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smestadtunnelen
Tunnelrehabilitering i Oslo

NÆRINFORMasJON

I forbindelse med nye krav til sikkerhet i 
vegtunneler har statens vegvesen satt i 
gang et prosjekt for å rehabilitere tunne-
ler i Oslo. I tillegg til å opprettholde god 
sikkerhet i tunnelene, gjør vi samtidig en 
del andre oppgraderinger det er behov 
for. Dette gjør vi for at det skal bli lenge 
til neste gang vi må stenge tunnelen for 
større arbeider. 

Dette skal vi gjøre i smestadtunnelen
Vinter/vår 2015 vil anleggsarbeidene i Smestad-
tunnelen starte opp. Da vil ett løp om gangen 
stenges for trafikk. Hvert tunnelløp 

vil være stengt i ca. 6 måneder. For at vi skal 
kunne åpne tunnelen igjen så raskt som mulig, 
vil arbeidene foregå 24 timer i døgnet. 

Rehabiliteringsarbeidene i Smestadtunnelen 
vil i hovedsak bestå av: 
•	 Bedre	brannbeskyttelse	av	tunnelen
•	 Reparasjon	av	betong	i	og	utenfor	tunnelen
•	 Utskifting	og	forbedring	av	vegbanen
•	 Oppgradering	av	alt	teknisk	utstyr,	som	lys,	
	 ventilasjon	og	sikkerhetssystemer
•	 Etablering	av	renseløsning	for	vann	fra
  tunnelen, for å sikre at Smestaddammen   
 holdes ren
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Hvordan vil du bli påvirket av arbeidene?
statens vegvesen er opptatt av at de som bor og ferdes i 
nærområdet skal påvirkes minst mulig. Likevel må du regne 
med å oppleve noen ulemper i forbindelse med arbeidene. 

støyende arbeider 
Et	anleggsområde	vil	alltid	medføre	noe	økt	støy	i	nærområdet.	Vi	
vil	følge	Oslo	kommunes	regler	og	retningslinjer	for	støy.	I	perioder	
da	vi	driver	med	særlig	støyende	arbeid,	vil	dere	få	informasjon	om	
dette på forhånd. 

Redusert kapasitet 
Når vi stenger ett løp i Smestadtunnelen vil det både bli mer kø 
gjennom tunnelløpet som er åpent, og det vil bli mer trafikk på 
vegnettet i området rundt. Vi anbefaler alle som har mulighet, til å 
benytte	seg	av	sykkel,	T-bane	eller	annen	kollektivtransport.	Så	
langt det lar seg gjøre vil vi legge til rette for at bussen skal ha priori-
tet foran privatbiler, for at flest mulig skal komme seg frem.

skiltet omkjøring 
I	enkelte	perioder	i	anleggsfasen	vil	det	være	behov	for	mindre	
omlegginger	av	gang-	og	sykkelveger	i	området.	Dette	vil	vi	varsle	
på	forhånd.	Gang-	og	sykkelveger	som	går	andre	steder	enn	de	
pleier	vil	vi	skilte	tydelig.

Ny og bedre rensing 
I	grøntområdet	rundt	Smestaddammen	vil	det	i	en	periode	være	
anleggsarbeid	i	forbindelse	med	bygging	av	en	renseløsning	for	
vann	fra	tunnelen.	Her	legges	det	opp	til	et	to-trinns	rensesystem	
som vil bedre vannkvaliteten i dammen. Først vil avrenningsvannet 
behandles	gjennom	et	lukket	system	under	bakken,	og	til	slutt	i	et	
åpent regn-bed hvor vegetasjon filtrerer partikler. 

HaR Du spøRsMåL?
Mer informasjon om prosjektet finner du på
www.vegvesen.no/Vegprosjekter/tunneleroslo

Her vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om planer 
og	fremdrift	for	rehabilitering	av	tunnelene	i	Oslo.

KONtaKt: 
Prosjektleder: 
Hilde	Ulvik,	hilde.ulvik@vegvesen.no,	412	3	1424		
Byggeleder:	
Linn	Kulberg	Knutsen,	linn.kulberg.knutsen@vegvesen.no,	
976 54 799

Det er opprettet en vakttelefon for henvendelser utenom 
arbeidstid, når arbeidene starter: 
971	31	906
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