
BYTRANS: 

Effekter og konsekvenser av 

kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen 

– per 2016

Aud Tennøy, Elise Caspersen, Oddrun Helen Hagen, 
Per Andreas Langeland, Iratxe Landa Mata, Susanne 
Nordbakke, Kåre H. Skollerud, Anders Tønnesen, 
Christian Weber, Tale Ørving, Jørgen Aarhaug



Side

BYTRANS

Formål: Kunnskap til å omforme dagens bytransportsystemer til 
fremtidens mer effektive og miljøvennlige bytransportsystemer 

Virkemiddel: Undersøker effekter og konsekvenser av endringer i 
transportsystemene i Oslo 2015 – 2020
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Case Brynstunnelen – per nov. 2016

Ca 70 000 kjøretøy 

per døgn

Lengde ca 270 m.

Kapasiteten redusert 

fra fire til to felt 2016

Normal kapasitet fra 

april 2017
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Endringer i trafikkmengder på denne 

delen av Ring 3?
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Endringer kø/hastigheter i rush på denne lenken?
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BRYN 2016: Hvordan har trafikantene 

tilpasset seg?
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Endret reisetidspunkt? (Tellepunkt E6 Manglerud)
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Kjørt andre ruter? Morgenrush
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Kjørt andre ruter? Ettermiddagsrush
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Andre transportmidler
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Effekter og konsekvenser for de 

arbeidsreisende
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Oppleves arbeidsreisen som bedre eller dårligere 

som følge av arbeidene i Brynstunnelen?
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Blant de som er berørt: Oppleves arbeidsreisen som dårligere 

eller bedre på grunn av arbeidene i Brynstunnelen?
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Hvilke negative endringer har de arbeidsreisende 

opplevd på reisen som følge av redusert kapasitet i 

Brynstunnelen? 

21
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Effekter og konsekvenser for 

varetransport og drosjetrafikk
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Opplever sjåførene at arbeidsdagen har blitt bedre

eller dårligere som følge av arbeidene i

Brynstunnelen (sammenliknet med før stenging)?
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Tilpasninger, effekter og konsekvenser

Tilpasninger

Reisetidspunkt

 Unngår morgenrush

Endret rute

 (Endret rekkefølge på 

kunder)

Effekter og konsekvenser

Saktegående trafikk og 
mer køståing igjennom 
Brynstunnelen

 Morgenrush

Økt tidsbruk

Lengre arbeidsdager

Mindre fleksibilitet i 
leveringene

Noe tapte inntekter og økte 
kostander
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Hvilke negative endringer har sjåførene opplevd, 

sammenliknet med før rehabilitering av 

Brynstunnelen (flere svar mulig)?
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Hvilke positive endringer har sjåførene opplevd 

sammenliknet med før rehabiliteringen av 

Brynstunnelen (flere svar mulig)?
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Tilpasninger, effekter og konsekvenser

Tilpasninger

Endret rute

Reisetidspunkt

 Unngår morgenrush

 (Endret rekkefølge på 
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Effekter og konsekvenser

Saktegående trafikk og 
mer køståing igjennom 
Brynstunnelen

 Morgenrush

Økt tidsbruk

Lengre arbeidsdager

Mindre fleksibilitet i 
leveringene

Noe tapte inntekter og økte 
kostnader

29



Side

CASE BRYN 2016: Drosjetrafikken

31

Figur 69: Gjennomsnittlig reisehastighet for trafikk gjennom Bryns-

tunnelen i rush, utvalgte uker (N= 22 173). Kilde: Oslo taxi 

turdatabasesystemer

Figur 70: Gjennomsnittlig kjøredistanse for drosjer i Oslo i rush, 

kilometer (N=22 173). Kilde: Oslo taxi turdatabasesystemer
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CASE BRYN 2016: Hvor fornøyd er drosjesjåførene 

med trafikksituasjonen i Oslo-området? 

N=70 (2015), 67 (2016)
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Informasjon
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Informasjonsstrategi

SVV budskap: Det vil foretas arbeid som vil få 
konsekvenser for trafikkavviklingen

 Oppfordring om å la bilen stå, reis kollektivt, sykle eller gå  

Kommunisert blant annet gjennom:
 annonsering og redaksjonell omtale i tradisjonelle medier (digital 

og papir) 

 Informasjon på egne nettsider 

 innlegg og annonsering på sosiale medier

 kampanjer 

 skriftlig nærinfo 

 dialog med skoler og FAU-utvalg 
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CASE BRYN 2016: Informasjonskilder
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• Arbeidsreisende - 61 prosent 
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• Drosjesjåfører - 54 prosent



Side

Oppsummering Brynstunnelen

 Informasjonen nådde frem 

Mange trafikanter tilpasset seg

Økte forsinkelser – i hovedsak lokalt - ikke ‘kaos i systemet’

Ulemper for trafikantene – men ikke ‘krise’ eller store 

negative konsekvenser

«Dette gikk egentlig ganske bra»

Som også erfaringene fra lignende tilfeller andre steder
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Hva kan vi bruke denne kunnskapen til?

Bedre dokumentasjon av konsekvenser – kan øke mulighetene 
for gjennomføring av tiltak som kan forbedre fremkommelighet 
og transportkvalitet for andre transportmidler enn bil, for 
bymiljø, mv., og som krever redusert veikapasitet eller 
fremføringshastighet for biltrafikk

Den kan bidra til mer effektive investeringer med tanke på å nå 
mål om mer effektive og miljøvennlige bytransportsystemer 
(inkludert nullvekstmålet)

Peker på mulighetene for å undersøke effekter av avbøtende 
tiltak for godstrafikken

Den gir et bedre kunnskapsgrunnlag ved fremtidige midlertidige 
endringer i bytransportsystemene

Den kan være et nyttig bidrag i arbeidet med å forbedre 
dagens transportmodeller 
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Case Bilfritt byliv
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Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål?

Kommentarer?

Kontakt?

elc@toi.no

www.toi.no

https://www.toi.no/prosjekt-

bytrans/category1662.html
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