
FEBRUAR 2015 Ring 3 -  rv.  150

Smestadtunnelen

NÆRINFORMASJON

Vi gjør tunnelene i Oslo tryggere
I forbindelse med nye krav til sikkerhet i vegtunneler har Statens vegvesen satt i gang et 
prosjekt for å rehabilitere tunneler i Oslo. I tillegg til å opprettholde god sikkerhet i tunnelene, 
gjør vi samtidig en del andre nødvendige oppgraderinge. Dette gjør vi for at det skal bli lenge 
til neste gang vi må stenge tunnelen for større arbeider. 

Oppstart av arbeidene i Smestadtunnelen
Nå er arbeidskontraktene ute på anbud. Etter planen skal det signeres kontrakt med en 
entreprenør ved påsketider. Så følger en periode med planlegging og oppstartsaktiviteter 
før fase 1 av anleggsarbeidet starter i mai.



Anleggsarbeidet består av tre faser:
Fase 1: Forberedende arbeider: I denne fasen vil vi gjøre tiltak på vegnettet for å legge bedre til rette for 
kollektivtrafikk og myke trafikanter i de neste fasene. Vi vil også gjøre arbeider som krever mindre trafikk-
omlegginger, for eksempel stenging av ett felt. Denne fasen vil vare i ca. 6 uker.

Fase 2: Arbeider i østgående løp: I denne fasen vil det østgående løpet være helt stengt for trafikk, og 
arbeidene settes i gang for fullt. Fase 2 har planlagt oppstart mot slutten av juni. Trafikken i retning Sinsen 
blir ledet over i det åpne tunnelløpet, slik at det blir ett felt i hver retning i løpet, som til vanlig er for vest-
gående trafikk. Denne fasen vil vare i underkant av 6 måneder. 

 Fase 3: Arbeider i vestgående løp: I denne fasen vil det vestgående løpet være helt stengt for trafikk. 
Trafikken i retning Fornebu vil bli ledet over i det åpne tunnelløpet, på samme måte som i fase 2. 
Denne fasen vil vare i underkant av 6 måneder. 

Etter planen vil alle arbeidene være ferdigstilt vår/sommer 2016.

Dette skal vi gjøre i Smestadtunnelen
• Bedre brannbeskyttelse av tunnelen
• Reparasjon av betong, i og utenfor tunnelen
• Utskifting og forbedring av vegbanen
• Oppgradering av alt teknisk utstyr, som lys, ventilasjon og sikkerhetssystemer
• Etablering av renseløsning for vann fra tunnelen, slik at Smestaddammen holdes ren

Hvordan vil du bli påvirket av arbeidene?
Statens vegvesen er opptatt av at de som bor og ferdes i nærområdet skal påvirkes minst mulig. Likevel må 
du regne med å oppleve ulemper i forbindelse med arbeidene. Særlig vil reduksjonen i kapasitet på vegnettet 
merkes – både i form av kø og at det vil bli mer trafikk på småveiene i området.  

Vi anbefaler alle som har mulighet til å benytte seg av sykkel, T-bane eller annen kollektivtransport. Så langt 
det lar seg gjøre legger vi til rette for at bussen skal ha prioritet foran privatbiler, for at flest mulig skal komme 
seg frem.

HAR DU SPØRSMÅL?
Mer informasjon om prosjektet finner du på www.vegvesen.no/Vegprosjekter/tunneleroslo. Her vil du til 
enhver tid finne oppdatert informasjon om planer og fremdrift for rehabilitering av tunnelene i Oslo.

Dere vil motta et nytt skriv i løpet av april med mer detaljert informasjon om fremdrift og aktiviteter.
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