
Trygt fram sammen vegvesen.no/tunneleroslo

Brynstunnelen delvis stengt 
fra 20. februar til sommeren 2017

NABOINFORMASJON Februar 2016

Ti tunneler skal oppgraderes i Oslo. 
Lørdag 20. februar kl. 22.00 begynner 
arbeidene i Brynstunnelen. Brynstunnelen 
er en av Oslos eldste tunneler, og har nå 
behov for en omfattende oppgradering.

Fra lørdag 20. februar kl. 22.00 til mandag 22. februar kl. 05.00 er 
Brynstunnelen helt stengt.

Fra lørdag 20. februar og ca. to måneder framover er ett kjørefelt 
over Østensjøveien bru, mellom rundkjøringa ved Brynsenteret og 
påkjøringa til E6 ved Høyenhall T-banestasjon stengt på grunn av 
arbeider i taket på Brynstunnelen.

Flere faser med endret kjøremønster
Arbeidene i Brynstunnelen gjøres i flere faser. Før arbeidene inne 
i selve tunnelen kan starte skal vi tette igjen det åpne feltet i taket 
på sørsiden av tunnelen (mot Brynsenteret). Det betyr at det i en 
periode på ca. to måneder blir nødvendig å stenge ett kjørefelt 
på Østensjøveien bru mellom rundkjøringen ved Brynsenteret 
og avkjøringen til E6/Ring 3. Senere vil ett kjørefelt være stengt 
i perioder.

Deretter starter vi med selve oppgraderingsarbeidene inne  
i tunnelen. Da stenges det sørgående tunnelløpet og det vil  
gå toveistrafikk i det nordgående. Når det sørgående løpet er 
ferdig oppgradert høsten 2016, flyttes trafikken over i dette, og 
arbeidene med oppgradering av det nordgående løpet pågår fram 
til sommeren 2017.

DeTTe skal vi gjøre i BrynsTunnelen 
•	 Full	utskiftning	av	vann-	og	avløpssystemet.	
•	 Bygge	ny	renseløsning	for	vann	fra	tunnelen	
 (sedimentasjonsbasseng). 
•	 Oppgradering	av	alt	teknisk	utstyr,	for	eksempel	lys,	
 ventilasjon, sikkerhets- og trafikkstyringssystemer. 
•	 Lage	ny	rømningsvei	mellom	tunnelløpene.	
•	 Forbedring	av	siktlinje	i	nordgående	tunnelløp.	
•	 Vann-	og	frostsikring.	
•	 Reparasjon	av	betong.	
•	 Utskifting	og	forbedring	av	vegbanen.	
•	 Tette	igjen	det	åpne	feltet	i	taket	på	sørsiden	av	tunnelen	
 (mot Brynsenteret).
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Fra 20. februar kl. 22.00  
og ca. to måneder fram- 
over blir ett kjørefelt  
stengt på Østensjøveien  
bru. Årsaken er at det  
skal heises på plass  
store elementer som  
skal dekke det åpne feltet  
i taket i Brynstunnelen.
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kontaktpersoner
Byggeleder Bjørn Kroken, e-post: bjorn.kroken@vegvesen.no, tlf. 472 72 268
Kontrollingeniør Tor Iver Steig, e-post: tor.iver.steig@vegvesen.no, tlf. 907 84 738

Mer informasjon om prosjektet finner du på:  vegvesen.no/tunneleroslo

Brynstunnelen, statens vegvesen

Trygt fram sammen

Arbeider og framkommelighet i ulike 
perioder

lørdag 20. februar. kl. 22.00 – mandag 22. februar kl. 05.00 
Brynstunnelen er helt stengt i begge løp. Omkjøring skiltes via 
Operatunnelen,	Lodalen	og	Vålerengtunnelen.

Påkjøringsrampen fra Østensjøveien ved Brynsenteret mot E6/
Ring 3 retning Sinsen/Trondheim stenger midlertidig når arbeidene 
med tunnelen starter opp, og åpnes igjen når rehabiliteringa av 
Brynstunnelen er ferdig.

Påkjøringsrampen fra Nils Hansensvei mot E6/Ring 3 retning Ryen/
Gøteborg stenges permanent av hensyn til trafikksikkerhet.

Avkjøringsrampen fra E6/Ring 3 sørgående til Nils Hansens vei 
stenges midlertidig i anleggsperioden. 

22. februar – ca. midten av april 2016
Fra mandag 22. februar kl. 05.00 vil ett og ett tunnelløp vekselsvis 
være stengt gjennom Brynstunnelen, med toveis trafikk i løpet 
som til enhver tid er åpent.

Det ene kjørefeltet på Østensjøveien bru mellom rundkjøringen ved 
Brynsenteret og avkjøringen til E6/Ring 3 ved Høyenhall T-bane-
stasjon, blir midlertidig stengt med manuell dirigering i rushtiden.

Gang- og sykkelvegtraseen opprettholdes på én side av vegen. 

 Det vil bli trangt om plassen i denne perioden, og vi 
 ber alle trafikanter om å være ekstra forsiktige og å 
 ta hensyn til hverandre! 

april – oktober 2016
Sørgående løp er stengt for oppgradering. Toveis trafikk i nord- 
gående løp. Begge kjørefelt i Østensjøveien, mellom Bryn senter 
og Høyenhall T-bane, åpnes igjen for trafikk - men det blir inn- 
snevringer i perioder. Gang- og sykkelveg åpnes igjen på begge 
sider av Østensjøveien bru, men det blir perioder med gang- og 
sykkelveg på bare én side av vegen.

Oktober 2016 – vår/sommer 2017 
Nordgående løp er stengt for oppgradering. Toveis trafikk i sør- 
gående løp. Østensjøveien bru er igjen åpen for trafikk. Gang- og 
sykkelveg er åpen på begge sider av vegen.

 

Framkommelighet på lokalveger i 
nærområdet

Statens	vegvesen	skilter	alternativ	rute	på	riksvegnettet.	Vi	tror	
likevel at trafikken vil øke på de lokale vegene rundt Bryns- 
tunnelen.	Vi	har	derfor	et	tett	samarbeider	med	Oslo	kommune	
ved Bymiljøetaten, der vi overvåker og gjennomfører flere tiltak. 

Arbeid pågår døgnet rundt
Det vil foregå arbeider i og utenfor tunnelen hele døgnet. 

støy
Prosjektet	har	søkt	Helseetaten	om	dispensasjon	fra	støyforskriften	
for hele arbeidsperioden (fram til sommeren 2017). 

Dersom det skal foregå ekstra støyende arbeider (for eksempel 
sprengning og vannmeisling), eller arbeid i innsovingsperioden 
kl. 23.00-01.00, vil de som blir direkte berørt bli varslet med nabo-
informasjon i postkassa eller på oppslagstavler. 

veidekke entreprenør as utfører arbeidene
Arbeidene	skal	utføres	av	Veidekke	Entreprenør	AS.

Hva kan du gjøre?
Vi	anbefaler	alle	som	har	mulighet	til	det	å	la	bilen	stå.	Velg	
kollektivt, sykle eller gå i perioden Brynstunnelen er stengt!


