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I Nydal fortsetter rørlegging mellom Arnkvern og Nydal-krysset for Ringsaker kommune. Mellom Nydal og 
Langbakken gjenstår det noe sprengningsarbeid. Sprengningene blir varslet på SMS.

Ved Høksrud bru pågår tilbakefylling av masser til brua og vegen under brua ved Langbakken.

NB! Langbakken vil bli åpnet for trafikk mandag 26. nov. om kvelden, forutsatt at vi har fått asfaltert vegen.

På Bergshøgda er det pågående arbeider med tilføringsvegene på begge sider av Berg bru, bl.a. med rampene på 
begge sider av brua og med E6 i skjæringa 
NB! Berg bru vil bli åpnet tidligst torsdag 13. desember og senest tirsdag 18. desember.

NB! E6 gjennom skjæringa blir åpnet for trafikk torsdag 29. november  Samtidig blir omkjøringsvegen rundt 
Bergshøgda stengt og omkjøringsveger i området blir fjernet eller tilbakeført i løpet av desember.

Helleberget kulvert mellom Bergshøgda og Tjernli vil bli stengt samtidig med at Langbakken åpner for trafikk under 
forutsetning av godkjenning fra Statens vegvesen.

NB! Mandag 26. november åpner den nye Verven kulvert og dagen etter, tirsdag 27. november, stenges 
Mjøsvegen kulvert.

I Brumunddal er arbeidet i full gang med bygging av landkarene til nye Nederkvern bru over Brumunda og 
uttrauing av masser i linja langs Mjøsparken. Det er foretatt enkelte trafikkomlegginger langs Mjøsstranda og vi ber 
trafikantene om å være årvåkne og respektere skiltingen i området.

Fangberget bru over E6 i Botsenden ble revet i forrige periode og trafikken på E6 ble rundt Fangberget via 
Ringsakervegen den natten rivingen foregikk. 

På Økelsrud fortsetter grunnarbeidene til nye Sangheim bru samt bekkelukking . Fra uke 48 starter arbeidet med 
graving av overvannsgrøft for OV rør nordover fra Økelsrud mot Rudshøgda.

På Rudshøgda vil det ikke bli igangsatt arbeider i selve kryssområdet før etter nyttår. 

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter med uttrauing til ny E6.

I Skarpsno-tunnelen har vi nå sprengt oss ca. 190 meter inn på sydsiden av fjellet i ny tunnel. Fra nordsiden av 
Skarpsno startet arbeidet i forrige uke samtidig som det ble igangsatt strossing (utvidelse) av eksisterende tunnel. 
Les mer om tunnelarbeidene på vår blogg https://arnkvern-moelv.veidekke.no/. 

Dersom du ønsker oversikt over sprengningene legges tidspunktene for hver enkelt salve ut på www.nabovarsling.no
under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». 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!
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