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E6 Oslo øst
Samferdselsprosjektet E6 Oslo øst strekker seg fra 
Klemetsrud i syd til Trosterud i nord-øst, og er prio-
ritert i Nasjonal transportplan og revidert avtale om 
Oslopakke 3 (juni 2016). 

Vi planlegger byggestart i perioden 2024 til 2028. 

Trafikken i tunnel
Mange som bor langs Ring 3 og E6 er plaget av støy, støv 
og forurensning. Når vi legger E6 i ny tunnel mellom Abildsø 
og Fjellhus, reduseres støyen, og den lokale luftkvaliteten 
blir bedre. Trafikken som blir igjen på Ring 3 er i hovedsak 
lokaltrafikk. På fremtidens Ring 3 setter vi ned fartsgrensen 
og gir veien en mer bymessig utforming med større og bedre 
grøntanlegg. Hele prosjektområdet skal få støydempende 
tiltak langs E6 og E18. 

Trygt og raskt å gå og sykle
Nasjonal transportplan sier at veksten i persontransport i 
storbyene skal skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange. 
Da må det bli mer attraktivt, forutsigbart, trygt og tidsbespa-
rende å sykle, gå og ta buss, trikk, tog og t-bane. Derfor skal 
vi oppgradere gang- og sykkelveinettet og bedre tverrfor-
bindelsene mellom boligområdene. Vi skal også bygge ny 
høystandard sykkelvei mellom Klemetsrud/Sandstuveien og 
Trosterud/Teisen. 

Totalt i prosjektet skal vi bygge 18,2 km gang- og sykkelvei. 

MÅLENE MED PROSJEKTET ER Å
- redusere miljøbelastningen for bolig-
 områdene langs E6 og Ring 3, og 
 redusere klimagassutslippene
- gi bedre kollektivløsninger
- utvikle gode gang- og sykkelløsninger
-  bedre trafikksikkerheten
-  bedre fremkommeligheten og forutsig-
 barheten for næringstransporten

INFORMASJON
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Enkelt og raskt å reise kollektivt
Det skal være enkelt og attraktivt å reise kollektivt. Vi skal 
bygge nytt kollektivfelt langs E6 fra Klemetsrud mot Bryn. 
Bussene blir prioritert i kryssene, kommer fort frem og rei-
setiden blir forutsigbar. Vi skal også bygge kollektivfelt fra 
Bryn mot Teisen, langs E6 mot Trosterud og mot Ulvenvei-
en. På Bryn skal vi legge til rette for at hovedveisystemet 
får god adkomst til det nye, regionale kollektivknutepunk-
tet for buss, t-bane og tog. 

Totalt i prosjektet skal vi bygge 33,6 km felt for kollektiv-
transport i begge retninger. 

Forutsigbar godstransport
Den nye tunnelen under Manglerudområdet vil gi 
gods- og næringstrafikken en god forbindelse gjennom 
byen og mot Alnabruterminalen. Næringstrafikken får 
dermed en mer forutsigbar fremkommelighet. Tunne-
len vil redusere de miljøproblemene trafikken nå gir 
på Ryen, Manglerud, Bryn og Teisen. Vi har foreslått å 
bygge et eget kjørefelt for tungtrafikken fra Klemetsrud 
til Abildsø – inn mot tunnelen, og en egen atkomst til og 
fra Alnabruterminalen fra sør. Dette vil også redusere 
tungtrafikken i Hovinbyen. 

Fremtidsrettet byutvikling
Bedre tverrforbindelser og lavere hastighet i trafikken 
skal gjøre at Ring 3 blir en mindre barriere enn i dag. 
Samtidig vil økt kollektivtilbud og bedre gang- og 
sykkelløsninger bidra til redusert trafikkmengde, som 
vil gjøre det mulig å utvikle byområder med fortetting 
og kollektivknutepunkter. Blant annet skal Ulvensplit-
ten innlemmes i et felleskryss med Teisenkrysset for å 
frigjøre plass i den nye Hovinbyen.

Samfunnsnyttig vegprosjekt
Vi har vurdert kostnadene i prosjektet opp mot ulike 
faktorer som gir positive effekter for samfunnet. Bereg-
ningene viser at den nye E6 vil gi positiv samfunnsnytte. 
 

Fremdrift
Vi er i gang med å se på de optimale løsningene i 
prosjektet. Disse bruker vi som grunnlag til vårt forslag 
til reguleringsplan, som vil være klar for planprosess*) 
sommeren 2020. Vi håper vi kan legge planen ut til 
offentlig ettersyn vinteren 2020/2021. Målet er at planen 
blir vedtatt innen utgangen av 2021. 
Byggestart blir tidligst i 2024.  

*) Planprosess: Arbeidet vi må gjøre frem til en plan for tiltaket er godkjent. 

Ønsker du mer informasjon om E6 Oslo øst?
Følg oss på vegvesen.no/e6osloost 
Du kan også sende e-post til e6manglerud@vegvesen.no hvis du har spørsmål
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