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I Nydal fortsetter arbeidene fra Arnkvern, langs parkeringsplassen ved IKEA og opp mot Høksrud 
bru med bl.a. legging av rør, masseflytting og fjellrensk. Det er også sprengningsarbeider i dette 
området. I disse dager støpes søylene til nye Høksrud bru (sydgående kjørefelt). Når nye 
sydgående bru er ferdig vil trafikken bli ledet over på denne og det blir igangsatt utbedring av 
eksisterende som blir den nye nordgående bru. Høksrud bru forventes ferdigstilt i 
desember/januar. 
 
Fra Høksrud bru til Bergshøgda pågår bygging av nye E6 med sprengningsarbeider flere steder. 
På Bergshøgda ble Berg bru støpt i en sammenhengende støp i uke 32, et arbeid som tok ca. 12 
timer. Bygging av omkjøringsvegen mellom E6 og Furnesvegen opp mot Bergshøgda nærmer 
seg slutten. Det transporteres fortsatt inn store mengder stein på Tjernli på begge sider av 
jernbanen og noen av transportene vil foregå på nattestid i denne perioden. 
 
På Verven blir det støping de nærmeste dagene av den andre delen til den nye kulverten og i 
Brumunddal er grunnarbeidene til Nedrekvern bru påbegynt. Arbeidet med Båhusbekken 
kulvert er i gang. FV 212 parallelt med E6 vil i løpet av kort tid bli en viktig omkjøringsveg for E6 
langs Mjøsa fra Nedrekvern til Nes utover høsten. 
 
Vi arrangerer ÅPEN DAG på Veidekkes riggområde på Granerudjordet for alle interesserte 
tirsdag 21. august kl. 15.00-18.00. Se mer om programmet i Ringsaker Blad og HA. Vel møtt! 
 
Fra Nes-krysset og opp til Økelsrud pågår bygging av ny E6 med omfattende masseflytting, bl.a. 
vil den nye vegen ligge noe lavere i terrenget i området ved Harpviken. 
 
På Økelsrud pågår det omfattende arbeider i kryssområdet med legging av rør og kummer samt 
bygging av ramper. I uke 33 startet vi opp arbeidene med ny E6 fra Økelsrud og opp mot 
Rudshøgda. Grunneiere og naboer er varslet om oppstart av anleggsarbeidet. 

På Skarpsno fortsetter sprengningsarbeidene på sørsiden med forskjæring før arbeidene starter 
på selve tunnelløpet. Arbeidene i  Steinssvingen på FV 213 fortsetter, hvor det bl.a. bygges ny 
g/s-veg. 

I Moelv vil det i løpet av kort tid bli omkjøring i forbindelse med bygging av den nye 
Skarpsnotunnelen. Trafikken på E6 vil bli ledet mot Ringsaker kirke, forbi Stein gård og opp mot 
lyskrysset i Moelv. Omkjøringen vil ha en varighet på ca. 2 måneder. 

Dersom du ønsker oversikt over sprengningene legges tids-punktene for hver enkelt salve ut på 
www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». Besøk også vår blogg 
https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ som vil gi nyttig og oppdatert informasjon. Ring vår 
nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!  

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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