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N Y H E T S B R E V

Sidsel Sandelien, tidligere regionvegsjef i Statens vegvesen Region øst, sørget for at siste del av E6 mellom Gardermoen og Kolomoen ble åpnet
som firefelts veg med midtdeler. Fra venstre ser vi Kåre Nordsjø, byggeleder i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, nabo Per Olav Utgård, Sandelien,
nabo Per Aanum og prosjektleder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør AS. (Foto: Olav Nordli, Jernbaneverket)

T

orsdag 25. juni åpnet E6 mellom Ørbekk og Brøhaug som firefelts veg med midtdeler. Selv om E6 er åpnet
på hele strekningen mellom Minnesund og Labbdalen, har Fellesprosjektet E6-Dovrebanen fortsatt mye
arbeid igjen. Det gjenstår arbeider knyttet til Dovrebanen, lokalveger, Mjøstråkk, andre avbøtende tiltak
samt opprydningsarbeider. I dette nyhetsbrevet vil vi orientere litt om det som skjer i tiden som kommer.

NY DOVREBANE TAS I BRUK 23. NOVEMBER
Datoen for å ta i bruk de 17 kilometrene med nytt dobbeltspor mellom Langset og Kleverud er forskjøvet fra 19. oktober til 23. november. Årsaken er at leveransen av signal- og
sikringsanlegget har blitt forsinket.
Det betyr at perioden på tre uker hvor Dovrebanen stenges for arbeider, flyttes tilsvarende. Tidsrommet hvor togene erstattes med buss mellom Eidsvoll og Dombås blir derfor
fra og med lørdag 31. oktober til og med søndag 22. november. Dovrebanen stenges 31.
oktober klokken 01.00, og trafikken gjenopptas fra første tog mandag 23. november. Det
blir sendt ut et eget nabovarsel til berørte naboer i forkant av denne togfrie perioden.
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Det nye dobbeltsporet
mellom Langset og Kleverud tas i
bruk 23. november. (Foto: Hilde Marie Braaten)
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Fra 21. juli til 1. oktober vil fv. 501 være stengt mellom Langsetbakken øst for Langset vegkryss
og til forbi deponiet ved Langsetenga. Stengingen skyldes transport av masser fra deponiet
på Langset og til nytt deponi mellom fylkesveg og E6 (sør for Langset vegkryss), oppbygging
av fylkesvegen i Langsetbakken og riving av gammel undergang under fylkesveg. I perioden
hvor fylkesvegen er stengt må Minnesund vegkryss benyttes for å komme til/fra Langset.

Tiltak fv. 228 på Strandlykkja

I løpet av august vil Fellesprosjektet E6-Dovrebanen starte arbeidene med å gjennomføre
tiltakene, hvor hovedgrepene er breddeutvidelse og grøfter, på fv. 228 på den 2,5 km. lange
strekningen fra E6 på Strandlykkja til Mjøsli. Langs de første 700 meterne vil det også bli
satt opp gatelys. Samtlige arbeider på fv. 228 mellom Strandlykkja og Mjøsli skal være ferdig
innen 1. juli 2016. I denne perioden vil det være noe redusert fremkommelighet på strekningen. Vegen kan også stenges i inntil 20 minutter i forbindelse med sprenging.

Øvelse Ulvintunnelen

Tirsdag 1. september om ettermiddagen vil det være beredskapsøvelse i Ulvintunnelen. Under
øvelsen vil det kunne komme noe røyk ut av tunnelen, og det vil være utrykningskjøretøy fra
Helse, Politi og brannvesen ved alle tverrslag og portaler under øvelsen. Sørgående tunnel
gjennom Morskogstunnelen vil bli stengt i forbindelse med øvelsen slik at trafikken på E6 i
begge kjøreretninger benytter nordgående tunnelløp.

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-Labbdalen:
Terje Halbakken, mobil: 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 E6-Dovrebanen fortsetter med åpen dag på Minnesund og Espa
i andre halvår i 2015.
ESPA (Strandlykkja-Labbdalen): Første tirsdag i måneden fra kl. 16 til 19.
MINNESUND (Minnesund-Strandlykkja): Tirsdag 11. august, tirsdag 6.
oktober og tirsdag 1. desember fra kl. 16 til 17.30.
NABOKONTAKTEN holder åpent kontor på Minnesund hver onsdag fra
kl. 10 til 15 ut 2015.

Togfrie perioder på Dovrebanen
Fra august 2015 er det
planlagt følgende arbeiderperioder på Dovrebanen
hvor togene innstilles og
erstattes av buss grunnet
arbeider langs jernbanen:

UKE 33:
UKE 35:
UKE 37:
UKE 39:
UKE 44-48:
UKE 49:

15. - 16. august (24 timer)
29. – 30. august (36 timer)
12. - 13. september (36 timer)
26. – 27. september (36 timer)
31. oktober – 23. november (23 dager)
5. – 6. desember (36 timer)
Denne bekken renner mellom E6 og fylkesvegen mellom Brøhaug og Morskogen. (Foto: Einar Søberg)
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15-1299 grafisk.senter@vegvesen.no

Fylkesveg 501 stenges ved Langset

