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Agenda

30.01.2018

 Bakgrunn og politisk forankring av prosjektet og 
prosjektets mål v/Ingun Risnes

 Litt om hele prosjektet v/Jan Terje Løitegård
 Abildsøområdet v/Jyar Dara
 To hovedalternativ vi jobber med v/Jyar Dara
 Trafikk v/Jyar Dara
 Støy v/Kamilla Kjølberg og Atle Stensland
 Luftkvalitet v/Kamilla Kjølberg og Dag Tønnesen
 Tid til spørsmål



Bakgrunn og politisk forankring 
av  prosjektet

E6 Manglerudprosjektet



E6 Manglerudprosjektet 

20.11.2014 vegvesen.no/E6Manglerud
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● Inngår i prosjektporteføljen i Oslopakke 3

● Prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2029 
vedtatt av Stortinget juni 2017

– Oppstart 2024-2029
– 0,4 mrd. stat og 0,7 mrd. Oslopakke 3

● Kostnadsramme: 13 mrd.
– Stat: 5 mrd. 
– Oslopakke 3: 8 mrd.



Utfordringer i prosjektområdet

20.11.2014 vegvesen.no/E6Manglerud
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– Støy og luftforurensing

– Sterk trafikkvekst (spesielt etter 2009)

– Lav standard i forhold til vegens funksjon som 
nasjonal transportåre

– Manglende løsninger for kollektivtransport og 
sykkel



Trafikkutviklingen i Sørkorridoren

Utviklingstrender
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● Opprinnelig en miljøtunnel forbi Manglerud

– Støy og luftforurensning fra vegtrafikken

● Omfatter nå en strekning på 13 km av E6 i 
Oslo fra Klemetsrud til Alna.

– Økt fokus på næringslivets 
transportbehov

– Økt fokus på behovet for å styrke 
miljøvennlige transportmidler som 
kollektiv og sykkel 

– Økt fokus på sammenhengen mellom 
transportsystem og byutvikling
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Prosjektet er utvidet og 
endret over tid



Prosjektets mål

E6 Manglerudprosjektet



Effektmål:
● Redusert støy og mindre lokal luftforurensning fra vegtrafikken.
● God framkommelighet og økt kapasitet for kollektivtrafikk
● Et sammenhengende, sikkert, attraktivt og trygt gang- og sykkelvegnett
● Forutsigbar framkommelighet for gods- og annen næringstransport
● En arealutvikling som reduserer transportbehovet

E6 Manglerudprosjektet
Samfunnsmål:
● Prosjektet skal gi et effektivt, miljøvennlig og sikkert transportsystem som tilfredsstiller 

samfunnets behov for person- og næringstransport, og tilrettelegger for byutvikling og et 
bedret miljø.



Planprosessen
E6 Manglerudprosjektet



•Varslet planoppstart
•Reguleringsplan for etappe 1 og 

konsekvensutredning for hele prosjektet
2015

•Planprogrammet fastsatt- krav fra Oslo kommune om 
flere nye utredninger knyttet til Hovinbyen2016

•Jobber med løsninger i Abildsøområdet- 2 alternativNå

Hvor er vi planprosessen nå?



Videre fremdrift

Fremdrift:

2018

Forprosjekt E1

Informasjonsmøter

Reguleringsplan E1 med KU

Behandling hos kommunen

Offentlig ettersyn

Bystyrevedtak

2017
JAN    - JUN          - DES

2020

1/5

1/6/19

2019
JAN    - JUN          - DESNov -DES JAN    - JUN          - DES

Tidligst mulig byggestart 2023/-24 avhengig av planvedtak i Oslo bystyre og finansiering.

Stortinget bevilger og godkjenner finansiering gjennom NTP og Oslopakke 3.



Om hele prosjektet

E6 Manglerudprosjektet



Hovedgrepene
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Fylkesdelplan for transportsystemet i Sørkorridoren:

● E18  og E6 skal gå i felles trasé mellom Vinterbro og Abildsø

Hovedgrepene i prosjektet:

● E6 føres i tunnel fra Abildsø til Teisen/Ulven/Alna

● E18 føres gjennom Ryenkrysset til Operatunnelen.

● E6 (Ring 3) mellom Ryen - Ulven og Ulvensplitten bygges ned 
og omklassifiseres fra europaveg til bymessig utformet riksveg

● Ny riksvegadkomst til Bryn terminal – med fullt kryss på Teisen



Etappe 2-4
Per dags dato jobbes det med 3 
hovedalternativ for E6 i området
Bryn – Teisen - Alna



3 Hoved alternativ for E6

ALT. 2B ALT. 4A ALT. 5A



Fokus for møtet i dag

30.01.2018

ALT. 2B ALT. 4A ALT. 5A



Abildsø området

E6 Manglerudprosjektet



Dagens situasjon

30.01.2018

● 2 felt i hver retning mellom Klemetsrud og 
Sandstuveien.

● Hastighet: 80 km/t

● ÅDT: 70.000-80.000

● Fullt kryss på Skullerud, Abildsø, Sandstuveien.

● 2 tverrforbindelser for myketrafikkanter utenom 
kryssene

● Ingen kollektivfelt eller gang og sykkelveg mellom 
Skullerud og Sandstuveien



● Støytiltak på hele strekningen

● Bedre trafikksikkerhet

● Eget tungtrafikk/kollektivfelt
– ikke flere felt for personbil

● Nytt ekstra felt mellom ny tunnel og Mortensrud/Klemetsrud i 
retning syd 
– for å ivareta trafikksikkerhet i tunnelen
– som krabbefelt for tunge kjøretøy 

● Sykkelekspressveg langs E6

● Tverrforbindelser for myke trafikanter over/under E6
– med kopling til framtidig lokalt gang- og sykkelvegnett

● «Grønn korridor» inn mot Oslo

Etappe 1:
Oppgradering av dagens E6

30.01.2018 vegvesen.no/e6manglerud



To hovedalternativ ved Abildsø 
området er videreført

E6 Manglerudprosjektet



Prosessen frem til nå
● Vi har sett på flere alternativ i Abildsø-Skullerud 

området.

● Fra 5 til 2 alternativ.

● Hovedfokus under valg av alternativ var:
– Enkelt og klart designet system
– Må være mulighet for omkjøring på riksveg når 

tunnelen eller E6 er stengt
– Teknisk mulig å bygge
– Landskap og miljø
– Kostnad

Eksempel på forkastet alternativ



Felles for alternativ 3 og 5

ALT. 3
E6/E18

E6

E18

ALT. 5

E6/E18

E6

E18
● Skullerud og Abildsø får ett felles 

kryssområde

● Ny lokalveg mellom Nordstrandveien 
og næringsområde ved Enebakkveien 
sør

● E18 og E6 splittes ved tunnelportalen

● Tverrforbindelse for gang- og sykkel 
opprettholdes



Alternativ 3
● Fullt kryss med alle svingebevegelser

● Krysset ligger ca. 600 m sør for eksisterende 
Abildsøkryss

● Alternativ kryssplassering lengre sør vurderes også.

● Vi vurderer å forlenge lokalvegen frem til 
Lambertseterveien for å avlaste Enebakkveien
– Enebakkveien kan stenges mot Skullerudveien

● Tunnelportal nord for dagens kryss.

● Samlet portal på ett sted
ALT. 3

E6/E18

E6

E18



Alternativ 5

● To delt kryss
– Nordvendte ramper ved Lambertseterveien
– Sørvendte ramper ved næringsområdet 

● Vi vurderer å forlenge lokalvegen frem til 
Lambertseterveien
– For å binde sammen kryssene
– Enebakkveien kan stenges mot Skullerudveien

● To tunnelportaler
– Hoved tunnelportal sør for dagens Abildsøkryss
– Egen tunnelportal for tungtrafikkfelt og lokaltrafikk 

fra Abildsø ved Smedbergsveien
ALT. 5

E6/E18

E6

E18



Trafikk

E6 Manglerudprosjektet



Transportmodellberegninger 2014-2040
E6 Manglerudprosjektet

● Sammenligning med prognoser for 
2040

● Forutsetninger for beregninger:
– Nye bomsnitt i Oslo pakke 3
– Prosjekter som har fått bevilgning
– Med planlagte byutviklingsprosjekter
– Befolkning- og 

næringstransportvekst
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Trafikkmengder (1x1000) i året 2040 uten lokalvei

30.01.2018
Differanse i 
Alt. 3

Differanse i 
ALT. 5

Dagens 
vegsystem med 
trafikkprognose 
for 2040
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Trafikkmengder (1x1000) i året 2040 med lokalvei
Stengt Enebakkvei sør

30.01.2018 ALT. 3 ALT. 510
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Kollektivløsninger

Tungtrafikkfelt

Kollektivfelt

Kobling til K/T-felt

ALT. 3
Tungtrafikkfelt

Kollektivfelt

Kobling til K/T-felt

ALT. 5



● Sykkelekspressveg mellom Ryen og Klemetsrud

● Kobles mot gang- og sykkelkryssinger på lokalvegnettet 
– Forbindelser som knyttes opp mot et tettere lokalt 

sykkelvegnett og binder sammen områdene langs 
hovedvegen 

Hvordan oppnår vi målet om et 
sikkert, attraktivt og trygt gang- og 
sykkelvegnett?
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Alt 3 og 5: 3D-tegninger

30.01.2018

Dagens vegsystem



30.01.2018

Alt. 3 uten lokalveg



30.01.2018

Alt. 3 med lokalveg



30.01.2018

Alt. 5 uten lokalveg



30.01.2018

Alt. 5 med lokalveg



30.01.2018

Dagens vegsystem



Lokal luftkvalitet



● Forurensningsforskriften
 Hensikt: holde forurensningsnivået nede fra eksisterende 

veger
 Krav til både svevestøv og NO2
 Vegeier har vi plikt til a sørge for at grenseverdiene ikke 

overskrides.
 Kontinuerlig overvåkning langs vegnettet

● Retningslinje for lokal luftkvalitet i planlegging (T-1520)
 Hensikt: planlegge slik at ingen nye kommer inn i rød sone
 Anbefalte grenseverdier for svevestøv og NO2

Statens vegvesen følger opp 2 regelverk på luft



Retningslinje T-1520

● Synligjør potensielle problemer med luftforurensning ved å 
beregne gule og røde soner

● Gir anbefalinger med hensyn til områdets egnethet for ulik 
arealbruk ut fra luftforurensningsforhold, samt vurdering av 
behov for avbøtende tiltak.

30.01.2018

Komponent
Luftforurensingssone

Gul sone Rød sone

PM10 (Svevestøv)
Døgnmiddel: 35 µg/m3

Med inntil 7 overskridelser
Døgnmiddel: 50 µg/m3

Med inntil 7 overskridelser

NO2
Vintermiddel2: 40 µg/m3 Årsmiddel: 40 µg/m3



● Legges til grunn i planlegging av ny veg etter Plan og bygningsloven

● I planlegging vurderes ulike tiltak som kan gi reduksjon i luftforurensningen
– Valg av veglinje
– Nedsunken dagsone
– Ikke bygge igjen utluftingskanaler

● I tillegg kan ytterligere tiltak være aktuelle:
– Ventilasjonstårn
– Trafikkreduserende tiltak
– Vegetasjon

Retningslinje T-1520



● Dersom luft fra tunnelen slippes rett ut ved tunnelens portal/ åpning, 
kan konsentrasjonen av forurensning bli høy i nærliggende områder

● Dersom beregninger viser for høye konsentrasjoner ved tunnelens 
portal/ åpning kan det være nødvendig med ventilasjonstårn

● Luftetårn må plasseres rett over tunnelens tak, og i nærheten av 
tunnelportal. Det legger føringer for plasseringen.

● Tårnet må være så høyt at forurensningen spres over et større område 
og tynnes ut nok til at grenseverdiene i lokal miljøet ikke overskrides

Ventilasjonstårn for tunnel



30.01.2018

Alt. 3 uten lokalveg



Alt. 5 uten lokalveg



Støy



Statens vegvesen følger opp 2 ulike
regelverk på støy

● Forurensningsforskriften:
• Hensikt: redusere eksisterende støyplage
• Grenseverdi for støy inne: 42 desibel
• Følges opp fortløpende for eksisterende veger

● Retningslinje for støy i arealplanlegging (T-1442)
• Hensikt: forebygge støyplage
• Legges til grunn i planlegging av nye veger etter PBL
• Anbefalte grenseverdier for støy:

- Inne: 30 desibel
- Ute: 55 desibel

Grenseverdiene for støy er langt strengere for ny veg enn for veger 
som allerede eksisterer.



Retningslinje for støy i arealplanlegging
(T-1442)
● Virkemåte: synliggjøre områder med potensielle 

støyproblemer ved å beregne rød og gul sone.

● Mål: at alle boliger skal ha rom til støyfølsom bruk og 
en egnet uteplass som er under grenseverdiene.

● For ny veg kan støybegrensende tiltak planlegges inn 
i utforming og plassering av vegen

● Der grenseverdiene likevel overskrides utredes 
avbøtende støytiltak



Mulige støybegrensende tiltak

● Ved kilden
– Naturlig skjerming i terreng, næringsbebyggelse
– Senke vegbanen
– Støyskjermer og støyvoller
– Rekkverk og midtdeler som skjerming og støyabsorbent
– Støysvakt vegdekke (FoU)

● Ved støyfølsom bebyggelse
– Lokal skjerming av uteplass
– Utbedring av fasade, vinduer og ventiler
– Endret planløsning



Eksempler på avbøtende 
støytiltak

Bilder fra SVV



Eksempler på avbøtende 
støytiltak

Bilde fra Google maps



Vi jobber med støy gjennom hele planprosessen 

● ved å utrede støy i løsningsutviklingen
● ved å optimalisere veglinjen.
● ved å forsøke å beholde mest mulig naturlig 

skjerming
● ved å vurdere støy i konsekvensutredningen (KU)
● planlegging av støyskjerming langs veianlegget
● ved å sette krav om støytiltak i 

reguleringsbestemmelsene
● ved å utforme lokale støytiltak i byggeplanfasen

● Prosjektet har som effektmål å redusere støy!



Støysoner i T-1442/2016

● Støysoner gir et bilde av støynivået i støyberegninger
● Gul Sone viser hvor anbefalt grenseverdi i T-1442/2016 overskrides
● Rød Sone angir støybelastning som ikke anbefales for ny bebyggelse



Støyberegning 0-alternativ
● Dagens veinett med fremtidig 

trafikk (2040)
● Kartet viser gul og rød støysone 

fra E6 og lokale veier
● Mange boenheter ligger i gul og 

rød sone, nesten 10.000 
boenheter innen viste utsnitt

Forklaring:
Støynivå, Lden (døgn ekvivalent – «gjennomsnittlig»)
Beregningshøyde 2m over terreng
Gul sone: Lden > 55 dB (anbefalt grenseverdi i T-
1442)
Rød sone: Lden > 65 dB



● Nord for tunnelportal får redusert støy
● Lambertseterveien får redusert støy
● Lokale veier vest for E6 får økt trafikk 

og støy
● Det er færre boenheter i gul og rød 

sone i alt. 3 sammenlignet med alt 0.

Forskjeller mellom alternativ 3 
og alternativ 0 



● Nord for tunnelportal får redusert støy
● Lokale veier vest for E6 får redusert trafikk og 

støy
● Lambertseterveien får økt støy
● Område sør for tunnelportal får økt støy
● Det er færre boenheter i gul og rød sone i 

alternativ 5 sammenlignet med alternativ 0.

Forskjeller mellom alternativ 5 
og alternativ 0



● Støyskjerming langs E6 
● Blå områder viser redusert støy 

som følge av skjerming
● Foreløpig vurdering: 

Støyskjerming gir redusert støy. 
Men det skal jobbes videre med 
optimalisering av 
skjermer/terreng for å få bedre 
skjermingseffekt

Forklaring differanseplot:
Blå farge: Lavere støynivå i alt. 3 med 
støyskjermer sammenlignet med uskjermet 
situasjon. 
Lyseblått: 1-3 dB reduksjon, 
mørkere blått: 3-6 dB reduksjon
Mørkeste blått: Mer enn 6 dB reduksjon

Støyskjerming Alt.3
– Foreløpig vurdering



● Støyskjerming langs E6 
● Blå områder viser redusert støy 

som følge av skjerming
● Foreløpig vurdering: 

Bedre skjermingseffekt enn alt. 3
● Det skal jobbes videre med 

optimalisering av skjermer/terreng 
for å få bedre skjermingseffekt

Forklaring differanseplot:
Blå farge: Lavere støynivå i alt. 5 med støyskjermer 
sammenlignet med uskjermet situasjon. 
Lyseblått: 1-3 dB reduksjon, 
mørkere blått: 3-6 dB reduksjon
Mørkeste blått: Mer enn 6 dB reduksjon

Støyskjerming Alt.5 –
Foreløpig vurdering. 



Vil du vite mer?

Du finner oss på:
www.vegvesen.no/e6manglerud

www.facebook.com/e6manglerud

Send oss en e-post med navn, adresse og rolle (privat/næring), så legger vi deg til 
epostlista vår!

e6manglerud@vegvesen.no
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Spørsmålsrunde
E6 Manglerudprosjektet
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