
PROSJEKT E6 ARNKVERN-MOELV

Informasjonsskriv Uke 43 og 44, 2018

i

i

I Nydal ble det etablert midlertidig rundkjøring på sørsiden av krysset ved IKEA og 
trafikkomleggingen fungerer tilfredsstillende. Det pågår arbeider i området med legging av rør og 
kabler. Det pågår fortsatt sprengningsarbeider i området ved Deglum bru på FV 84. Ved hver 
sprenging blir det satt ut kontrollposter som sørger for at ingen kommer inn i området når 
sprengning pågår. Arbeidene med Høksrud bru går som planlagt. Videre nordover bygges ny E6 
mot Bergshøgda med frostsikring og oppbygging av bærelag. På Bergshøgda er Berg bru ferdig og 
det arbeides med tilføringsvegene på begge sider av brua, rampene og med E6 i skjæringa.

På Tjernli fortsetter masseflytting til bl.a. omkjøringsveg og på Verven pågår det fortsatt arbeider 
med tilføring av masser og ferdigstillelse av Verven kulvert.

I Brumunddal er første fundament støpt og det andre fundamentet under bygging for den nye 
Kvernveita bru over Brumunda. Umiddelbart etter trafikkomleggingen mellom Brumunddal og 
Nes hvor E6 er ledet inn på FV 212 ble det igangsatt asfaltfresing og riving av konstruksjoner på 
E6. Arbeidene går som planlagt. 

I Neskrysset er avkjøringsrampen mot syd ferdig og asfaltering vil bli gjennomført om kort tid. 
Det pågår arbeid nordover fra Nes med uttrauing for frostsikring og oppbygging av bærelag. 

På Økelsrud er trafikkomleggingen gjennomført denne uka og trafikken er ledet opp på ramper 
på begge sider av Sangheim bru. Trafikken på Ringsakervegen (FV 84) er ledet rundt Sangheim 
bru gjennom rundkjøringer på begge sider av brua. Myke trafikanter får egen midlertidig G/S-veg 
over Trekvarten bru mellom Ringsakervegen og Åshøgdvegen. På Økelsrud fortsetter arbeidene i 
kryssområdet med legging av rør og kummer. 

Fra Økelsrud og opp mot Rudshøgda pågår uttrauing for frostsikring, oppbygging av bærelag 
samt VA og drens.

Det vil bli gjennomført et eget informasjonsmøte om planlagte byggearbeider på Rudshøgda for 
næringdrivende og beboere i området så snart nødvendige godkjenninger foreligger. 
Arbeidene på E6 fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno starter opp denne uka.

På Skarpsno har vi nå sprengt oss ca. 70 meter inn på sydsiden av fjellet. Sprengningsarbeidene 
starter opp fra nordsiden om kort tid. Arbeidene med bygging av ny Skarpsnotunnel går som 
planlagt. 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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