
Q&A om Hommelvik sør 
 
Q: Når på døgnet er det planlagt å gjennomføre anleggsarbeid?  
A:  
Mandag til fredag: 07:00-18:00. 
Lørdag: 4 timer på dagtid. 
Søndag: Ingenting. 
 
Q: Hvor mange sprengninger skal det være totalt?  
A: Rundt 50 sprengninger totalt. Få varsel på Nabovarsling.no/E6RV 
 
Q: Når skal dere begynne på Stavsjøfjelltunnelen fra Hommelviksiden? 
A: Det blir ikke tunneldriving fra Hommelviksiden. Arbeid på portal begynner ikke før 
neste fase. Vi regner med å være gjennom tunnelen innen et år, tidligst seks måneder.  
 
Q: Hvordan kan jeg følge med på fremgangen deres i Stavsjøfjelltunnelen?  
A: Fremgangen ligger åpen på nabovarsling.no/E6RV 
 
Q: Settes det opp støy- og støvtiltak i byggeperioden? 
A: Ja det blir satt i gang tiltak basert på Sweco sine vurderinger og i henhold til T-1442.  
 
Q: Blir Homlastien stengt i anleggsperioden? 
A: Kun første del. Selve stien vil være tilgjengelig og åpen, men man må gå via 
Nesbakkvegen for å komme til stien. 
 

 
 
 

https://nabovarsling.no/e6rv
https://nabovarsling.no/e6rv


 
Q: Vil Nessvegen bli brukt som anleggsvei?  
A: Kun ved helt spesielle behov blir Nessvegen brukt som tilkomst for anleggstrafikk. 
Hver enkel transport gjennom Nessvegen avklares med Malvik kommune i forkant av 
eventuell gjennomkjøring. Vi unngår Nessvegen så langt det er mulig, og setter opp 
midlertidig bro og tilkomst fra E6 for å unngå Nessvegen.  
 

 
 
Q: Vil Høybydalen fremdeles være tilgjengelig i anleggsperioden?  
A: Fotgjengere kan fremdeles gå gjennom Høybydalen. Transport kommer ikke 
gjennom uten spesiell tillatelse.  
 
Q: Dersom det må utføres støytiltak, hva kan disse tiltakene være?  
A: Støymur, hotell, avbøtende tiltak på anlegg.  
 
Q: Hvordan blir støyen fra den ferdige veien vurdert?  
A: Dette kan man lese mer om på denne siden.  
 
Q: Blir E6 flyttet nærmere Nessvegen?  
A: Ja, med omtrent 85 meter. 
 

https://www.nyeveier.no/nyheter/nyheter/stoyprosjekt-ranheim-vaernes/


 
 
Q: Hvem kan jeg ta kontakt med dersom jeg har spørsmål eller kommentarer til 
anleggsarbeidet?  
A: Sondre Lyngholm, Acciona: Slyngholm@Acciona.com 
 
Q: Blir støyvurderingen publisert? 
A: Støyvurdering blir kontinuerlig revidert, derfor blir den ikke publisert. Ved 
eventuelle spørsmål eller plage følger vi opp individuelt, ta da kontakt med Acciona. 
 
Q: Blir det satt opp mer sikring på anleggsområde ved Homla? 
A: Ja, det blir satt opp et midlertidig anleggsgjerde av type «hønsenetting».  
 
Q: Blir det utført grunnmurskontroll av hus i området?  
A: Ja, det har blitt, og blir videre utført kontroller av tredjepart, Multiconsult. Disse 
kontrollene er normalt utført for hus innen 200 meter fra sprengningsområde. Dersom 
det er tvil, ta kontakt med Acciona.  
 
Q: Kutter dere mer trær enn nødvendig for å gjøre arbeidet noe enklere?  
A: Vi ønsker ikke å kutte mer trær enn vi absolutt må, vi unngår å kutte det som kan bli 
stående.  
 
Q: blir det flere folkemøter for nye faser? 
A: Ja.   
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