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Rehabilitering av 
Brynstunnelen 

NABOINFORMASJON Januar 2016

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 sam-
tidig en del andre nødvendige oppgraderinger. Dette gjør vi for 
at det skal blir lenge til neste gang vi må stenge tunnelene for 
større arbeider. 

Oppstart av arbeidene i Brynstunnelen
Nå er arbeidskontraktene for Brynstunnelen ute på anbud. Etter 
planen skal det signeres kontrakt med en entreprenør i måneds-
skiftet januar/februar. Så følger en periode med planlegging og 
forberedelser før anleggsarbeidet starter. Vi jobber for å få til 
oppstart i vinterferieuka (uke 8), fordi det da erfaringsvis er noe 
mindre trafikk. Men endelig tidspunkt for oppstart blir ikke klart 
før etter at kontrakt med entreprenør er signert.

Anleggsarbeidene gjøres i flere faser med flere 
trafikkomlegginger
Arbeidene i Brynstunnelen gjøres i flere faser. Det første som 
skal gjøres er å tette igjen det åpne feltet i taket på sørsiden av  
tunnelen (mot Brynsenteret). I en periode på ca. to måneder  
blir derfor ett og ett tunnelløp stengt vekselsvis. I samme  
periode stenges også ett kjørefelt på Østensjøveien mellom rund- 
kjøringen ved Brynsenteret og avkjøringen til E6/Ring 3.

Deretter starter vi med selve oppgraderingsarbeidene inne i  
tunnelen. Da stenges det ene tunnelløpet, og det vil gå toveistra-
fikk i det andre. Etter at det første tunnelløpet er ferdigstilt flyttes 
toveistrafikken over i dette, og arbeidene starter i det andre løpet.

Ferdigstillelse
Arbeidene skal etter planen være ferdige før sommeren 2017.

Slik blir det: Østensjøveien over Brynstunnelen etter at det åpne feltet i taket på sørsiden av tunnelen er tettet igjen. 
Illustrasjon: Nuno arkitekter / Multiconsult og Statens vegvesen.
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KONTAKTPERSONER I STATENS VEGVESEN
Prosjektleder Hilde Ulvik, hilde.ulvik@vegvesen.no, 412 31 424
Byggeleder Bjørn Kroken, bjorn.kroken@vegvesen.no, 472 72 268

Mer informasjon om prosjektet på:  vegvesen.no/tunneleroslo

Arbeidene med å rehabilitere Smestad- og Granfosstunnelene er godt i gang. 
Nå starter vi snart i Brynstunnelen.

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,	som	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).

Hvordan blir du påvirket av arbeidene?
Statens vegvesen er opptatt av at de som bor og ferdes i nærom-
rådet	skal	påvirkes	minst	mulig.	Likevel	må	du	regne	med	å	opp-
leve ulemper i forbindelse med arbeidene, blant annet støy. Det 
skal også gjøres sprengningsarbeider, som i tillegg vil medføre  
rystelser. Reduksjon i kapasitet på vegnettet vil også merkes. Du 
må regne med kø på hovedvegene, og selv om Statens vegvesen 
ikke skilter omkjøring på lokalvegene, vil det erfaringsvis bli mer 
trafikk også på disse.

Hva kan du selv gjøre?
Vi anbefaler alle som har mulighet til å benytte kollektivtransport, 
gå eller sykle i den perioden tunnelen har redusert kapasitet. Så 
langt det lar seg gjøre legger vi til rette for at bussen skal ha prio-
ritet foran privatbiler, slik at flest mulig skal komme fram.

FØLG MED PÅ NETTSIDEN VÅR!
På nettsiden vår vegvesen.no/tunneleroslo legger vi ut oppdatert informasjon 
fortløpende.	Brynstunnelen	har	et	egen	menypunkt	under	«Tunnelene»	(eller	scan	
QR-koden for å komme direkte til denne siden). 

Vi legger også ut kart som viser stengte veger og nye kjøreruter i de ulike fasene 
i arbeidet, så snart slike kart er klare.

Naboer som blir direkte berørt av arbeidene, vil i tillegg motta informasjonsskriv i 
forkant av ekstra støyende arbeider eller sprengningsarbeider.

Neste informasjonsskriv sendes ut i februar, før arbeidene starter, og vil inneholde 
mer detaljert informasjon om framdrift, aktiviteter og arbeidstider m.m.

Hvorfor tar det så lang tid?
Arbeidene i Brynstunnelen vil ta ca. ett og et halvt år. Det skal 
blant annet legges nytt vann- og avløpssystem, og dette krever 
at	vi	«rensker»	tunnelen	for	alt	som	er	innvendig	av	teknisk	utstyr,	
gulv, vegger og tak før vi kan bygge den opp igjen. Dette tar tid. 
Og fordi ett av tunnelløpene hele tiden må være åpent for trafikk, 
kan vi bare jobbe i ett løp om gangen. 
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Trygge tunneler i Oslo
16-0101 grafisk.senter@vegvesen.no
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Scann QR-koden for å komme 
direkte til informasjonsside om 
Brynstunnelen.

 vegvesen.no/tunneleroslo
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