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Ekeberg- og Svartdalstunnelen skal oppgraderes: 

Tunnelrehabilitering påvirker adkomst til Kværnerbyen  
Arbeidene i Ekeberg- og Svartdalstunnelen starter ca. 9. juni 2017, og avsluttes sommeren 2019.  

Sommermånedene i 2017 og 2018 blir ett og ett tunnelløp stengt hele døgnet. Østgående løp stenges 
først (2017). Resten av arbeidene gjøres i hovedsak på natt, mens tunnelene er åpne på dagtid. 
Arbeidene som skal utføres er blant annet elektroarbeider, brannsikring og forbedret renseløsning for 
vann fra tunnelene. Fra 2019 til 2020 skal Vålerengtunnelen oppgraderes. 

Adkomsten til Kværnerbyen påvirkes slik det kommende året:  
Avkjørselen til Kværnerbyen/Lodalen fra E6 i retning fra sentrum stenges i følgende perioder 
(endringer kan forekomme): 

• Uke 24-27 (fra ca. 9. juni): Nattestengt kl 22-06 (åpen på dagtid) 
• Uke 28-30: Stengt hele døgnet 
• Uke 31 til sommeren 2018 (med unntak av noen helger, se side 2): Nattestengt kl 22-06 (åpen 

på dagtid) 

Omkjøring skiltes via E6 Vålerengtunnelen og Etterstad (se kart). 

Når Ekebergtunnelen 
er stengt i retning 
fra sentrum mot 
Kværnerdalen, må du 
kjøre via Etterstad 
for å kjøre av til 
Lodalen og 
Kværnerbyen. Kartet 
kan lases ned fra 
nettsiden vår. 



Unntak for helgene i uke 34, 35 og 36 
Helgene i uke 34, 35 og 36 i 2017 stenges E6 Ekebergtunnelen hele døgnet i retning fra 
Kværnerdalen til sentrum. Stengningene gjelder fra fredag kveld kl. 22:00 til mandag 
morgen kl. 06:00. Kommer du på E6 inn mot byen og skal av til Kværnerbyen/Lodalen, må 
du enten kjøre via Ryen og Svartdalstunnelen, eller via Operatunnelen og Havnelageret og 
tilbake gjennom Ekebergtunnelen til avkjøring mot Lodalen. Kart som viser kjøremønster 
disse helgene ligger på nettsiden vår. 

Kværnerbyen/Lodalen påvirkes fram til 2020 
Adkomsten til Kværnerbyen/Lodalen påvirkes av arbeidene helt fram til Vålerengtunnelen er 
ferdig oppgradert i 2020. Detaljer for senere faser kommer etter hvert.  

Beregn god tid! 
Når tunnelene er stengt vil det bli mer kø på vegene. Vi oppfordrer til å beregne god tid og å 
følge skilting. 

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, inkl. kart som viser kjøreruter. 

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, epost kjetil.flotre@vegvesen.no  
• Rikke Brouer-Wangen, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 91 69 55 52, epost 

rikke.brouer@vegvesen.no  

http://www.vegvesen.no/tunneleroslo
http://www.facebook.no/tunneleroslo
http://www.vegvesen.no/trafikkbeta
mailto:kjetil.flotre@vegvesen.no
mailto:rikke.brouer@vegvesen.no

