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Mellom Nydal og Bergshøgda pågår arbeidet med ny E6 langs store deler av traséen. 
Vannstanden i Dælidammen er midlertidig senket med 3 meter mens bygging av anleggsvei og 
midlertidig gang- og sykkelvei pågår. Beboerne i området er varslet særskilt pga. store fare ved å 
bevege seg inn i anleggsområdet rundt dammen. 
 
På Bergshøgda er trafikken lagt om slik at fundamentering for ny Berg bru kan starte opp. Det er 
også pågående sprengsarbeider i området og enkelte beboere blir evakuert som er rutinen når  
større sprengninger skal gjennomføres. Alle berørte naboer i dette området er blitt varslet 
særskilt. 
 
Dersom du ønsker oversikt over sprengningsarbeidene langs traséen legges tidspunktene for 
hver enkelt salve ut på nettstedet www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». 
 
Arbeidene på Tjernli startet opp i mars og fortsetter i kommende periode med utskifting av 
masser for både E6 og InterCity-kryssing. 
 
I Brumunddal er trafikken lagt om på midlertidig bru over Brumunda og riving av Nederkvern 
bru er snart avsluttet. Betong og armering fra brua blir resirkulert som en del av miljøtiltakene vi 
gjennomfører. Forberedende arbeider til ny bru er startet opp. 

Bygging av ny Fylkesveg 212 parallelt med E6 opp mot Nes-krysset går framover og følger 
oppsatt plan. Her bygges det også omkjøringsveg når ny bru over E6 skal bygges. 

Sprengningsarbeidene  og bygging av nytt kryss på Økelsrud har pågått i lengre tid og vil 
fortsette utover våren.  

Det ble igangsatt stubbefresing i slutten av mars mellom Rudshøgda og Skarpsnotunnelen, noe 
som innebærer at vi har pågående anleggsarbeider i nesten hele traséen fra Arnkvern til Moelv. 
I begynnelsen av april hadde vi 56 maskiner (dumpere og gravemaskiner) og 36 lastebiler i 
produksjon. Totalt antall ansatte på prosjektet ved utgangen av mars var 187 personer. 

Dersom du har en mening om informasjonen vi sender ut fra prosjektet ønsker vi å høre om 
dette. Vi tar i mot både ris, ros og hva du eventuelt savner!   Send en e-post til                                     
svein-jarl.caspersen@veidekke.no og si hva du du mener. 

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 er opprettet for å ivareta 3-part, dvs. 
alle som blir berørt av våre arbeider, herunder grunneiere, hjemmelshavere og leietakere. 
Dersom du har spørsmål om våre arbeider eller ønsker å varsle om forhold som er knyttet til 
anleggsarbeidene, vennligst ta kontakt med oss. 

 
NB! Skisse over hele traséen med stedsnavn finner du på baksiden av arket! 
 
Med vennlig hilsen   
Veidekke Entreprenør AS 
Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv 
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