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GRANFOSS / RADIUMHOSPITALET / SMESTAD

Dersom det gjøres mid-
lertidige endringer på 
gang- og sykkelvegnettet, 
vil dette bli godt skiltet.  Fra Radiumhospitalet til Silurveien blir det enveis-

kjørt i vestgående retning. Adkomst til eiendom-
meneopprettholdes gjennom hele perioden. Når 
både Smestad- og Granfosstunnelen er ferdig
rehabilitert sommeren 2017, settes området 
tilbake til sin opprinnelige stand.

Arbeidene med den midlertidige busstraseen vil 
medføre noe anleggsarbeider langsmed Ullern-
chausseen og Silurveien i mai 2015. 

Busstraseen vil gå via Ullernchausseen og Silurveien. Her blir 
det satt opp en buss-bom for å hindre gjennomgangstrafikk. 
Ved Husebybakken borettslag vil bussen gå på det som i 
dag er gang- og sykkelveg. Arbeidene med den midlertidige 
busstraseen vil medføre noe anleggsarbeider langsmed 
Ullernchausseen og Silurveien i mai 2015.

Anleggsområde

I perioder vil det pågå anleggs-
arbeid i området ved Smestad-
dammen. Dette kan medføre
mindre endringer på gang- og 
sykkelvegen.

Radiumhospitalet - Smestad

Smestad

Granfoss - Radium-
hospitalet
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Informasjon

Øvre Smestad-
dammen

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, Vater-
landtunnelen, Hammersborgtunnelen, 
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Ekebergtunnelen, Svartdaltunnelen, Fest-
ningstunnelen og Vålerengtunnelen.

Tunnelene i Oslo utsettes for stor slitasje. I 
tillegg til å bedre sikkerheten, gjør vi andre 
nødvendige oppgraderinger samtidig. 
Dermed blir det lenge til neste gang vi må 
stenge tunnelen for større arbeider.



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
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1. halvår
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1. halvår
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2019 2020

Fremdriftsplan

Kontakt 
Linn Kulberg Knutsen, byggeleder Statens vegvesen   
E-post: linn.kulberg.knutsen@vegvesen.no   
Telefon: 976 54 799

Tunnelene i Oslo oppgraderes 
- vi bygger midlertidig busstrasé

Trygge tunneler i Oslo

NABOINFORMASJON

Buss før bil
For at flest mulig skal komme seg raskest mulig frem i anleggs-
perioden, prioriterer Statens vegvesen fremkommelighet for 
kollektivtrafikken. Derfor bygger vi nå en midlertidig busstrasé 
fra Smestad til Granfoss. Busstraseen blir liggende frem til 
arbeidene med Granfosstunnelen er ferdige høsten 2017.

Arbeidene med busstraseen starter opp i mai måned, og skal 
være ferdige før arbeidene i Smestadtunnelen begynner.

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 
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Vi anbefaler derfor at alle som har 
mulighet reiser kollektivt, sykler 
eller går. Må du ta bilen - beregn 
ekstra reisetid, og ta hensyn til 
andre trafikanter.

Mer informasjon om prosjektet finner du på

www.vegvesen.no/Vegprosjekter/tunneleroslo


