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Støyskjermende tiltak
I forbindelse med utbyggingen av E6 og Dovrebanen,
skal Fellesprosjektet E6-Dovrebanen gjennomføre støyreduserende tiltak for de mest støyutsatte boligene langs
vei og jernbane på strekningen Minnesund–Kleverud.
Støytiltakene blir gjort i forhold til støynivå på ferdig vei
og jernbane, men blir gjort så tidlig som mulig slik at det
også skal være til hjelp i anleggsperioden.

en innvendig befaring. Den innvendige befaringen står
beskrevet nærmere i brevet som blir sendt ut fra Sweco.
Det vil også bli gjort en befaring for å se på behov for
skjerming av uteplass.

Det er Sweco, på vegne av Fellesprosjektet, som i høst
skal gjøre befaringer for å finne ut hvilke tiltak som skal
gjøres på hvilke boliger. I september vil det bli foretatt en
førbefaring, det vil si at Sweco vil reise rundt i området
og foreta befaringer utendørs. Det vil framgå tydelig at
det er Sweco som er på befaring.

Reguleringsplanene til politisk behandling
I løpet av september vil Fellesprosjektet sende over reguleringsplanene for utvidelsen av E6 og utbyggingen av
Dovrebanen mellom Minnesund og Espa til politisk behandling i Stange og Eidsvoll kommuner. Forslaget til reguleringsplanen og Fellesprosjektet E6-Dovrebanen sine kommentarer til innkomne uttalelser vil samtidig legges ut på
www.e6-dovrebanen.no. Det er ventet at reguleringsplanene vil komme opp til politisk behandling i Stange
og Eidsvoll kommuner før jul.

Sweco vil så sende ut brev til de boligene man tror kan bli
belastet for mer støy innendørs enn det som er gjeldende
krav. For å finne ut om dette er tilfelle, og for å se på hvilke
tiltak som eventuelt skal gjøres, er det nødvendig med

Ønsker du mer informasjon rundt støyskjerming generelt,
er det mulig å få tilsendt en brosjyre om temaet. Send
e-post til barfro@jbv.no.
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Støyende arbeider og massetransport
Det skal foregå arbeider ved og på Dorr bru i tre perioder i september, også på nattestid:
• Uke 37: fra 13. september klokka 23.00
til 17. september klokka 07.00.
• Uke 38: fra 20. september klokka 23.00
til 24. september klokka 07.00.
• Uke 38: fra 25. september klokka 01.00
til 27. september klokka 03.00.
I den siste perioden vil det også foregå arbeider på
Kleverud og Ørbekk.
Arbeidene medfører en del støy, og de berørte naboene
vil bli varslet og få mer informasjon om arbeidene per
post.
I tilknytning til arbeidene i høst, vil det være en del
massetransport til nevnte områder. Denne transporten
vil kun foregå på dagtid (07 – 19).
Riving av hus
Statens vegvesen vil i løpet av oktober inngå avtale
med en entreprenør om riving av hus på strekningen
Minnesund–Biri. Denne entreprenøren skal fram til
byggestart i 2012, foreta riving av hus og hytter mellom
Minnesund og Labbdalen. Rivingen starter senhøstes
2010. Eier av hus eller hytte som skal rives, blir varslet
god tid i forvegen.
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Vi vil også gjøre oppmerksom på at det kan bli gjort
noen grunnundersøkelser (seismikk) i helgene nå i
høst.
Ønsker du nyhetsbrevet på e-post?
Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevet som pdf på
e-post i stedet for på papir, send din e-postadresse
til barfro@jbv.no.

Kontakt
For ytterligere informasjon, kan du ta kontakt med:
I Jernbaneverket:
Prosjektleder Jan Ausland
Telefon: 900 91 957
jau@jbv.no
Planlegger Helge Voldsund
Telefon: 916 72 586
vol@jbv.no
Informasjonsrådgiver Frøydis Barstad
Telefon: 40 44 18 00
barfro@jbv.no
I Statens vegvesen:
Planleggingsleder Jarle Tangen
Telefon: 815 22 000
jarle.tangen@vegvesen.no
Planlegger Jan Terje Løitegaard
Telefon: 958 94 852
jan.loitegard@vegvesen.no
Kommunikasjonsrådgiver Einar Søberg
Telefon: 970 92 789
einar.soberg@vegvesen.no
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Bildet viser arbeider på Dorr bru i august, her vil det også
foregå en rekke arbeider i september.

Supplerende grunnundersøkelser i gang
Grunnundersøkelsene som vi skrev om i forrige
nyhetsbrev, er nå i gang. Vi minner om at disse undersøkelsene medfører noe støy, blant annet smell fra
sprengladninger og during fra boringen. I tillegg vil vi
nevne at det kan høres smell fra undersøkelsene som
blir gjort i Mjøsa. Disse undersøkelsene (seismikk)
gjøres fra båt.

