Strandlykkja-Labbdalen

Fellesprosjektet E6Dovrebanen skrider frem
Jernbaneverket

Dette er et nyhetsbrev om Fellesprosjektet E6-Dovrebanens utbygging mellom Strandlykkja og Labbdalen.
Nyhetsbrev for utbyggingen mellom Minnesund og Strandlykkja kan leses på www.e6-dovrebanen.no

Deler av ny E6 begynner å ta form
I begynnelsen av oktober vil trafikken på E6 bli lagt over til de to nye feltene som er under bygging på fra
undergangen kalt Melstrøm og vel to kilometer nordover til Kleverud. Etter denne omleggingen til det
fremtidige nordgående felt, skal eksisterende veg i samme område utbedres. Dette innebærer blant annet at
eksisterende underganger under E6 vil utbedres og bygges ferdig (de inngår i undergangen under fremtidig
nordgående felt som langt på veg er ferdig).
Det vil også bli en midlertidig omlegging av E6 ved Tyllien slik at ny undergang under E6 kan bygges. Dette
innebærer ny avkjøring fra E6 til Tyllienvegen og fv. 229 (gamle E6).

Hestneslokket
Det nye krysset nedenfor Shell Espa, kalt Hestneslokket, begynner å ta form. Fundamentene for selve lokket
og to av fire takseksjoner er ferdig støpt. Det gjenstår fortsatt en del støpearbeider i kryssområdet. Blant
annet skal de siste takseksjonene støpes og en støttemur mot parkeringen på Shell støpes i høst/vinter.

Tunnelarbeider
I juni var de to vegtunnelene ved Espa ferdig sprengt ut. I tillegg er Hæhre ferdig med permanent sikring i
begge tunnelløpene. Det gjenstår imidlertid en del arbeider før tunnelene er ferdig bygd. Vegbanen gjennom
tunnelen i sørgående løp er ferdig bygd og det jobbes med å montere vegg- og takelementer. I nordgående
tunnelløp jobbes det med å bygge ferdig vegbanen. Deretter skal vegg- og takelementer monteres. Til slutt

skal firmaet OneCo Samferdsel AS montere elektrotekniske installasjoner og firmaet Aventi Technology montere anlegg for styring, regulering, overvåkning og trafikk-styring.

E6 vil gå på to bruer over Labbdalen
E6 vil gå på to bruer over Labbdalen. Brua i nordgående retning vil bli vel 70 meter lang, mens brua i sørgående
retning blir vel 80 meter lang. Det har den siste tiden vært stor aktivitet med fundamenter for disse bruene, og i
oktober støpes dekket på den første brua.

Arbeider jernbane
Cirka 60 prosent av fyllingen i Mjøsa hvor jernbanen skal bygges, er nå lagt ut. Videre er ca. 100.000 kubikkmeter med masser fra Mjøsa kjørt til deponiet oppe i almenningen.
Forberedelser for jernbanetekniske arbeider er i gang ved at det er startet med borring og etablering av
kontaktsledningsanlegget (for togenes kjørestrøm). Jernbaneverket har inngått kontrakt for bygging av spor
og kontaktledningsanlegg med Infranord Norge AS. Arbeidene med tele- og elkraftanlegg skal utføres av Eltel
Networks.

Anleggstrafikk på Tyllienvegen
Fellesprosjektet har fått noen klager på anleggstrafikk på Tyllienvegen. I reguleringsplanens punkt 5.3.3.,
vedtatt av kommunestyret i Stange, heter det at Tyllienvegen av hensyn til anleggstransport er regulert med en
bredde på seks meter. Prosjektet søker å minimere trafikken, men anleggstrafikk vil ikke kunne unngås.

Arbeidstider på strekningen Strandlykkja–
Labbdalen
Arbeidstidene etter sommerferien er noe endret sammenlignet med arbeidstidene før ferien. Nå foregår det i
hovedsak arbeider mellom Strandlykkja og Labbdalen til følgende tider:
Mandag til og med fredag: klokken 07.00 til 19.30.
Lørdag: klokken 07.00 til 19.00.
Søndag: diverse arbeider når det er liten aktivitet ellers på anleggsstrekningen mellom Strandlykkja
		
og Labbdalen.
Sør for Strandlykkja har entreprenørene på Fellesprosjektet en annen arbeidstid enn mellom Strandlykkja og
Labbdalen.
Det vil forekomme arbeider mellom Strandlykkja og Labbdalen utover tidene nevnt over. Om det oppstår behov for arbeider om natten som går over grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy fra
anleggsvirksomhet (T-1442), utføres dette kun etter tillatelse fra kommunale helsemyndigheter. I slike tilfeller
informeres naboer i forkant og avbøtende tiltak tilbys.

Mye av sprengingsjobben ferdig i år
Med i overkant av 1.300 avfyrte sprenginger, har Hæhre Entreprenør AS sprengt ut over 1,5 million kubikkmeter med fjell mellom Strandlykkja og Labbdalen. Det gjenstår fortsatt en del sprenginger før sprengingsjobben i grove trekk er ferdig i 2013. To begrensede strekninger over «høybrekket» på Strandlykkja og mellom
Labbdalen og firefelten ved Skaberud vil da gjenstå.

Strandlykkja-Labbdalen

Arbeidsperioder på Dovrebanen
Det vil også i høst være perioder hvor Dovrebanen blir stengt for trafikk grunnet arbeider på Felles-prosjektet og
andre steder. Dette vil i høst være:
7-8. september:
36 timer
5-6. oktober: 		
24 timer
21-28. oktober:
7 dager
2-3. november:
36 timer
I disse periodene blir togene erstattet med busser. Naboer som blir berørt av anleggsarbeid i de aktuelle tidsrommene,vil motta særskilte varsel i forkant.

Smånytt fra anlegget
e Den gamle fløyen på Stenby skole var i så dårlig forfatning at Fellesprosjektet valgte å rive bygningen i sommer.
e Det nye renseanlegget på Strandlykkja er tatt i bruk. Det gamle anlegget er revet.
e Husk «Åpen dag» første tirsdag i måneden fra klokken 16 til 19 på anleggsriggen til Jernbaneverket og Statens veg-		
vesen på Espa. Her kan du komme og få svar på dine spørsmål knyttet til utbyggingen av veg og bane mellom
Strandlykkja og Kleverud/Labbdalen.
e Arbeidene med å bygge molo for småbåthavn ved Strandlykkja stasjon er godt i gang.

13-1551 grafisk.senter@vegvesen.no

Kontakt

For ytterligere informasjon kan du ta
kontakt med:
Byggeleder:
Terje Halbakken
Telefon: 951 99 030
terje.halbakken@vegvesen.no
Kommunikasjonsrådgiver
Einar Søberg
Telefon: 970 92 789
einar.soberg@vegvesen.no
Kommunikasjonsrådgiver
og nabokontakt
Hilde Marie Braaten
Telefon: 977 00 383
brahil@jbv.no
Kommunikasjonsrådgiver
og nabokontakt
Ivar Arne Berge
Telefon: 903 61 109
beriva@jbv.no

E-post: e6-dovrebanen.no
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