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Det skal etableres rundkjøring i havarilomme ved Høksrud bru og løsmasser blir kjørt til vårt 
deponi i Nydal. Rundkjøringen er planlagt asfaltert 22. mai.
Stengningen av Langbakken under Høksrud bru er utsatt og vegen er åpen for gjennomkjøring. 
Det skal bygges ny bru ved siden av eksisterende på E6 og dette er årsaken til den kommende 
stengingen. Stengningen vil bli varslet i god tid. Stengningen er satt til 8 måneder. Den midler-
tidige gang- og sykkelvegen langs Dælidammen mot Langbakken er åpen for myke trafikanter.

Den første sprengningen ble foretatt 22. mai i området Langbakken syd for Dælidammen og vil 
fortsette i ukene framover. Det settes ut sprengningsvakter i området ved hver salve og 
Kirkenær skole vil få spesiell oppfølging.

På Bergshøgda er fundamentering for ny Berg bru i gang og det pågår sprengsarbeider i 
området.  Enkelte beboere blir evakuert som er rutinen når større sprengninger skal 
gjennomføres. Alle berørte naboer i dette området blir varslet særskilt. 

Vi har pr. i dag over 730 SMS-abonnenter på sprengningstidspunkter på prosjektet. 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 fortsetter i kommende periode med utskifting av masser for både E6 og 
InterCity-kryssing.

I Brumunddal er Mjøsvegen kulvert åpen og vil ikke bli stengt før etter at ny Verven kulvert er 
åpnet for trafikk i august måned. Vi gjør oppmerksom på at turvegen på vestsiden av E6 langs 
Mjøsa fra Tesla og mot Mjøstårnet er stengt. Det er strengt forbudt og forbundet med stor fare 
å bruke anleggesvegene i området som turveger.

Mellom Brumunddal og Økelsrud bygges ny Fylkesveg 212 parallelt med E6 opp mot Nes-
krysset. Natt til 23. mai ble Harpviken bru og Strandbakken bru revet og har ført til endret 
kjøremønster i området. Adkomsten til Mjøsa Båtservice går foreløpig kun fra nord. Trafikk til 
Mjøsa Båtservice fra syd må kjøre om Økelsrud-krysset og følge skiltingen til Harpvika. 

På Skarpsno har utstyr til forberedende arbeider begynt å komme på plass for bygging av ny 
Skarpsno tunnel.

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
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