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SAMMENDRAG 
Trinn 1 av endringen i bompengesystemet i Oslo ble innført 1. oktober 2017. Trinn 1 innebar 
innføring av tids- og miljødifferensiert bompenger i Osloringen, i tillegg til prisendring. 
 
Biltrafikk i bomringen 
For perioden oktober 2017 – september 2018 (et helt år etter innføring av Trinn 1) har det 
vært en reduksjon i biltrafikk på -5,1 % over Osloringen og -3,6 % over Bærumsnittet. Totalt 
for alle bomstasjoner har det vært en reduksjon på -4,8 %. I rapporten «Virkninger av 
revidert avtale Oslopakke 3, september 2017, Cowi AS» ble effekten av trinn 1 estimert til en 
total reduksjon for alle bomstasjoner på -7 %. Den faktiske trafikkutviklingen viser om lag 2 
%-poeng lavere trafikkreduksjon. 
 

 
Figur 1: Utvikling i biltrafikk i bomringen de siste årene, sammenlignet med 2015. 

 
For et normalt yrkesdøgn (mandag-fredag) er det for perioden oktober 2017 – september 
2018 (ett helt år) beregnet følgende endring: 

 -4,7 % over Osloringen, som betyr om lag 12.900 færre passering over Osloringen per 
yrkesdøgn i retning mot sentrum. 

 -3,2 % over Bærumsnittet som betyr om lag 2.400 færre passering per yrkesdøgn i 
retning mot sentrum. 

 
Utviklingen i Osloringen viser litt større releativ reduksjon i periodene med rushtidstakst 
(morgen -5,1 % og ettermidag -5,1 %) enn for de øvrige timene (-4,6 %). Tallene gjelder for 
perioden oktober – juni og august – september siden det ikke er rushtidstakst i juli. Det er 
mindre forskjell i avvisning over døgnet mellom rush og utenom rush enn forskjell i 
takstøkning i Osloringen i og utenom rush. 
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Figur 2: Reduksjon i trafikk over bomsnittene for normalt yrkesdøgn per måned, sammenlignet med 
samme måned året før. 

 
Trafikken i oktober 2018 er sammenlignet med trafikken i oktober 2017, begge månedene er 
etter innføring av Trinn 1. Trafikkdataene viser noe lavere trafikk i oktober 2018 enn i 2017, 
men forskjellen er liten. 
 
For et ukedøgn (mandag-søndag) er det for perioden oktober 2017 – september 2018 (ett 
helt år) beregnet følgende endring: 

 -4,9 % over Osloringen, som betyr om lag 12.300 færre passering over Osloringen per 
ukedøgn i retning mot sentrum. 

 -3,3 % over Bærumsnittet som betyr om lag 2.200 færre passering per ukedøgn i 
retning mot sentrum. 

 
Det er litt større relativ reduksjon for ukedøgn enn yrkesdøgn som betyr at biltrafikken 
lørdag og søndag har hatt størst relativ reduksjon. 
 
Kjøretøyfordeling i bomringen 
Til nå i 2018 (til og med oktober) er det 18,4 % nullutslippskjøretøy av lette kjøretøy i 
bomringen. I prognosen fra rapport «Virkninger av revidert avtale Oslopakke 3, september 
2017, Cowi AS» ble det beregnet 15,8 % nullutslippskjøretøy. Andelen nullutslippskjøretøy 
har økt raskere enn beregnet i prognosen. For hele 2018 vil trolig andelen nullutslipps-
kjøretøy være snaut 3 %-poeng høyere enn prognosen. 
 
Til nå i 2018 (til og med oktober) er det 42,7 % Euro VI av tunge kjøtetøy. I prognosen fra 
rapport «Virkninger av revidert avtale Oslopakke 3, september 2017, Cowi AS» ble det 
beregnet 61,8 % Euro VI. Utskiftningen av tunge kjøretøy til Euro VI har gått langsommere 
enn beregnet i prognosen. 
 
Kollektivtrafikk over bomringen 
Det er krevende å få tall fra kollektivtrafikken som kan sammenlignes med endringene i 
biltrafikk over Osloringen. Fra NSB og Ruter har vi kun fått sum passasjerer for januar-april 
2017 (før) og januar-april 2018 (etter). Det er betydelige usikkerhet i tallene for 
passasjertrafikk, spesielt for Ruter.  
 
Tallene for NSB viser en økning over Osloringen på om lag 8.000 passasjerer per 
gjennomsnittlig dag, mens tallene for Ruter viser en økning på om lag 17.000 per 
gjennomsnittlig dag. 
 

-6,0 %

-5,1 %
-4,5 %

-5,9 % -5,6 %
-5,1 %

-4,2 % -4,4 % -4,2 %
-3,6 % -3,9 % -3,6 %

-0,3 %

-3,7 %
-3,4 %

-2,6 %

-4,9 %
-4,4 %

-3,5 %
-3,0 %

-4,4 %

-2,2 %

-1,2 %
-1,8 %

-2,8 %

-0,3 %

-7,0 %

-6,0 %

-5,0 %

-4,0 %

-3,0 %

-2,0 %

-1,0 %

0,0 %

Okt (2016 til

2017)

Nov (2016 til

2017)

Des (2016 til

2017)

Jan (2017 til

2018)

Feb (2017 til

2018)

Mar (2017 til

2018)

Apr (2017 til

2018)

Mai (2017 til

2018)

Jun (2017 til

2018)

Jul (2017 til

2018)

Aug (2017 til

2018)

Sep (2017 til

2018)

Okt (2017 til

2018)

Endring i trafikk i bomringen (mandag - fredag) etter innføring av trinn 1

Osloringen Bærumssnittet



 
5 

Tabell 1: Relativ endring i motoriserte personturer over Osloringen fra januar –april 2017 til samme 
periode 2018. 

 Bil NSB Ruter 

Osloringen vest -6,4 % 5,0 % 4,8 % 

Osloringen sør -4,2 % 10,0 % 14,6 % 

Osloringen nordøst -5,5 % 7,6 %1 0,4 % 
1. Gjelder mellom Oslo S og Bryn, dvs. ikke helt sammenfallende med Osloringen for Hovedbanen 

 
Tabellen under viser at reduksjonen i biltrafikk over Osloringen i vest og sør i stor grad kan 
forklares med vekst i kollektivtrafikken. Over Osloringen i nordøst forklarer økningen i 
kollektivtrafikk kun snaut halvparten av reduksjonen i biltrafikken. Det er betydelig 
usikkerhet knyttet til alle tallene i tabellen og de bør brukes med forsiktighet. 
 

Tabell 2: Sammenligning av endring i motorisert persontrafikk over Osloringen mellom januar og april 
for 2017 og 2018 for gjennomsnittlig dag. 

 Passasjertrafikk 
med bil 

Passasjertrafikk 
med NSB 

Passasjertrafikk 
med Ruter 

Sum 

Osloringen vest -13 400 1 700 10 800 -900 
Osloringen sør -6 100 3 100 3 900 900 
Osloringen nordøst -12 000 *3 200 1 800 -7 000 

Sum -31 500 7 900 16 600 -6 900 
 Tallene for NSB gjelder mellom Oslo S og Bryn 

 
Biltrafikk i øvrige veinett 
Ut i fra tellepunkter til Statens vegvesen og Bymiljøetaten er det sett på trafikkutviklingen i 
32 punkter. Målet med punktene er å vurdere om det er en annen trafikkutvikling i disse enn 
i bomstasjonene. Tellepunktene er valgt for å gi et mest mulig representativt utvalg for 
veinettet samtidig som at punktene ikke skal være direkte berørt av endringene i 
bompenger. For mange av tellepunktene finnes det i liten grad historiske data. For disse er 
det derfor all trafikk i ettersituasjonen sammenlignet med september 2017. Trafikken i hver 
måned er sesongjustert mot trafikk i september. Det er betydelig usikkerhet i 
sesongjustering av trafikk. Dette er derfor kun gjort for perioden oktober – april. 
 
Vurderingene viser at det er noe lavere trafikkreduksjon i tellepunktene enn i bomringen. 
Det er naturlig da effektene av økte bompenger er mindre i tellepunktene.  
 
I gjennomsnitt for de 7 månedene viser tellingene sammenlignet med september 2017: 

 Normalt yrkesdøgn (mandag – fredag) 
o -2,5 % trafikk på tellepunkt på riksvei i Oslo. 
o -3,3 % trafikk på tellepunkt på kommunalvei i Oslo 

 Ukesdøgn (mandag – søndag) 
o -2,4 % trafikk på tellepunkt på riksvei i Oslo. 
o -2,2 % trafikk på tellepunkt på kommunalvei i Oslo 

 
Det er verdt å merke seg at tellepunktene viser noe større reduksjon i trafikken mandag til 
fredag (yrkesdøgn) enn mandag til søndag (ukedøgn). Trafikkutviklingen i bomringen viser 
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motsatt utvikling. Dette kan kanskje forklares med at en del bilister på handels- og 
fritidsreiser lørdag/søndag har endret målpunkt for turene, men fortsatt kjører bil.   
 
Fremkommelighet i hovedveinettet 
Fremkommeligheten i hovedveinettet har de siste årene i stor grad vært preget av 
tunnelrehabilitering. Dette gjør det vanskelig å vurdere om endringene i trafikk også har 
medført bedre fremkommelighet og redusert rushtidsvarighet.  
 
Dataene viser at det er antydning til bedre fremkommelighet enkelte steder, men 
forskjellene er små.  
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1 Innledning 
Trinn 1 av endringen i bompengesystemet i Oslo ble innført 1. oktober 2017. Trinn 1 innebar 
innføring av tids- og miljødifferensiert bompenger i Osloringen, i tillegg til prisendring. 
 

Tabell 3: Endring i priser i bomringen som følge av trinn 1 for lette kjøretøy uten rabatt. 

Lette kjøretøy uten 
rabatt 

Osloringen Bærumsnittet 

Normal Diesel 0-utslipp Normal Diesel 0-utslipp 

Før hele døgnet 35 35 0 17,5 17,5 0 

Etter utenom rush 44 49 0 18 18 0 
Etter i rush 54 59 0 18 18 0 

 

Tabell 4: Endring i priser i bomringen som følge av trinn 1 for tunge kjøretøy uten rabatt. 

Tunge kjøretøy 
uten rabatt 

Osloringen Bærumsnittet 

Euro VI 
Euro V og 

eldre 
0-utslipp Euro VI 

Euro V og 
eldre 

0-utslipp 

Før hele døgnet 105 105 0 52,5 52,5 0 

Etter utenom rush 102 163 0 54 54 0 
Etter i rush 132 193 0 54 54 0 

 
I gjennomsnitt økte takstene i Osloringen med om lag 40 %, takstene utenom rush økte i 
gjennomsnitt med om lag 34 % mens takstene i rush økte i gjennomsnitt med 63 %. Tasktene 
er i tillegg blitt justert etter konsumprisindeks 1. juli 2018. 
 
Endringen i trafikk skyldes ikke bare bompenger. Det er også andre forhold som har 
betydning, blant annet: 

 Endringer i kollektivtilbud 

 Befolkningsutvikling samt utbygging av arbeidsplasser og boligområder. 

 Parkering 
o Innføring av beboerparkering har skjedd stegvis i 2017 og 2018 
o Færre parkeringsplasser i sentrumsstrøk 
o Innfartsparkering 

 Tunnelrehabilitering både i før- og ettersituasjonen. 
 
Foreliggende rapport beskriver endringer i trafikkbildet. Data og analyse av endringene er 
gjort i samarbeid med: 

 Statens vegvesen Region øst: Marthe Vaseng Arntsen (trafikkdata for tellepunkt 
utenom bomsnittene i Oslo) 

 Bymiljøetaten Oslo kommune: Dimos Kyriakou Nikodimos (trafikkdata for tellepunkt 
utenom bomsnittene i Oslo) 

 Ruter: Glyve Afret-Sandal (passasjertrafikk for Ruter) 

 Jernbanedirektoratet: Christine Presterud / Lars Erik Nybø (passasjertrafikk for NSB) 

 Fjellinjen: Stian Strøm Arnesen (trafikkdata fra bomstasjonene) 

 Vianova: Fred Krohn / Kristian Lowzow (analyse av data fra Fjellinjen og 
kjøretidsmålinger fra reisetider.no)  

Arbeidet er ledet og dokumentert av Oslopakke 3-sekreteriatet ved Kyrre Gran.  
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2 Metodikk 
For å kunne analysere data fra måned til måned er det viktig å redusere tilfeldig variasjon så 
mye som mulig. Trafikken fra en måned til en annen kan variere både med ferier, fordeling 
av ukedager og helligdager. 
 
For å fjerne denne varisjonen mest mulig er biltrafikk per måned beregnet som følger: 

 Mandag – Fredag (normalt yrkesdøgn) 
o Kun ordinære dager er benyttet, ferier, helligdager og «inneklemte» dager er 

fjernet fra beregningsgrunnlaget. 
o Det er beregnet gjennomsnittlig trafikk for hver hverdag og deretter 

gjennomsnittt av gjennomsnittet for hver hverdag. 

 Mandag – Søndag (normalt ukedøgn) 
o Kun ordinære dager er benyttet, ferier, helligdager og «inneklemte» dager er 

fjernet fra beregningsgrunnlaget. 
o Det er beregnet gjennomsnittlig trafikk for hver ukedag og deretter 

gjennomsnittt av gjennomsnittet for hver ukedag. 

 Total trafikk per måned 
o Er kun gjort for hele perioden samlet da variasjonene nevnte over utlignes 

over tid. 
 
Det er fortsatt flere usikkerhetsmomenter i tallene. Blant annet har analysen vist at dager 
med stort snøfall gir betydelig reduksjonen i biltrafikk og kan slå ut på gjennomsnittstall. 
 
Det er varierende hvor lang tid tilbake de ulike etatene har data. For bomringen finnes det 
historiske data og sammenligningene av endringer er sammenlignet med trafikken samme 
måned året før. Det vil si at trafikken i januar 2018 er sammenlignet med trafikken i januar 
2017. 
 
Mange av tellepunktene er etablert nylig og det finnes i liten grad historiske data. For disse 
er det derfor all trafikk i ettersituasjonen sammenlignet med september 2017. Trafikken i 
hver måned er sesongjustert mot trafikk i september. Det er betydelig usikkerhet i 
sesongjustering av trafikk.  
 
For kollektivtrafikk er passasjerutvikling over Osloringen vurdert ut i fra totaltrafikk januar – 
april 2017 (før-situasjon) og januar – april 2018 (etter-situasjon). Passasjertrafikken er 
sammenlignet med sum biltrafikk over Osloringen for samme perioder som er omregnet til 
persontrafikk med bil.  
 
Fremkommelighet i vegnettet er basert på analyse av kjøretidsmålinger fra 
www.reisetider.no. Det er beregnet gjennomsnittshastighet i morgenrushet (kl 7 - 9) og i 
ettermiddagsrushet (kl 15 - 17) for normalt yrkesdøgn basert på data per måned. På samme 
måte som for passeringer i bomsnittene er bevegelige helligdager/ferier tatt bort fra 
utvalget. Antall timer med forsinkelse for en gjennomsnittlig normalt virkedøgn per måned 
er beregnet ut i fra antall timer med mer enn 30 % økning i reisetid sammenlignet med 
reisetid basert på hastighetsgrensen. 

  

http://www.reisetider.no/
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3 Befolkningsvekst 
SSB offentliggjør kun endring i befolkning kvartalsvis. Fra SSB foreligger det data om 
befolkning for utgang av 3. kvartal 2017 (1.10.2018) og utgang av 2. kvartal 2018 (1.7.2018). 
Tall for 3. kvartal 2018 foreligger ikke ennå.  
 

Tabell 5: Befolkningsvekst i Oslo og Akershus, kilde SSB. 

 1. oktober 2017 1. juli 2018 Endring 

Follo 130 345 130 955 +0,5 % 
Asker og Bærum 186 084 187 636 +0,8 % 
Romerike 295 858 300 849 +1,7 % 
Akershus (sum) 612 287 619 440 +1,2 % 

Oslo 672 062 676 462 +0,7 % 

Oslo og Akershus 1 284 349 1 295 902 +0,9 % 
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4 Endringer i biltrafikk over bomsnittene 

 Trafikkvolum 
Tallene for bomringen gjelder kun for retning mot sentrum.  

 Mandag – fredag (normalt yrkesdøgn) 
Døgntrafikk 

 
Figur 3: Reduksjon i trafikk over bomsnittene for normalt yrkesdøgn per måned, sammenlignet med 
samme måned året før. 

 
Trafikken i oktober 2018 er sammenlignet med trafikken i oktober 2017, begge månedene er 
etter innføring av Trinn 1. Trafikkdataene viser noe lavere trafikk i oktober 2018 enn i 2017, 
men forskjellen er liten. 
 

Tabell 6: Reduksjon i trafikk over bomsnittene for normalt yrkesdøgn per måned, sammenlignet med 
samme måned året før. 

 
 
For perioden oktober 2017 – september 2018 (ett helt år) gir dette en reduksjon på -4,7 % 
over Osloringen og -3,2 % over Bærumsnittet for et normalt yrkesdøgn. Totalt for alle 
bomstasjoner er det en reduksjon på -4,4 %. 
 
Det betyr i gjennomsnitt om lag 12.900 færre passering over Osloringen per yrkesdøgn i 
retning mot sentrum. Over Bærumssnittet er det gjennomsnitt om lag 2.400 færre passering 
per yrkesdøgn i retning mot sentrum. 
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Figur 4: Trafikkutvikling i Osloringen nordøst (Groruddalen) for normalt yrkesdøgn. I gjennomsnitt er 
det en reduksjon på -4,7 % for perioden oktober 2017 – september 2018 som tilsvarer om lag 5.000 
færre passeringer per yrkesdøgn. 

 

 
Figur 5: Trafikkutvikling i Osloringen sør (Ekeberg) for normalt yrkesdøgn. I gjennomsnitt er det en 
reduksjon på -3,6 % for perioden oktober 2017 – september 2018 som tilsvarer om lag 2.500 færre 
passeringer per yrkesdøgn. 

 

 
Figur 6: Trafikkutvikling i Osloringen vest (Smestad) for normalt yrkesdøgn. I gjennomsnitt er det en 
reduksjon på -5,4 % for perioden oktober 2017 – september 2018 som tilsvarer om lag 5.400 færre 
passeringer per yrkesdøgn. 
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Figur 7: Trafikkutvikling i Bygrense vest (Bærumsnittet) for normalt yrkesdøgn. I gjennomsnitt er det 
en reduksjon på -3,2 % for perioden oktober 2017 – september 2018 som tilsvarer om lag 2.400 færre 
passeringer per yrkesdøgn. 

 
Fordeling over døgnet 
 

 
Figur 8: Fordeling av trafikk over døgnet for Osloringen. 

 
Tallene gjelder for perioden oktober – juni og august – september siden det ikke er 
rushtidstakst i juli. Det er kun benyttet trafikk over Osloringen, Bærumssnittet er utelatt for 
å unngå «dobbel» vekt av Vestkorridoren.  
 
Utviklingen i Osloringen viser litt større releativ reduksjon i periodene med rushtidstakst 
(morgen -5,1 % og ettermidag -5,1 %) enn for de øvrige timene (-4,6 %).  
 
Det er mindre forskjell i avvisning over døgnet mellom rush og utenom rush enn forskjell i 
takstøkning i Osloringen i og utenom rush. 
 

Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep

Før (2016/17) 77720 75185 77098 70404 73248 75182 76535 80789 80624 58202 75779 77780

Etter (2017/18) 74814 72623 75109 66935 70057 72554 74266 77231 78840 57529 74426 75603

Etter (2018/19) 74606
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 Mandag – søndag (normalt ukedøgn) 

 
Figur 9: Reduksjon i trafikk over bomsnittene for normalt ukedøgn per måned, sammenlignet med 
samme måned året før. 

 
Trafikken i oktober 2018 er sammenlignet med trafikken i oktober 2017, begge månedene er 
etter innføring av Trinn 1. Forskjellene mellom oktober 2017 og 2018 er liten. 
 

Tabell 7: Reduksjon i trafikk over bomsnittene for normalt ukedøgn per måned, sammenlignet med 
samme måned året før. 

 
 
For perioden oktober 2017 – september 2018 (et helt år) gir dette en reduksjon på -4,9 % 
over Osloringen og -3,3 % over Bærumsnittet for et normalt ukedøgn. Totalt for alle 
bomstasjoner er det en reduksjon på -4,5 %. Det er litt større relativ reduksjon for ukedøgn 
enn yrkesdøgn som betyr at biltrafikken lørdag og søndag har hatt størst relativ reduksjon. 
 
Det betyr i gjennomsnitt om lag 12.300 færre passering over Osloringen per ukedøgn i 
retning mot sentrum. Over Bærumssnittet er det gjennomsnitt om lag 2.200 færre passering 
per ukedøgn i retning mot sentrum. 
 

 
Figur 10: Trafikkutvikling i Osloringen nordøst (Groruddalen) for normalt ukedøgn. I gjennomsnitt er 
det en reduksjon på -4,8 % for perioden oktober 2017 – september 2018 som tilsvarer om lag 4.600 
færre passeringer per ukedøgn. 
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Figur 11: Trafikkutvikling i Osloringen sør (Ekeberg) for normalt ukedøgn. I gjennomsnitt er det en 
reduksjon på -4,0 % for perioden oktober 2017 – september 2018 som tilsvarer om lag 2.600 færre 
passeringer per ukedøgn. 

 

 
Figur 12: Trafikkutvikling i Osloringen vest (Smestad) for normalt ukedøgn. I gjennomsnitt er det en 
reduksjon på -5,7 % for perioden oktober 2017 – september 2018 som tilsvarer om lag 5.200 færre 
passeringer per ukedøgn. 

 

 
Figur 13: Trafikkutvikling i Bygrense vest (Bærumsnittet) for normalt ukedøgn. I gjennomsnitt er det 
en reduksjon på -3,3 % for perioden oktober 2017 – september 2018 som tilsvarer om lag 2.200 færre 
passeringer per ukedøgn. 
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 Total trafikk per måned 
 

 
Figur 14: Reduksjon i trafikk over bomsnittene for totalt trafikk per måned, sammenlignet med 
samme måned året før. 

 
Figuren viser problemene med å sammenligne trafikk per måned ukritisk. «Avvikene» for 
mars og april skyldes når påsken var, i 2017 var påsken i april mens den i 2018 var i mars. 
Totalt trafikk er kun egnet å bruke til sammenligning hvis man ser over flere måneder samlet 
(helst for et helt år). Figuren viser at totaltrafikken i oktober 2018 er høyere enn i oktober 
2017 i motsetningen til figurene for beregnet virkedøgns- og ukedøgnstrafikk. Dette skyldes 
blant annet at det var 5 søndager i oktober 2017, mens det bare var 4 søndager i oktober 
2018. 
 
For perioden oktober 2017 – september 2018 (et helt år) gir dette en reduksjon på -5,1 % 
over Osloringen og -3,6 % over Bærumsnittet. Totalt for alle bomstasjoner er det en 
reduksjon på -4,8 %. 
 
I rapporten «Virkninger av revidert avtale Oslopakke 3, september 2017, Cowi AS» ble 
effekten av trinn 1 estimert til en total reduksjon for alle bomstasjoner på -7 %. Den faktiske 
trafikkutviklingen viser -4,8 %, altså om lag 2 %-poeng lavere trafikkreduksjon. 
 

 
Figur 15: Trafikkutvikling i Osloringen for total trafikk. I gjennomsnitt er det en reduksjon på -5,1 % for 
perioden oktober 2017 – september 2018. 
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Figur 16: Trafikkutvikling i Bygrense vest (Bærumsnittet) for total trafikk. I gjennomsnitt er det en 
reduksjon på -3,6 % for perioden oktober 2017 – september 2018. 

 

 Måloppnåelse 
I Oslopakke 3 er målet om redusert biltrafikk konkretisert til -15 % reduksjon i biltrafikk over 
alle bomsnittene i 2019 sammenlignet med 2015. 
 

 
Figur 17: Trafikkutvilking over bomsnittene sammenlignet mot år 2015. 

 
Reduksjonen i 2017 skyldes i hovedsak at trinn 1 ble innført 1. oktober 2017. For 2018 er 
trafikken for perioden januar – oktober sammenlignet med samme måneder i 2015.  
 
Per 2018 (til og med oktober) er det en reduksjonen i trafikken på -4,4 % over alle 
bomsnittene sammenlignet mot 2015. For Osloringen er tilsvarende reduksjon på -4,6 %. 

  

Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep
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 Trafikksammensetning 
Det pågår kvalitetskontroll av hvordan enkelte kjøretøy blir registrert i statistikken fra 
Fjellinjen, så det er noe usikkerhet knyttet til tallene i dette kapitelet. Størst usikkerhet er 
knyttet til antallet tunge kjøretøy. Det er derfor kun valgt å vise fordelingen av kjøretøy 
innenfor henholdvis lette og tunge kjøretøy. 
 
Endringer i baksystemet for Fjellinjen har medført at hvordan man tar ut statistikk på 
kjøretøyfordeling er endret fra april 2017. 

 Lette kjøretøy 
 

 
Figur 18: Fordeling av lette kjøretøy i bomringen (Osloringen og Bærumssnittet). 

 
Til nå i 2018 (til og med oktober) er det 18,4 % nullutslippskjøretøy av lette kjøretøy. I 
prognosen fra rapport «Virkninger av revidert avtale Oslopakke 3, september 2017, Cowi AS» 
ble det beregnet 15,8 % nullutslippskjøretøy, 36,9 % bensin/hybrid og 48,0 % diesel for hele 
2018.  
 
Andelen nullutslippskjøretøy har økt raskere enn forutsatt. For hele 2018 vil trolig andelen 
nullutslippskjøretøy være snaut 3 %-poeng høyere enn prognosen. 
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 Tunge kjøretøy 
 

 
Figur 19: Fordeling av tunge kjøretøy i bomringen (Osloringen og Bærumssnittet). 

 
Til nå i 2018 (til og med oktober) er det 42,7 % Euro VI av tunge kjøtetøy. I prognosen fra 
rapport «Virkninger av revidert avtale Oslopakke 3, september 2017, Cowi AS» ble det 
beregnet 61,8 % Euro VI og 38,4 %Euro V og eldre for hele 2018.  
 
Utskiftningen av tunge kjøretøy til Euro VI har gått langsommere enn beregnet i prognosen. 
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5 Endringer i kollektivtrafikk over Osloringen 
Det er utfordrende å få passasjertall fra kollektivtrafikken som er sammenlignbare med 
trafikktallene for biltrafikken. Fra kollektivtrafikken har vi kun tall for en 4 måneders periode 
før og etter trinn 1, januar – april i 2017 og 2018. Det er betydelig usikkerhet i passasjer-
trafikken med kollektivtrafikk og tallene presentert i dette kapitelet bør brukes med stor 
forsiktighet. 

 Jernbanen – NSB 
NSB har levert passasjertall for vestre, nordre og østre linje: 

 Vestre linje mellom Lysaker og Skøyen 

 Østre linje mellom Oslo S og Nordstrand/Kolbotn/Holmlia/Ski avhengig av linje. 

 Nordre linje mellom Oslo S og Bryn for hovedbanen og Oslo S og Lillestrøm for 
Gardermobanen.  

 
For vestre og østre linje gjelder passasjertallene for samme snitt som Osloringen 
(bomringen). For nordre linje gjelder passasjertallene for strekningen mellom Oslo S og Bryn 
på Hovedbanen, det vil si at passasjertallene for Hovedbanen ikke er helt sammenlignbar 
med Osloringen. 
 
Totalt for januar – april har passasjertrafikken for alle linjene økt med 7,4 % fra 2017 til 2018. 
Det vil si en økning på om lag 1 millioner passasjerer i sum begge retninger (bomringen 
registrerer biltrafikkk kun i retning mot sentrum) 
 

 
Figur 20: Sum antall passasjerer for januar – april 2017/2018, kilde NSB. 
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For en gjennomsnittlig dag mellom januar og april (sum trafikk inkludert helger, vinterferie 
og påske delt på 120 dager) gir dette følgende endring fra 2017 til 2018. 
 

Tabell 8: Endring i passasjertrafikk for gjennomsnittlig dag mellom januar og april for 2017 og 2018 
for NSB. 

 Jan-april 2017 Jan-april 2018 Endring Endring 

Vestre linje 34 900 36 600 1 700 5,0 % 
Østre linje 30 400 33 500 3 100 10,0 % 
Nordre linje 42 100 45 300 3 200 7,6 % 

Sum 107 400 115 400 8 000 7,4 % 

 

 T-bane, trikk og buss – Ruter 
Ruters trafikktall for kollektivtrafikk gjelder over Osloringen med T-bane, buss og trikk. Den 
relative endringen fra 2017 til 2018 er utelukkende basert på tellinger av god kvalitet. Da 
Ruter dessverre mangler tellinger på en rekke avganger og at mange busser ikke hadde 
installert telleutstyr, er det utført tilleggsanalyser for å beskrive absolutt antall reisende over 
bomringen. Tilleggsanalysene baserer seg bl.a. på tidligere observert trafikk over bygrensen, 
billettvalideringer og hvilke busser og trikker som det ikke foreligger trafikktall for. 
 
Totalt for januar – april har passasjertrafikken over hele Osloringen økt med 6,3 % fra 2017 
til 2018. Det vil si en økning på om lag 2 millioner passasjerer i sum begge retninger. 
 

Tabell 9: Endring i passasjertrafikk for gjennomsnittlig dag mellom januar og april for 2017 og 2018 
for Ruter. 

 Jan-april 2017 Jan-april 2018 Endring Endring 

Osloringen vest 131 700 142 500 10 800 8,2 % 
Osloringen sør 50 200 54 100 3 900 7,9 % 
Osloringen nordøst 79 700 81 500 1 800 2,3 % 

Sum 261 500 278 100 16 600 6,3 % 

 

  



 
22 

 Sammenligning motorisert trafikk over Osloringen 
Sammenligningen er gjort for perioden januar – april 2017 og 2018 da det kun er disse 
periodene vi har tall for kollektivtrafikken. 
 
For å kunne vurdere både bil- og kollektivtrafikk over Osloringen må det gjøres enkelte 
forutsetninger. Tallene for kollektivtrafikken viser sum passasjer i begge retninger, mens 
dataene fra bomringen viser sum biler i retning mot sentrum.  
 
Sum biler må regnes om til antall personer som krysser Osloringen i bil. Så lenge vi har tette 
snitt kan det antas at trafikken er like stor i begge retninger når man ser på en lengre 
tidsperiode. Det må også gjøres en antagelse på antall personer per bil, i vurderingen er det 
benyttet 1,2 personer per bil. 
 
I januar-april 2017 passerte om lag 28,6 mill. kjøretøy i bomringen, mens det i samme 
periode i 2018 passert om lag 27 mill. kjøretøy. Med forutsetningene over gir dette følgende 
endring i antall personer i bil over Osloringen 
 

Tabell 10: Endring i persontrafikk med bil for gjennomsnittlig dag mellom januar og april for 2017 og 
2018 for beregnet toveis trafikk i Osloringen. 

 Jan-april 2017 Jan-april 2018 Endring Endring 

Osloringen vest 208 600 195 200 -13 400 -6,4 % 
Osloringen sør 145 300 139 200 -6 100 -4,2 % 
Osloringen nordøst 218 800 206 900 -12 000 -5,5 % 

Sum 572 700 541 200 -31 500 -5,5 % 

 

Tabell 11: Sammenligning av endring i motorisert persontrafikk over Osloringen for gjennomsnittlig 
dag mellom januar og april i 2017 og 2018. 

 Passasjertrafikk 
med bil 

Passasjertrafikk 
med NSB 

Passasjertrafikk 
med Ruter 

Sum 

Osloringen vest -13 400 1 700 10 800 -900 
Osloringen sør -6 100 3 100 3 900 900 
Osloringen nordøst -12 000 *3 200 1 800 -7 000 

Sum -31 500 7 900 16 600 -6 900 
 Tallene for NSB gjelder mellom Oslo S og Bryn 

 
Tabellen over viser at reduksjonen i biltrafikk over Osloringen i vest og sør i stor grad kan 
forklares med vekst i kollektivtrafikken. Over Osloringen i nordøst forklarer økningen i 
kollektivtrafikk kun snaut halvparten av reduksjonen i biltrafikken.  
 
Med hensyn til at det i samme periode har vært en befolkningsvekst burde det trolig vært en 
økning i antall personturer over bomsnittene.  



 
23 

 
Figur 21: Utvikling i personturer over Osloringen før og etter innføring av trinn 1 i Oslopakke3. 

 
Det er betydelig usikkerhet i vurderingen som er gjort her, blant annet 

 Ruter har for få enheter med montert telleutstyr i dørene. Det er også tidvis 
utfordringer med pålogging i systemet. Ruter har mest pålitelige data for bybuss. 
Utfordringene til Ruter kan slå ulikt ut på de ulike transportkorridorene. 

 NSB har ikke opplyst om eventuelle usikkerheter i sine tall. Siden de teller på samme 
måte som Ruter, antas det at også er noe usikkerhet i tallene fra NSB. NSB har 
betydelig færre enheter enn Ruter som kanskje gir noen færre problemer hos NSB. 
Det er uvisst hvordan feil snitt i nordøst (mellom Oslo S og Bryn istedenfor mellom 
Alna og Nyland) slår ut. 

 Det foreligger ikke data for Flytoget og langdistansebusser. Flytoget har størt 
betydning for snittet i nordøst. 

 Anslaget på 1,2 personer per bil over bomringen er et grovt anslag. Det foreligger lite 
data om personbelegg i bil og eventulle lokale variasjoner. 

 For gang- og sykkel foreligger dette ikke tellinger. En eventuelle endring i gang- og 
sykkeltrafikk kan forklare forskjellen mellom reduksjonen i biltrafikk og økningen i 
kollektivtrafikk. Siden dataene gjelder for januar – april betyr dette trolig lite.  
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6 Endring i biltrafikk i Oslo utenom bomsnittene 
Ut i fra tellepunkter til Statens vegvesen og Bymiljøetaten er sett på trafikkutviklingen i 32 
punkter. Målet med punktene er å vurdere om det er en annen trafikkutvikling i disse enn i 
bomstasjonene. Tellepunktene er valgt for å gi et mest mulig representativt utvalg for 
veinettet samtidig som at punktene ikke skal være direkte berørt av endringene i 
bompenger. Dette er vanskelig.  
 

 
Figur 22: Benyttede tellepunkt, gule punkt på komunale veier og lilla punkt på europa- og riksveier. 

 
Den største utfordringen med å analysere trafikken i tellepunktene er mangelen på 
historiske data. Førsituasjonen består derfor kun av september måned i 2017. For å kunne 
vurdere data i ettersituasjonen er det behov for å sesongjustere data for alle måneder til 
september-nivå. Dette har betydelig usikkerhet. Jo mer unormale måneder jo større 
usikkerhet, derfor et det sett på utviklingen i trafikk frem til og med april måned 2018. 
Sesongjustering er basert på månedsvariasjon i bomringen 2013-2014 (før oppstart av 
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tunnelrehabilitering i Oslo). Justeringen er kun gjort på døgnbasis, det vil si at det ikke er sett 
på variasjon over døgnet. 
 
Det er i tillegg sett på trafikkutviklingen i tellepunktene mellom 

 September 2017 til september 2018 (siste måned før trinn 1 og et år etter) 

 Oktober 2017 til oktober 2018 (første måned etter trinn 1 og et år etter) 

 Mandag – fredag (normalt yrkesdøgn) 
Endring i trafikk i tellepunktene varierer noe mer enn over bomringen, det skyldes blant 
annet ekstra usikkerhet med sesongjustering av trafikktallene.  
 

 
Figur 23: Reduksjon i trafikk over tellepunktene for normalt yrkesdøgn per måned, sesongjustert 
trafikk sammenlignet med september 2017. 

 
Det er noe lavere trafikkreduksjon enn i bomringen. Det er naturlig da effektene av økte 
bompenger er mindre i tellepunktene. I gjennomsnitt for de 7 månedene viser tellingene: 

 -2,5 % trafikk på tellepunkt på riksvei i Oslo. 

 -3,3 % trafikk på tellepunkt på kommunalvei i Oslo 

 -2,7 % trafikk samlet for alle tellepunktene. 
 

Tabell 12: Reduksjon i normal yrkesdøgntrafikk for september og oktober 2018 sammenlignet med 
trafikk forrige år. 

 September 2017 – 
september 2018 

Oktober 2017 – 
oktober 2018 

Tellepunkt riksvei Oslo -1,7 % 0,0 % 

Tellepunkt kommunalvei Oslo -7,9 % -6,3 % 

 
Trafikkdataene fra Bymiljøetaten viser en ganske markant reduksjon i biltrafikken fra 
sommeren 2018. Det anses som noe merkelig at reduksjonen i biltrafikk på de kommunale 
veiene er mye større enn på riksveiene og i bomringen for september og oktober 2018. 
Bymiljøetaten har følgende mulig forklaring på dette: 

 Utføring av beboerparkering tiltak i flere områder innen Ring 2 

 Fjerning av gateparkeringsplasser i sentrum 

 Nye kjøremønster med hindring av gjennomkjøring i sentrum 

 Bedre vær og økt sykkelbruk 

 Økt kollektivandel  

-1,6 %

-3,2 %

-3,0 %

-3,4 %

-2,5 %

-1,9 % -1,9 %

-2,2 %

-3,7 %

-1,8 %

-4,4 %

-3,4 % -3,2 %
-3,5 %

-5,0 %

-4,0 %

-3,0 %

-2,0 %

-1,0 %

0,0 %

til oktober 2017 til november 2017 til desember 2017 til januar 2018 til februar 2018 til mars 2018 til april 2018

Endring i trafikk i utvalgte tellepunkt (mandag - fredag) fra september 2017

Tellepunkt SVRØ Tellepunkt BYM Sum tellepunkt SVRØ og BYM
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 Mandag – søndag (normalt ukesdøgn) 
Endring i trafikk i tellepunktene varierer noe mer enn over bomringen, det skyldes blant 
annet ekstra usikkerhet med sesongjustering av trafikktallene.  
 

 
Figur 24: Reduksjon i trafikk over tellepunktene for normalt ukesdøgn per måned, sesongjustert 
trafikk sammenlignet med september 2017. 

 
Det er noe lavere trafikkreduksjon enn i bomringen. Det er naturlig da effektene av økte 
bompenger er mindre i tellepunktene. I gjennomsnitt for de 7 månedene viser tellingene: 

 -2,4 % trafikk på tellepunkt på riksvei i Oslo. 

 -2,2 % trafikk på tellepunkt på kommunalvei i Oslo 

 -2,3 % trafikk samlet for alle tellepunktene. 
 
Det er verdt å merke seg at tellepunktene viser noe større reduksjon i trafikken mandag til 
fredag (yrkesdøgn) enn mandag til søndag (ukedøgn). Trafikkutviklingen i bomringen viser 
motsatt utvikling. Dette kan kanskje forklares med at en del bilister på handels- og 
fritidsreiser lørdag/søndag har endret målpunkt for turene, men fortsatt kjører bil.   
 

Tabell 13: Reduksjon i normal yrkesdøgntrafikk for september og oktober 2018 sammenlignet med 
trafikk forrige år. 

 September 2017 – 
september 2018 

Oktober 2017 – 
oktober 2018 

Tellepunkt riksvei Oslo -2,0 % +0,1 % 

Tellepunkt kommunalvei Oslo -8,4 % -5,7 % 

 
For høsten 2018 er utviklingen i ukedøgnstrafikk på kommunale veier den samme som på 
yrkedøgn. Se mulig forklaring til dette i kapitel 6.1. 
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7 Fremkommelighet i hovedveinettet 
Avviklingsforholdene i veinettet har i stor grad vært preget av tunnelrehabilitering de siste 
årene, så det er vanskelig å se en direkte effekt av Trinn 1. Enkelte kommentarer til 
utviklingen står i figurteksten til de påfølgende figurene. 
 

 Morgenrush 07 – 09 
 

 
Figur 25: E18 fra Asker til Skøyen viser antydning til bedre fremkommelighet i morgenrushet. 

 

 
Figur 26: E6 fra Skedsmovollen til Helsfyr viser liten endring i fremkommelighet i morgenrushet. 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2014 34,2 40,9 36,2 35,0 34,4 40,3 82,6 46,5 35,7 30,6 32,1 33,0

2015 37,7 45,8 34,1 32,5 36,8 51,8 81,7 50,8 35,6 36,9 30,6 34,4

2016 37,7 38,9 32,2 32,5 30,4 42,2 85,3 49,9 39,2 33,4 30,6 39,6

2017 44,4 39,8 36,3 34,2 28,0 42,0 83,9 54,6 41,2 45,2 41,8 47,4

2018 47,8 47,0 45,1 41,1 36,9 45,1 82,1 57,3 40,3 38,5
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Gjennomsnittlig hastighet fra Asker til Skøyen i morgenrush

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2014 64,6 76,4 78,1 76,3 74,8 79,9 95,0 82,9 80,2 70,4 72,3 64,3

2015 67,5 73,8 70,7 73,9 76,2 83,7 95,1 83,0 73,3 75,2 68,6 71,3

2016 68,3 74,8 68,0 67,9 65,7 72,3 94,1 77,6 66,9 63,3 60,0 66,4

2017 66,5 65,3 68,7 65,1 59,0 68,4 91,0 81,6 76,2 75,3 74,4 74,9

2018 71,2 68,3 72,4 71,0 66,9 73,9 92,0 84,0 71,1 71,9
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Gjennomsnittlig hastighet fra Skedsmovollen til Helsfyr i morgenrush
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Figur 27: E6 fra Tusenfryd til Ryen viser antydning til bedre fremkommelighet i morgenrushet. 

 

 
Figur 28: Ring 3 mellom Ryen og Lysaker viser at fremkommeligheten er tilbake på «normalt» nivå 
etter tunnelarbeidene på blant annet Bryn i 2016 og 2017. 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2014 40,6 51,9 48,6 48,0 43,3 58,5 93,5 54,7 42,4 31,9 36,1 46,5

2015 43,5 55,8 47,2 47,4 37,4 65,6 92,9 62,6 40,3 45,2 39,5 48,8

2016 45,5 54,1 45,5 47,0 44,3 56,9 94,5 64,1 40,9 30,6 39,4 50,5

2017 48,9 48,3 47,2 44,7 41,2 59,5 93,1 67,7 54,0 58,9 54,6 64,4

2018 63,2 55,9 49,8 60,7 49,8 63,0 91,5 71,2 58,5 47,3
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Gjennomsnittlig hastighet fra Tusenfryd til Ryen i morgenrush

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2014 66,2 65,3 67,6 67,6 62,8 65,5 76,9 66,4 62,9 58,4 58,7 55,5

2015 55,5 59,0 55,0 58,1 58,1 66,9 73,8 66,9 61,2 61,1 59,5 59,6

2016 59,8 60,3 49,8 45,8 49,9 52,1 67,1 53,7 48,3 47,9 46,9 51,3

2017 52,0 51,2 50,8 48,4 58,4 62,0 75,5 66,2 62,5 63,4 60,7 61,6

2018 61,9 60,0 61,6 63,3 62,6 65,8 75,0 66,2 62,8 60,9
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Gjennomsnittlig hastighet på Ring 3 mellom Ryen og Lysaker i morgenrush
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Figur 29: E18/E6 mellom Skøyen og Helsfyr viser liten endring i fremkommelighet i morgenrushet. 

 

 Ettermiddag 15-17 
 

 
Figur 30: E18 fra Skøyen til Asker viser liten endring i fremkommelighet i ettermiddagsrushet. 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2014 67,3 62,3 62,9 61,8 62,7 62,3 71,3 63,6 61,6 59,4 62,6 59,5

2015 60,9 62,1 60,8 61,4 60,7 62,2 70,4 61,2 56,4 53,7 60,8 60,7

2016 60,2 62,7 61,3 61,0 61,9 63,2 70,6 64,2 61,0 61,4 59,2 60,6

2017 60,5 63,3 61,2 60,9 58,1 61,6 65,9 65,6 63,6 63,6 62,7 62,9

2018 63,2 58,7 61,8 60,5 57,7 61,1 64,4 64,6 60,3 61,2
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Gjennomsnittlig hastighet mellom Skøyen og Helsfyr i morgenrush

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2014 48,6 52,9 49,9 44,3 46,4 34,0 36,4 38,8 42,1 40,4 42,9 42,8

2015 48,9 53,5 51,4 45,7 43,4 37,1 65,2 42,6 43,9 47,1 40,0 41,3

2016 46,5 44,1 54,5 46,3 43,0 35,5 65,7 41,2 40,0 43,9 37,6 38,4

2017 45,4 49,0 47,8 47,9 37,4 34,6 69,8 40,4 43,5 30,3 34,9 43,0

2018 49,5 50,4 48,3 47,4 35,6 30,5 60,9 39,6 42,1 47,5
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Gjennomsnittlig hastighet fra Skøyen til Asker i ettermiddagsrush
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Figur 31: E6 fra Helsfyr til Skedsmovollen viser liten endring i fremkommelighet i ettermiddagsrushet. 

 

 
Figur 32: E6 fra Ryen til Tusenfryd viser liten endring i fremkommelighet i ettermiddagsrushet. 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2014 46,2 50,7 49,3 46,5 52,0 46,0 79,3 50,4 45,5 49,1 47,0 44,7

2015 44,7 56,3 50,0 50,5 49,7 51,4 79,6 52,3 40,8 47,5 44,4 44,2

2016 48,1 52,5 46,3 53,2 46,3 42,6 75,3 46,6 39,0 43,4 40,2 40,8

2017 48,8 49,5 47,1 47,1 46,2 39,1 78,7 49,0 42,5 52,5 46,8 42,6

2018 48,1 56,5 43,7 47,5 47,8 42,9 73,2 50,4 47,2 50,9
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Gjennomsnittlig hastighet fra Helsfyr til Skedsmovollen i ettermiddagsrush

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2014 70,1 73,6 72,9 67,7 55,3 52,8 69,9 57,3 66,5 68,9 66,0 66,3

2015 69,6 72,9 70,6 63,8 61,7 61,4 77,8 62,2 63,3 66,8 65,5 64,8

2016 65,9 73,1 83,4 81,1 68,9 64,4 79,9 71,6 67,7 64,1 72,1 68,4

2017 71,3 79,9 75,6 73,5 61,7 59,9 79,2 65,8 64,8 70,2 67,9 64,1

2018 67,8 75,1 74,4 62,3 58,9 57,9 77,1 63,1 65,5 68,7
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Gjennomsnittlig hastighet fra Ryen til Tusenfryd i ettermiddagsrush
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Figur 33: Ring 3 mellom Ryen og Lysaker viser at fremkommeligheten er tilbake på normalt nivå etter 
tunnelarbeidene på blant annet Bryn i 2016 og 2017. 

 

 
Figur 34: E18/E6 mellom Skøyen og Helsfyr viser antydning til bedre fremkommelighet, men juli 
måned viser problemer i forbindelse med tunnelarbeider i Ekebergtunnelen. 

 

  

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2014 50,7 54,1 51,1 47,8 47,8 40,8 53,0 45,1 48,0 43,5 44,8 40,8

2015 47,2 50,3 47,7 41,9 40,9 38,0 63,0 41,2 43,7 46,0 40,3 38,1

2016 43,1 45,6 37,1 33,7 33,2 31,1 45,3 33,7 33,7 35,4 35,5 33,4

2017 38,7 38,8 38,4 37,5 39,6 34,3 62,8 41,3 49,1 43,1 46,1 46,3

2018 54,5 52,2 49,8 47,8 38,8 36,9 59,8 44,2 49,5 51,5
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Gjennomsnittlig hastighet på Ring 3 mellom Ryen og Lysaker i ettermiddagsrush

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2014 54,7 58,3 59,3 51,9 50,1 41,3 60,7 47,2 48,0 50,7 53,7 50,7

2015 54,8 58,6 53,0 48,1 44,4 42,5 61,6 43,4 46,7 53,9 54,3 54,2

2016 54,0 55,0 51,5 48,2 44,0 41,4 61,8 46,4 48,1 49,4 50,3 51,3

2017 50,6 56,0 52,6 53,5 46,4 48,7 48,6 56,0 63,6 56,0 61,3 59,9

2018 62,8 61,9 62,3 58,1 50,8 47,9 45,4 59,0 63,3 62,9
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Gjennomsnittlig hastighet mellom Skøyen og Helsfyr i ettermiddagsrush



 
32 

 Rushtidsvariget 
 

 
Figur 35: E18 mellom Skøyen og Asker viser liten endring i rushtidsvarighet. 

 

 
Figur 36: E6 mellom Helsfyr og Skedsmovollen viser liten endring i rushtidsvarighet. 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2014 02:58 02:27 02:40 03:30 03:27 05:02 02:35 03:27 03:16 03:41 03:45 04:42

2015 02:59 02:19 03:19 03:40 03:54 03:39 00:48 03:39 03:26 02:58 03:29 04:09

2016 02:59 02:39 02:40 03:00 03:40 03:56 00:41 03:04 03:15 03:15 03:39 03:53

2017 02:55 02:35 02:39 03:07 05:02 04:02 00:19 02:36 02:48 03:40 03:02 03:09

2018 02:38 02:33 02:33 02:37 03:36 03:52 00:47 02:32 02:53 02:37
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Rushtidsvarighet mellom Skøyen og Asker

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2014 02:29 01:13 01:11 01:42 01:51 01:57 00:17 01:36 01:33 01:51 01:58 02:07

2015 02:04 01:20 02:02 01:55 02:06 01:52 00:15 01:37 02:06 01:48 02:04 01:59

2016 01:58 01:42 03:00 02:40 03:14 02:45 00:23 02:32 02:52 03:07 02:53 02:45

2017 02:18 02:26 02:32 02:45 02:32 02:38 00:28 01:29 01:39 01:19 01:47 01:52

2018 02:05 01:56 01:52 01:58 02:23 02:12 00:32 01:31 01:45 01:35
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Rushtidsvarighet mellom Helsfyr og Skedsmovollen



 
33 

 
Figur 37: E6 mellom Ryen og Tysenfryd viser liten endring i rushtidsvarighet. For september og 
oktober skyldes økningen i rushtidsvarighet trolig tunnelrehabilitering av Follotunnelen. 

 

 
Figur 38: Ring 3 mellom Ryen og Lysaker viser at rushtidsvarigheten er tilbake på normalt og 
antydningsvis lavere nivå etter tunnelarbeidenen på Ring i 2016 og 2017. 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2014 01:45 01:11 01:19 01:49 02:36 02:41 00:32 02:19 01:59 02:12 01:55 02:07

2015 01:48 01:11 01:58 02:11 02:52 02:11 00:30 01:54 02:27 02:03 02:17 02:09

2016 02:59 02:39 02:40 03:00 03:40 03:56 00:41 03:04 01:53 02:50 01:40 01:42

2017 01:28 01:22 01:24 01:33 02:39 02:39 00:28 01:34 03:00 02:55 03:38 01:43

2018 01:41 01:14 01:24 01:49 02:52 02:26 00:29 01:41 03:26 03:08
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Rushtidsvarighet mellom Ryen og Tusenfryd

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2014 01:59 01:45 01:40 02:14 02:41 03:25 01:27 02:55 02:30 03:13 02:57 04:23

2015 03:17 02:51 03:29 03:51 03:57 03:17 00:41 02:53 03:00 02:28 03:05 03:39

2016 02:53 02:50 05:42 07:06 06:55 06:43 04:28 06:23 07:15 06:57 07:20 07:27

2017 05:34 06:17 06:18 06:47 03:54 04:20 00:39 02:52 02:06 03:08 03:02 02:26

2018 01:44 02:00 02:12 02:17 03:43 03:34 00:49 02:40 02:18 02:07

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

Rushtidsvarighet på Ring 3 mellom Ryen og Lysaker
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Figur 39: E18/E6 mellom Skøyen og Helsfyr viser antydning til redusert rushtidsvarighet, men 
tunnelarbeidene i Ekebergtunnelen i sommer har slått neagtivt ut. 

  

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2014 01:24 01:17 01:16 01:52 02:02 02:55 00:37 02:12 01:53 02:07 01:34 02:09

2015 01:38 01:22 01:46 02:20 02:58 02:53 00:31 03:08 03:09 01:54 01:50 01:51

2016 02:26 01:28 02:01 02:20 03:01 03:19 00:26 02:36 02:16 02:15 02:21 02:20

2017 02:02 01:33 01:58 01:53 03:12 02:58 04:17 01:16 00:39 01:28 00:48 00:45

2018 00:29 01:20 01:12 01:25 02:40 02:42 05:16 01:08 01:11 00:53

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

Rushtidsvarighet mellom Skøyen og Helsfyr
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8 Erfaringer 
Erfaringen med arbeidet viser at det er en lang vei å gå før man både har gode nok data og 
analysemetoder for å kunne gi en fullgod forklaring på hva som skjer i trafikken. Dette er 
synd når man er inni en periode med kanskje de største endringene i trafikken i Oslo på lang 
tid.  
 
Hovederfaringen kan summeres opp som følger: 

 Telleutstyr, delvis dårlig egnet telleutstyr for sykkel og manglende utbredelse av 
telleutstyr i kollektivtrafikken. 

 Manglende systemer for håndtering og vasking av data. Vasking av data må i stor 
grad gjøres manuelt. Manglende ressurser medfører at de ikke gjøres eller 
skippertakmessig, det medfører at data har begrenset verdi (for eksempel har det 
ikke vært mulig å få tak i kvalitetssikrede data fra sykkeltellinger nå).  

 Endringer i systemer kan gi endring i trafikkdata for eksempel elektriske biler hos 
Fjellinjen. Ved endring av systemer bør det tas hensyn til hvordan det også påvirker 
dataene man får ut av systemene. I verste fall går historiske dataserier tapt. 

 Manglende systemer for automatisk analyse og presentasjon av trafikkdata. Arbeidet 
må gjøres manuelt som i stor grad burde vært unødvendig.  

 Stedvis liten tradisjon for analyse av trafikkdata, til tider virker etatene fornøyd bare 
med å samle inn data. Hver etat samler inn data på sin måte, så det er vanskelig å 
sammenligne på tvers av etater.  

 Jernbanen/NSB og delvis fjernbuss ønsker ikke å dele trafikkdata med andre av 
konkurransehensyn. Firma som frakter personer på kontrakt med det offentlige 
burde vært pålagt å dele trafikkdata. 

 Trafikkdata blir for lite prioritert i de ulike etatene, de få folkene som jobber med 
dette har begrenset ressurser.  
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