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N Y H E T S B R E V
Det ryker godt fra tverrslaget etter at
salva har gått av. Foto: Einar Søberg

Et skikkelig smell
Fredag 2. september gikk den første skikkelige salva av på
tverrslaget inn til Ulvintunnelen, den lengste togtunnelen på
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Tverrslag er en adkomsttunnel til selve hovedtunnelen.
Det var ordføreren i Stange kommune, Nils Røhne, som fikk
oppdraget med å trykke på knappen som utløste ladningen
med dynamitt, som igjen sørget for et skikkelig drønn og et
lite skritt på vei innover i fjellet.
Tverrslaget er en del av kontrakten med Betonmast Anlegg
AS, og har en verdi på 114 millioner kroner. Kontrakten er
en av flere kontrakter Fellesprosjektet har på forberedende
arbeider. Selve hoveddriften av tunnelen vil naturlig nok skje
etter byggestarten i 2012.
Trippelbrudd
I løpet av høsten har det vært tre totalbrudd på Dovrebanen
i forbindelse med forberedende arbeider til Fellesprosjektets
utbygging. Totalbrudd betyr at all jernbanetrafikk stoppes på
strekningen for en periode, slik at det kan utføres en rekke
arbeider som krever nærhet eller tilgang til sporet.
I løpet av disse tre bruddene har det blant annet blitt boret
i kjøreledningsfundamenter, sprengt skjæring mot dagens
spor på Strandlykkja, noe sprenging og arbeider med overgangsbru på Narviktangen, hogst og grunnundersøkelser på
enkelte plasser, samt noe sprenging på Morstua.
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Bruddene, som var to helger i august og en i september, var
de siste bruddene på denne strekningen i år. Neste brudd
er planlagt i uke 12 i 2012.
Vi takker så mye for tålmodigheten til de som ble berørt av
de støyende arbeidene under disse arbeidsperiodene.
Gang- og sykkelveg stenges
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er i gang med å bygge miljøgate gjennom Langset sentrum. Til nå har både trafikken
på Trondheimsvegen, byggeaktiviteter på begge sider av
vegen og myke trafikanter benyttet gang- og sykkelvegen
på hele strekningen. Fra entreprenørens side har det vært
et ønske om litt bedre plass. Derfor er det besluttet at
gang- og sykkelvegen i Langset sentrum stenges omgående og i minst fire uker fremover. I denne perioden vil det
for gående og syklende være skiltet en alternativ rute om
Kirkebakken, forbi kirken på østsiden av Trondheimsvegen og
derfra ned til Trondheimsvegen ved det gamle grustaket. Vi i
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen mener dette vil bedre sikkerheten for myke trafikanter i denne perioden, og anmoder
derfor gående og syklende om å benytte skiltet alternativ.
Informasjonsmøter
Det vil utover høsten bli informasjonsmøter på enkelte strekninger/områder. Berørte i de aktuelle områdene vil få invitasjon per post. Møtene vil også bli annonsert på prosjektets
hjemmeside www.e6-dovrebanen.no.

www.e6-dovrebanen.no
www.vegvesen.no/e6gardermoenbiri
www.jernbaneverket.no/eidsvoll-hamar

Forberedende arbeider
De forberedende byggearbeidene mellom Minnesund og
Kleverud/Labbdalen er godt i gang. Blant de forberedende
arbeidene som gjøres er:
• Bygging av miljøgate i Langset sentrum.
• Diverse arbeider for den fremtidige Morskogtunnelen for
E6 og for den fremtidige Ulvintunnelen for Dovrebanen.
• Omlegging av fylkesveg på Brøhaug.
• Bygging av midlertidig rundkjøring nord for
Morskogtunnelen.
• Ordne riggområde på Brøhaug.
• Bygge fylling for E6 på Brøhaug.
• Bygge atkomst til eiendommer ovenfor E6 på Brøhaug.
• Klargjøre ny tomt for nytt renseanlegg på Strandlykkja.
• Bygging av Tyllinvegen på Espa. Denne vegen skal gi
lokalbefolkningen på Espa muligheten for å kjøre av og
på E6 i byggeperioden fra 2012 til 2014.
• Bygge atkomstveg til Budalen.
• Bygge ballplass ved Mostue skole.
• Bygging av midlertidig deponiområde på Mostue.
• Avskoging på hele strekningen fra Minnesund til 		
Kleverud/Labbdalen.
I nærheten av der det pågår forberedende byggearbeider vil
det være noe støy og anleggstrafikk. De fleste arbeidene vil
bli gjort i tidsrommet 07.00 til 23.00 på hverdager og på
lørdager mellom klokken 08.00 og 16.00. I tillegg vil det
pågå noe arbeid inne i de fremtidige tunnelene på natterstid.
Arbeider utover disse tidene vil bli varslet gjennom nabovarsler og på www.e6-dovrebanen.no.
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Spesielt sprengingsarbeider vil merkes flere steder på strekningen mellom Minnesund og Labbdalen. Det er strenge
sikkerhetsregler knyttet til sprengningsarbeider, og beboere

innenfor en sprengnings sikkerhetssone vil bli varslet i forkant
av denne sprengingen. I forbindelse med sprengningsarbeider
vil også trafikken på E6 og lokalveger kunne stoppes i inntil
15 minutter.
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er opptatt av at entreprenørene holder seg innenfor de tillatte arbeidstidene og at de
holder orden rundt seg. Prosjektet beklager derfor at fylkesvegen har hatt dårlig fremkommelighet enkelte plasser den
senere tiden. Fremover skal det kun parkeres i fylkesvegen
ved spesielle anledninger, i tillegg til at soping og vanning av
fylkesvegen vil gjennomføres oftere ved behov enn det som
til nå har vært tilfellet.
De forberedende arbeidene skal være ferdig innen utgangen
av mars 2012. Etter planen vil arbeidene med å bygge firefelts
E6 og dobbeltsporet jernbane starte for fullt i april 2012.
Nabokontakt
Er det noe du lurer på, vil prate om eller noe du ikke er fornøyd
med, har du nå anledning til å komme og prate med nabokontakten på brakkeriggen på Minnesund. Nabokontakten
har følgende kontordager på Minnesund i høst, hvor det er
mulig å stikke innom mellom klokka 10.00 og 15.00: 28/9,
12/10, 19/10, 26/10, 2/11, 10/11, 16/11, 23/11, 7/12, 14/12.
Det er naturligvis også mulig å avtale eventuelt andre tidspunkt, eller benytte deg av e-post barfro@jbv.no eller telefon
40 44 18 00.
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: 900 43 443
taale.stensbye@vegvesen.no

Kommunikasjonsrådgiver
Einar Søberg
Telefon: 970 92 789
einar.soberg@vegvesen.no

Assisterende prosjektleder
Jan Ausland
Telefon: 900 91 957
jau@jbv.no

Kom.rådgiver og nabokontakt
Frøydis Barstad
Telefon: 404 41 800
barfro@jbv.no
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