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PROSJEKT E6 ARNKVERN-MOELV
Informasjonsskriv Uke 45 og 46, 2018

I Nydal fortsetter arbeidene i området med legging av rør og kabler. Mellom Nydal og
Langbakken ved Deglum bru gjenstår det noe sprengningsarbeid.
Høksrud bru er ferdig støpt og det er igangsatt arbeider med utgraving av masser under brua ved
Langbakken.
Nordover fra Høksrud bru bygges ny E6 mot Bergshøgda med frostsikring og oppbygging av
bærelag. 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.
På Tjernli fortsetter masseflytting til bl.a. omkjøringsveg og på Verven pågår tilføring av masser til
den nye Verven 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. For å forhindre blakking av vannet i
Mjøsa er det satt ut siltgardin som fanger opp sedimenter fra massene som tilkjøres.
I Neskrysset er avkjøringsrampen mot syd ferdig asfaltert og det pågår arbeider med frostsikring
og oppbygging av bærelag videre nordover.
Arbeidet med fundamentene til ny Harpviken bru nord for Neskrysset igangsettes i uke 45. Her
vil det bli satt opp en buebru i limtre med lengde på 43 meter, en av flere trebruer i prosjektet.
NB! I Botsenden vil Fangberget bru over E6 bli revet natt til tirsdag 13. november og trafikken på
E6 vil bli berørt av dette. Beboere i området er varslet særskilt om nattarbeidene. Det vil ikke bli
bygget ny bru på dette stedet.
På Økelsrud er grunnarbeidene til fundamentene til nye Sangheim bru igangsatt og arbeidene i
kryssområdet med legging av rør og kummer fortsetter. Vi ber myke trafikanter om å benytte
midlertidig G/S-veg over Trekvarten bru mellom Ringsakervegen og Åshøgdvegen
Fra Økelsrud og opp mot Rudshøgda pågår uttrauing for frostsikring, oppbygging av bærelag
samt VA og drens.
Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno er nå i full gang med uttrauing til ny E6.
I Skarpsno-tunnelen har vi nå sprengt oss ca. 120 meter inn på sydsiden av fjellet. 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!
Med vennlig hilsen
Veidekke Entreprenør AS
Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

