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Remont Ellingsøytunnelen,
Valderøytunnelen i Godøytunnelen
vegvesen.no/tunnelermidt

Valderøytunnelen

Godøytunnelen

8 listopada 2017 – kwiecień 2019

29 listopada 2017 – grudzień 2018 r.

Ellingsøytunnelen

1 listopada 2017 – grudzień 2018 r.

Bezpieczniejsze tunele

Naszym celem jest zapewnienie Ci bezpieczniejszych tuneli.
Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen i Godøytunnelen są już
mocno wyeksploatowane i potrzebują remontu, żeby poprawić bezpieczeństwo.

Rozpoczęcie robót w tunelach

Prace rozpoczną się w Ellingsøytunnelen 1 listopada, w Godøytunnelen 8 listopada, a w Valderøytunnelen 29 listopada.

nach 6.00-20.00. W godzinach 20.00-6.00 tunele będą
zamknięte z zachowaniem przejazdu w kolumnach. Kolumny
przejeżdżać będą z obu stron jednocześnie.
06.00-20.00
20.00-24.00
24.00-04.30

Zamknięte tunele z przejazdami w kolumnach

Remont w tunelu to jak remont domu. Jest konieczny,
ale dokuczliwy.
Aby pracować efektywnie, musimy tunele okresowo zamykać
i organizować ruch w formie kolumn. Pojazdy uprzywilejowane
przepuszczane będą przez tunele, gdy jadą na sygnale.

Ellingsøytunnelen i Valderøytunnelen

Ellingsøytunnelen i Valderøytunnelen będą otwarte w godzi-

04.30-06.00

Swobodny przejazd
Ciągły przejazd w kolumnach, maksymalny 		
czas oczekiwania 20 minut
Całkowite zamknięcie przez pierwsze 		
cztery miesiące.
Poza tym jedna kolumna o każdej pełnej
godzinie.
Ciągły przejazd w kolumnach, maksymalny 		
czas oczekiwania 20 minut

* Przez pierwsze cztery miesiące Ellingsøytunnelen będzie 		
zamknięty w godzinach od 24.00 do 4.30.
* Przez pierwsze trzy miesiące tunel Valderøytunnelen będzie
zamknięty w godzinach od 24.00 do 4.30. W tym okresie zorganizowane będą dodatkowe nocne rejsy szybkich promów.

vegvesen.no

Objazd dla Ellingsøytunnelen
W okresie zamknięcia Ellingsøytunnelen możliwy jest objazd
drogą wojewódzką 107 przez Stette.
Godøytunnelen
Godøytunnelen będzie całkowicie zamknięty, z zachowaniem
przejazdu w kolumnach w wyznaczonych godzinach. Aby
zapewnić odpowiednie środowisko pracy osobom pracującym
w tunelu, liczba samochodów w kolumnie będzie ograniczona
do 30. W przypadku ciągłego przejazdu w kolumnach liczba
samochodów nie jest ograniczona.

Kiedy remont się skończy?

Prace przy Ellingsøytunnelen i Valderøytunnelen ukończone
zostaną w grudniu 2018 r. Prace przy Godøytunnelen
ukończone zostaną w kwietniu 2019 r.

Swobodny przejazd w okresach świątecznych i wakacyjnych
W tych okresach przejazd przez tunele będzie otwarty przez
całą dobę.
Boże Narodzenie: Od 22 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018 r.
włącznie.
Wielkanoc: Od soboty 24 marca do poniedziałku
2 kwietnia 2018 r.
Zielone Świątki: Od soboty 19 maja od godz. 19.00 do 		
poniedziałku 21 maja 2018 r. do godz. 20.00.
Wakacje letnie: Od soboty 7 lipca od godz. 6.00 do 		
poniedziałku 24 lipca do godz. 12.00
Święto Wniebowstąpienia Pańskiego i 17 maja: Tunel 		
Godøy będzie otwarty dla normalnego ruchu w
dzień w godzinach od 6.00 do 20.00.

Co możesz zrobić?

W okresie zamknięcia tuneli zachęcamy wszystkich, którzy
mogą to zrobić, do korzystania z transportu zbiorowego. Rano
i wieczorem będzie więcej autobusów jadących na lotnisko w
Ålesund na wyspie Vigra. Mają one pierwszeństwo w kolumnach przejeżdżających przez tunele.
Między Godøya, Valderøya i Ålesund kursować będą szybkie
promy. Taki prom pokonuje trasę między Godøya a Ålesund w 15
minut. Trasa z Valderøya do Ålesund zajmie 35 minut. Zarówno na
Godøya, jak i w Ålesund będą skomunikowane dalsze połącze-

nia autobusowe. W godzinach szczytu kursować będą osobne
autobusy z Skateflukaia do Moa przez Borgundvegen.
Szybki prom między Godøya, Ålesund i Valderøya kosztuje tyle
samo, co bilet autobusowy.

Płacić można na dwa sposoby:
• Bilet miesięczny/okresowy
• Bilet jednorazowy

Zarówno bilet miesięczny, jak i okresowy kupić moża używając
aplikacji FRAM lub w autobusie albo na promie. Więcej informacji znaleźć można na stronie frammr.no.
Podróżni, którzy już mają bilety okresowe dla Ålesund i Giske,
mogą korzystać z nich na szybkim promie kursującym między
Godøya a Ålesund.
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W SOBOTY I NIEDZIELE
Z Godøya
Z Giske
Z Godøya
Z Giske
Godz. 05.00
Godz. 05.20
Godz. 06.00
Godz. 06.20
Godz. 07.00-08.30:

Przejazd w kolumnach, maksymalny czas oczekiwania 20 minut.
W przypadku dotarcia do tunelu
najpóźniej o godzinie 8.30
przejechać mogą wszyscy

Godz. 07.00
Godz. 07.20
Godz. 08.00
Godz. 08.20
Godz. 09.00
Godz. 09.20
Godz. 10.00-11.30:

Przejazd w kolumnach, maksymalny czas oczekiwania 20 minut.
W przypadku dotarcia do tunelu
najpóźniej o godzinie 11.30
przejechać mogą wszyscy

Godz. 10.00
Godz. 10.20
Godz. 12.00
Godz. 12.20
Godz. 14.30
Godz. 14.50
Godz. 15.30-17.30:

Godz. 13.00
Godz. 13.20
Godz. 14.30
Godz. 14.50
Godz. 15.30-17.30:

Godz. 18.30
Godz. 20.00
Godz. 22.00

Godz. 18.30
Godz. 20.00
Godz. 22.00

Przejazd w kolumnach, maksymalny czas oczekiwania 20 minut.
W przypadku dotarcia do tunelu
najpóźniej o godzinie 17.30
przejechać mogą wszyscy

Godz. 18.50
Godz. 20.20
Godz. 22.20

W przypadku dotarcia do tunelu
najpóźniej o godzinie 22.00
przejechać mogą wszyscy

Przejazd w kolumnach, maksymalny czas oczekiwania 20 minut.
W przypadku dotarcia do tunelu
najpóźniej o godzinie 17.30
przejechać mogą wszyscy

Godz. 18.50
Godz. 20.20
Godz. 22.20

W przypadku dotarcia do tunelu
najpóźniej o godzinie 22.00
przejechać mogą wszyscy

SPRAWDZAJ INFORMACJE NA BIEŻĄCO

Śledź nas na Facebooku
Śledź nas na Facebooku, aby otrzymywać aktualne
informacje o prowadzonych w tunelach pracach, organizacji ruchu i postępach prac. Możesz tam też wysyłać
nam wiadomości, jeśli chcesz się czegoś
dowiedzieć.
facebook.com/tunnelermr

17-1401 visuell.kommunikasjon@vegvesen.no

Śledź naszą stronę interentową, która jest podstawowym kanałem informacyjnym:
vegvesen.no/tunnelermidt

