiltak
for de mest støyutsatte boligene på strekningen MinnesundKleverud/Labbdalen. Støytiltakene blir gjort i forhold til støynivå på ferdig utbygd vei og jernbane.
I 2010 startet Sweco, på oppdrag fra Fellesprosjektet, befaringer for å finne ut hvilke tiltak som skal gjøres på hvilke
boliger. Det ble gjennomført utendørs befaringer, og det ble
startet opp med innvendige befaringer der det var behov.
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Det har blitt sendt ut brev til de som har boliger som er
aktuelle for dette. De innvendige befaringene vil fortsette
utover våren.
De som har behov for skjerming av uteplass blir også fortløpende kontaktet for en befaring nummer 2. Ved denne
befaringen stiller akustiker og landskapsarkitekt fra Sweco,
samt en representant fra Fellesprosjektet. Konkrete skjermingsløsninger blir diskutert med eierne.
Vi gjør oppmerksom på at Miljøverndepartementet har
avklart at fritidsboliger ikke skal skjermes mot støy innendørs fra utendørs kilder, og at det kun er uteområdene på
disse som vil bli skjermet.
Bygninger som allerede er befart beskrives det fasadetiltak på etter behov, og alle eiere vil få skriftlig beskjed
fra Fellesprosjektet om hvilke tiltak som er aktuelle for hver
enkelt enhet. Etter planen skal alle befaringer være ferdig
til sommeren.
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen ønsker å gjennomføre støytiltakene så raskt som mulig slik at de også kommer til nytte
i anleggsperioden. Vi håper derfor på et godt samarbeid i
forbindelse med støytiltakene, og på en god dialog dersom
det foreslåtte tidspunktet for befaring ikke skulle passe.
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Finansieringsplanen for E6-utbyggingen skal
oversendes Stortinget for endelig behandling.
Foto: JBV/Frøydis Barstad

Finansiering av E6
I februar måned behandlet berørte kommuner og fylkeskommuner finansieringsplanen for E6 Gardermoen-Kolomoen. I
denne planen forutsetter Statens vegvesen at staten bidrar
med 2.350 millioner kroner, og at resten betales av trafikantene som kjører strekningen. Etter siste kostnadsberegning vil
dette si at trafikantene må betale 71 prosent av kostnadene
for utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Kolomoen.
Berørte kommuner og fylkeskommuner vedtok finansieringsplanen, men flere oppfordret staten til å øke sitt økonomiske
bidrag til utbyggingen av E6. Det er ventet at finansieringen
for utbyggingen av E6 vil oversendes Stortinget for endelig
behandling i løpet av juni måned. Det innebærer at Stortinget
kan behandle finansieringen i løpet av høsten.

KONTAKT

Arkeologiske utgravninger
Akershus fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune har

kartlagt kulturminner som blir berørt mellom Minnesund og
Kleverud. I forbindelse med utbyggingen vil det derfor fremover bli foretatt flere arkeologiske utgravninger og eventuelt
andre tiltak for å bevare kulturminnene.
Den første utgravningen vil finne sted våren 2011, da en av
lokalitetene blir berørt av de forberedende arbeidene som
skal gjøres i løpet av året. Lokaliteten ligger på Brøhaug i
Akershus. På denne plassen er det registrert en rydningsrøyslokalitet og et kulturmiljø.
Det er kulturhistorisk museum som står for utgravningen, på
oppdrag for Riksantikvaren og fylkeskommunen.
Nyhetsbrev på e-post?
Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevet som pdf på e-post i
stedet for papir, send din e-postadresse til barfro@jbv.no.

For ytterligere informasjon, kan du ta kontakt med:
Prosjektleder
Taale Stensbye
Telefon: 90 04 34 43
taale.stensbye@vegvesen.no

Kommunikasjonsrådgivere
Einar Søberg
Telefon: 97 09 27 89
einar.soberg@vegvesen.no

Assisterende prosjektleder
Jan Ausland
Telefon: 90 09 19 57
jau@jbv.no

Frøydis Barstad
(også nabokontakt)
Telefon: 40 44 18 00
barfro@jbv.no
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