
JUNI 2017 TRYGGERE TUNNELER I  OSLO

Ekeberg- og Svartdalstunnelen 
oppgraderes fra 9. juni

INFORMASJON

Flere tunneler i Oslo er oppgradert, nå har turen kommet  
til Ekeberg- og Svartdalstunnelen. Hovedtyngden av 
det som skal gjøres er elektroarbeider, brannsikring og 
forbedret renseløsning for vann. I tillegg skal rømnings-
veiene oppgraderes, det bygges nye tekniske bygg, 
legges ny asfalt, og alle skilt skal skiftes ut. Skanska er 
utførende entreprenør.

Helstengt sommeren 2017 og 2018
Arbeidene i Ekeberg- og Svartdalstunnelen starter opp 
ca. 9. juni 2017, og gjøres i all hovedsak på nattestid, slik 
at trafikken blir minst mulig påvirket. Det vil si at tunnelene 
er åpne for normal trafikk på dagtid. Unntaket er somme-
ren 2017 og 2018, og enkelte helger.

Oversikt over døgnkontinuerlige stengninger sommeren 2017. Merk at arbeidene vil påvirke innkjøring til Ekeberg-
tunnelen fra Sørenga, samt avkjørsel fra E6 mot Kværnerbyen/Lodalen. 

- Juni 2017 - juni 2018: Østgående løp (retning fra sentrum mot Ryen/Kværnerdalen) oppgraderes:
 . E6 Svartdalstunnelen: Helt stengt i retning sentrum-Ryen fra uke 27 til og med 32. 
  Omkjøring skiltes via Helsfyr / Ring 3.
 . E6 Ekebergtunnelen: Tunnelløpet i retning sentrum-Kværnerdalen er helt stengt i uke 28, 29 og 30. 
  Det blir toveistrafikk i det åpne løpet, som betyr halvering av kapasiteten i begge retninger.
- Juni 2018 – juni 2019: Vestgående løp (retning fra Ryen/Kværnerdalen mot sentrum) oppgraderes, 
  og blir helt stengt sommeren 2018. Resten av arbeidene gjøres om natten.
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Oversikt over helstengninger  sommeren 2017

Hva er stengt når?



MER INFORMASJON

Nettsiden www.vegvesen.no/tunneleroslo oppdateres forløpende. Ekeberg- og Svartdalstunnelen har et 
eget menypunkt under «Tunnelene» (eller scan QR-koden for å komme direkte til denne siden). 
Her finner du mer detaljert informasjon og kart som viser kjøremønster.

Følg oss på Facebook: www.facebook.no/oslotunneler 

Sjekk trafikksituasjonen akkurat nå: www.vegvesen.no/trafikk

Kontaktpersoner i Statens vegvesen
-    Kjetil Fløtre, byggeleder, tlf. 91 13 95 22, e-post: kjetil.flotre@vegvesen.no 
-    Rikke Brouer-Wangen, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 91 69 55 52, e-post: rikke.brouer@vegvesen.no
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Helstengte helger høsten 2017
På grunn av arbeider med kabler og rør helstenges  
Ekebergtunnelen i retning fra Kværnerdalen mot sentrum  
i helgene (fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0600) i uke 
34, 35 og 36.

Følg skilting!
Stengningene vil medføre omkjøringstraseer, og mye ny 
skilting. Vi oppfordrer til å følge skilting og beregne god tid. 

Hvordan blir du påvirket av arbeidene?
Arbeidene foregår i all hovedsak inne i tunnelene, og 
de aller fleste naboene vil merke lite til det som gjøres. 
Naboer som blir direkte berørt, f.eks. i form av støy, vil få 
nærmere informasjon før slikt arbeid igangsettes.

Stengte tunneler betyr redusert kapasitet og mer kø 
på vegnettet. Erfaringsvis vil det også bli mer trafikk på  
omkringliggende veger. 

Illustrasjonen viser kjøremønster i uke 28, 29 og 30 sommeren 2017, når både Ekeberg- og Svartdalstunnelen er stengt 
hele døgnet i østgående retning. 

Kjøremønster i uke 28, 29 og 30 sommeren 2017


