
Nabovarsel 
 

Telenor Arena får besøk av One Direction 7. Mai. 
 

I forbindelse med besøket vil det være økt trafikk av både fotgjengere og busser i området 

rundt arenaen. Biltrafikk til Arenaen vil ikke være tillatt. Siden vi venter mange unge 

publikummere, kommer sikkerheten og inngjerding til å være mer omfattende enn normalt. I 

samråd med Asker og Bærum politidistrikt og Statens Vegvesen, kommer det derfor til å bli 

gjort noen endringer i infrastrukturen på Fornebu under konsertdagen. Endringene vil bedre 

sikkerheten og redusere flaskehalser, spesielt på Snarøyveien. 

Alle endringer vil inntre kl. 14.00 under konsertdagen og avsluttes kl.23.59 samme dag. 

Gjerder vil bli plassert langs vestre siden av veibanen i Snarøyveien. Disse vil starte i krysset 

ved Oksenøyveien og gå helt ned til Propellen rundkjøringen. Gjerdene vil hindre fotgjengere 

å ta seg ut i veibanen, samt at biler stopper for å slippe av passasjerer. All Stans Forbudt 

skilt vil bli utplassert på hele strekningen. 

 Bussholdeplassen Lilleøyveien vil være åpent som normalt i begge retninger. 

 Bussholdeplassen Fornebuparken ved Bilia vil være stengt i begge retninger i hele 

perioden. 

 Bussholdeplassen utenfor Telenor/Aker Solutions vil bli mindre enn vanlig, men 

ruteplanen vil gå som normalt. 

 Samtlige kryss langs Snarøyveien settes i gul blink og blir sperret for venstresving i 

begge retninger. Dette betyr at trafikken må ned til Propellen rundkjøringen for å 

komme over på østsiden av Snarøyveien og til Telenor, Aker Solutions og 

Fornebuveien. 

 Innkjøringen til Odd Nansens vei vil være stengt fra kl. 14.00. Kunder og ansatte hos 

Odonata og andre bedrifter i dette området må benytte seg av Bernt Balchens vei.  

 Kunder til og ansatte hos Widerøeveien 5 kjører som vanlig. 

 Shuttlebusser vil ankomme Telenor Arena via Bernt Balchensvei fra ca. kl.16.00 de 

aktuelle dagene.  

 Publikumsverter vil stå langs gangveien fra Lysaker Stasjon til Telenor Arena. 

 Gangveien utenfor Widerøveien 5 og Arenaen er stengt. Alternativ rute for ansatte og 

besøkere er skiltet. 

Det kommer til å være sikkerhetsvakter og publikumsverter på plass de aktuelle dagene. Vi 

håper endringene vil påvirke det lokale området så lite som mulig. I tillegg kommer Politiet til 

å bemanne kritiske kryss og rundkjøringer. 

Alle involverte etater vil gjøre sitt ytterste for å gjøre dette til et vellykket og smidig 

arrangement, og vi håper at de som kommer for å besøke oss den kvelden får en fantastisk 

opplevelse! 

 

Hvis dere har noen spørsmål rundt arrangementet, ta kontakt på trafikk@telenorarena.no. 

 

Med vennlig hilsen, 

Telenor Arena 

mailto:trafikk@telenorarena.no

