
Juni  2016NABOINFORMASJON

Nå starter oppgraderingen 
av Tåsentunnelen

Bildet viser nåværende teknisk bygg, med det nye tilbygget, sett fra Kaj Munks vei. Ill. Statens vegvesen

Rehabiliteringen av Tåsentunnelen vil for det meste foregå på natten. 
Det er i all hovedsak utskifting av elektrotekniske anlegg og styresys-
temer som skal utføres, og arbeidene starter opp i midten av juni.

Dette skal vi gjøre i Tåsentunnelen:

e Utvide eksisterende tekniske bygg ved Kaj Munks vei.

e Skifte ut, og oppgradere alt teknisk utstyr, som lys, ventilasjon og sikkerhetssystemer.

e Bygge ny renseløsning (sedimenteringsbasseng) for vaskevann fra tunnelen.

e Bygge vegger og tak i rømningsveier og montere brannbeskyttelse inne i tunnelen.

e Punktvis utbedring av veien inne i tunnelen, sommer 2016.

e Midlertidig omlegging av gang- og sykkelvegen fra november 2016 til våren 2017.

e Frese og legge ny asfalt i begge løp sommer 2017.



Kontaktinformasjon:

Øyvind Sæther 
Epost: oyvind.saether@vegvesen.no
Tlf.: 977 42 974

Byggherre: Statens vegvesen Entreprenør: Peab Anlegg 

Følg prosjektet på www.vegvesen.no/tunneleroslo  
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ARBEIDSTIDER
Arbeidene inne i tunnelen vil i all hovedsak foregå på 
natten mellom kl. 2200 og 0600. Arbeidene med utvid-
elsen av teknisk bygg vil foregå på dagtid mandag til 
fredag i perioden juni – september 2016. Det kan i 
perioder bli behov for å utføre noe arbeid på lørdager 
og søndager.

TRAFIKKAVVIKLING
Fase 1- juni 2016 – ca. februar 2017
Vestgående løp (retning mot Smestad) nattestengt. 
Trafikken ledes over Tåsenlokket om natten.

Fase 2 - ca. februar 2017 til oktober 2017
Østgående løp (retning mot Sinsen) nattestengt. 
Trafikken ledes over Tåsenlokket om natten.

SEDIMENTASJONSBASSENGET
Bassenget renser vaskevann ved at partikler i vannet  
synker til bunnen og danner et lag av slam. Slammet 
suges opp, og leveres til godkjent avfallsmottak. Rent 
vann renner fra bassenget til avløpsnettet.
 
I forbindelse med bygging av sedimentasjonsbasseng, 
må det søkes til kommunelegen om dispensasjon fra 
støyforskriften. 

SOMMERSTENGING 2016
Når selve vegbanen skal repareres, er vi nødt til å stenge 
ett og ett tunneløp hele døgnet. Trafikken fra det stengte 
løpet ledes da via Rolf Wickstrøms vei og Kaj Munksvei. 
Dette er arbeidet er planlagt utført i juli måned.

RIGGPLASS
På deler av Ullevålsletta skal entreprenøren bygge rigg-
plass til å sette opp brakker, lagre materiell og utstyr 
til bruk i tunnelen. Når vi er ferdige med å rehabilitere       
tunnelen, vil området bli satt tilbake slik det var før det    
ble tatt i bruk.

Bildet viser nedstigningstårnet til det nye sedimentasjons-
bassenget som skal bygges ved Berg bussholdeplass i 
Kaj Munks vei.

Riggplass

www.vegvesen.no/tunneleroslo

