MØTE MED RINGSAKER
KOMMUNE
Fredag 13. oktober 2017
Svein J. Caspersen

HENTET FRA KOMMUNIKASJONSSTRATEGIEN!

• Bidra til godt samspill mellom partene (Veidekke, Nye Veier, Sweco, tekniske
entreprenører, UE´er og andre samarbeidspartnere) i prosjektet
• Bidra til gode lokale politiske beslutninger.
• Sørge for god og korrekt informasjon til lokale myndigheter og
tilsynsmyndigheter
• Sørge for god kommunikasjon med alle parter som blir berørt av våre arbeider
• Avlaste prosjektledelsen og prosjektmedarbeiderne i forbindelse med
henvendelser til prosjektet, besøk, befaringer og andre arrangement
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FRA STRATEGIEN (2)
Bidra til positivt omdømme av Veidekke, Nye Veier og øvrige parter i
prosjektet
Aktivt organisere aktiviteter overfor lokalbefolkningen innen
utdanningssektoren og kultursektoren i Ringsaker kommune og evt.
tilstøtende kommuner
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FRA STRATEGIEN (3)
Gjennomføre følgende aktiviteter som ledd i strategien
Utvikle gode informasjonssider på nettet og bruke sosiale medier der det er
hensiktsmessig
Gjennomføre informasjonsmøter om prosjektet for politisk ledelse og administrasjon i
Ringsaker kommune og eventuelt tilstøtende kommuner
Opprette kontakt med offentlige miljøetater på kommune- og fylkesnivå og invitere til
samarbeid
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FRA STRATEGIEN (4)
Gjennomføre informasjonsmøter på utvalgte steder for lokalbefolkningen som blir
berørt av prosjektet
Etablere kontakt med utvalgte skoler og utdanningsinstitusjoner samt
skolemyndigheter i nærområdet som en del av vårt samfunnsansvar

Etablere «Skole På Byggeplass» i nært samarbeid med lokale skolemyndigheter
Gi tilbud til og gjennomføre befaringer på prosjektet
Gi prosjektinformasjon til lokale politikere og administrasjon og gi tilbud om besøk og
befaringer.
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FRA STRATEGIEN 5
Gjennomføre oppsøkende virksomhet på skoler og andre off. institusjoner som blir
berørt
Etablere kontakt med lokale og regionale medier
Etablere informasjonskanaler for å nå alle berørte husstander langs trasèen
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KONTAKTTELEFON OG VARSLING
Varsling og informasjon for 3. part
• Vårt telefonnummer for varsling

924 71 493
• Her kan alle forhold, positive som negative,
varsles inn.
• Vi vil informere om viktige forhold for 3. part
gjennom følgende kanal
http://www.nabovarsling.no/
• Generell informasjon

• kommer på prosjektets

• Telefonnummer til undertegnede:

905 82 365
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LITT OM PROSJEKTET E6 ARNKVERN - MOELV

6 kryss:
•
•
•
•
•
•

Nydal
Bergshøgda
Brumunddal
Økelsrud
Rudshøgda
Moelv

42 Konstruksjoner
•
•
•
•

25 km Veg og vegtiltak
•
•
•
•
•
•
•
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10 E6 bruer i linja
7 overgangsbruer i betong
7 sekundære overgangsbruer i tre
18 kulverter

25 km 4 felt, H8 profil
9,5 km g/s veg
9 km fylkesveg
11 km private/kommunale veger
1 rasteplass
1 tunnel –400 m. (eksisterende
tunnelløp må utvides)
Ca. 280.000 tonn ASFALT

