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I Nydal vil det bli oppstart av arbeidene med E6 fra Arnkvern-krsset mot Høksrud bru i løpet av 
perioden. Her skal det bl.a. bygges omkjøringsveg ved IKEA. Undergangen ved Langbakken ved 
Høksrud bru er fortsatt stengt og midlertidig gang- og sykkelveg fra Furnesvegen/Dælie bru 
langs Dælidammen mot Langbakken er åpen for myke trafikanter. Det foregår fjellrensk og  
sprengninger i dette området og det settes ut sprengningsvakter ved hver salve.  
 
På Bergshøgda planlegger vi bygging av omkjøringsveg som vil sikre større regularitet i trafikken 
på E6 og minske trykket på lokalvegene i området når sprengningsarbeider gjennomføres. 
Nødvendige tillatelser ventes en av de nærmeste dagene.  
 
Det er observert droner på Bergshøgda og i Brumunddal ved flere anledninger. Vi gjør 
oppmerksom på at uautorisert droneflyging over prosjektet ikke er tillatt.  
 
Antall abonnenter for SMS-varsling av sprengningstidspunkter øker for hver uke og vi har pr. i 
dag 890 aktive SMS-abonnenter. Dersom du ønsker oversikt over sprengningene legges tids-
punktene for hver enkelt salve ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». 
 
Det er satt opp plakater med informasjon om åpne gang- og sykkelveger som fører til  
Mjøsstranda og Mjøsparken i Brumunddal i sommer. Opplysningsplakatene er satt opp flere 
steder i Strandsagvegen, Strandvegen og Brennerivegen. 
 
Vi minner om at det er strengt forbudt og forbundet med stor fare å bruke anleggesvegene i 
området som turveger. 
 
Det pågår arbeid flere steder i Strandsagvegen hvor deler av ny FV 212 allerede er tatt i bruk. Vi 
gjør oppmerksom på endringer i kjøremønster i dette område. 
 
På Økelsrud er midlertidig påkjøringsrampe til E6 mot nord under etablering og vil bli åpnet så 
snart nødvendige tillatelser foreligger. 

På Skarpsno vil arbeidet med fjellborring starte opp i uke 25 for bygging av Skarpsno tunnel. 
Det pågår arbeider i Steinssvingen på FV 213, hvor det skal bl.a. skal bygges ny g/s-veg. 

Besøk vår blogg https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ som vil gi nyttig og oppdatert informasjon 
om våre arbeider!   

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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