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Statens vegvesens tunnelprosjekt
Statens vegvesen er i gang med en omfattende oppgradering av omlag 
200 tunneler på riksveger i hele landet.  Arbeidet startet i 2014 og skal 
være ferdig i 2019.

I Oslo gjelder dette ti tunneler: Smestadtunnelen, Granfosstunnelene, 
Tåsentunnelen, Brynstunnelen, Vaterlandtunnelen, Hammersborgtun-
nelen, Ekebergtunnelen, Svartdaltunnelen, Festningstunnelen og Våle-
rengtunnelen.

I tillegg til å bedre sikkerheten, gjør vi andre nødvendige oppgraderin-
ger samtidig. Dermed blir det lenge til neste gang vi må stenge tunnelen 
for større arbeider.

Buss for bil
Det fins ikke gode omkjøringstraseer for Smestadtunnelen. Kapasiteten 
blir derfor vesentlig redusert. For at flest mulig skal komme seg raskest 
mulig frem i anleggsperioden, prioriterer Statens vegvesen fremkom-
melighet for kollektivtrafikken. Vi oppfordrer alle som kan til å benytte 
kollektivtrafikk, sykkel eller gange.  
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Sykkel

Det blir ingen større endringer i sykkeltraseen forbi Smestad i 
tunnelrehabiliteringsprosjektets første fase, men Vegvesenet 
foretar i samarbeid med andre etater og aktører en kartleg-
ging av situasjonen for syklistene i prosjektets neste fase, 
som er oppstart av arbeidene i Garnfosstunnelen. Resulta-

tene av kartleggingen vil legge grunnlaget for en midlertidig 
sykkeltrasé langs Ring 3 forbi Smestad i perioden 4. kvartal 
2015 – 4. kvartal 2017. 

I perioder vil det pågå anleggsarbeid i området ved Smestad-
dammen. Dette kan medføre mindre endringer på gang- og 
sykkelvegen allerede fra prosjektoppstart 1. juni.

Mer informasjon om prosjektet på:
vegvesen.no/tunneleroslo

Ti tunneler skal vedlikeholdes, oppgraderes og gjøres tryggere. Først ut er Smestadtunnelen. 
Under arbeidene på Smestad reduseres kapasiteten gjennom tunnelen med mere enn 50 prosent.
 
Statens vegvesen er opptatt av at du som bor og ferdes i nærområdet skal påvirkes minst mulig. 
Likevel vil du oppleve noen ulemper i form av mer og lengre kø på Ring 3, og mer trafikk på 
lokalvegene i området.

Trygge tunneler i Oslo
Tunnelene i Oslo utsettes for stor slitasje, og mange av dem 
har gammel standard. Den omfattende oppgraderingen vil 
gjøre ferdsel i tunnelene tryggere. Noen av arbeidene som 
skal utføres er utskifting av lys, vifter og kameraovervåking, 
etablere ny vann- og frostsikring, utskifting av vegger og 
tak, og legge ny asfalt. Det betyr at vi må stenge tunnelene 
mens arbeidene pågår.

Rehabilitering av Smestad-
tunnelen starter 1. juni

Dette skal vi gjøre i Smestadtunnelen
• Bedre brannbeskyttelse av tunnelen
• Reparasjon av betong
• 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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15-0465 grafisk.senter@vegvesen.no

Smestadtunnelen*

Granfosstunnelen*

Brynstunnelen*

Tåsentunnelen**

Ekeberg***- og 
Svartdalstunnelen

Festningstunnelen*

Vålerengtunnelen*

Vaterland- og Ham-
mersborgtunnelen

*Kun ett tunnelløp er stengt om gangen  **Tåsentunnelen: natt- og helgestenging 
***Ekebergtunnelen: døgnsperring sommer 2017/2018, natt- og helgestenging resten av perioden

1. halvår
2015

1. halvår
2017

1. halvår
2016

20182. halvår
2015

20172. halvår
2016

2019 2020

Fremdriftsplan

NABOINFORMASJON MAI 2015


