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● Opprinnelig en miljøtunnel forbi 
Manglerud
– skulle redusere støy og 

luftforurensing langs dagens E6
– inngår i prosjektporteføljen for 

Oslopakke 3

● Omfatter nå en strekning på 13 
km av E6 i Oslo fra Klemetsrud til 
Alna.
– 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 fokus endret over tid
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Ulike alternativer og varianter utredes – med to hovedgrep:

● Alt 1 og varianter av 5 og 7 er mest aktuelle å videreføre
● Tunnellengder ikke endelig fastlagt

E6 i tunnel mellom Abildsø og Bryn/Teisen/Ulven/Alna

E6 langs Smalvollveien, 
riksveg med lav trafikk Strømsveien, 
riksveg i Ulvensplitten.

E6 langs Smalvollveien, 
riksveg i Strømsveien, 
lokalveg i Ulvensplitten.

E6 lagt til  Strømveien, 
riksveg i Ulvensplitten.07.06.2017



Manglerudtunnel kan bygges uten å legge en ny 
tunneltrase for E6 langs Smalvollveien

o Vi kan bygge tunnel fra Abildsø 
til Bryn og avslutte 
Manglerudtunnelen parallelt med 
dagens Brynstunnel. 

o Da avlaster vi boligområdene 
på Ryen-Manglerud-
Høyenhall, men situasjonen på 
Teisen, Ulven og Fjellhus blir 
som i dag.
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Hvorfor nye alternativer for E6 i Ulven/-Teisen-
området?
● De tunnelalternativene som er 

fastlagt i planprogrammet har klare 
begrensinger 
– med hensyn til å kunne redusere 

støy og luftforurensing i 
boligområdene langs Ring 3 og 
Strømsveien i området.

– grunnforholdene er problematiske 
– det vil kreves åpne 

byggegroper på deler av 
strekningen, det gir store 
terrenginngrep og høye 
kostnader

– lokk over E6 ved Breivoll er 
krevende både teknisk, økonomisk 
og ved anleggsgjennomføring

● Alternativene gir begrensede 
muligheter for ny byutvikling. 
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Hvorfor legge E6 langs Smalvollveien?

o Smalvollvei-alternativet er ikke 
lansert for å realisere 
Manglerudtunnelen
o men for å redusere 

miljøbelastningen i 
boligområdene nederst i 
Groruddalen: Teisen-Ulven-
Fjellhus, 

o og for å legge til rette for ny 
byutvikling

o Videre planarbeid:
o Mulighet for lengre tunnel skal 

utredes
o Støy langs Smalvollveien skal 

utredes
o Nærføring til Alnavassdraget er 

også en utfordring som må løses
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Ny trase for E6 er en forutsetning for å få til god 
byutvikling i nedre deler av Groruddalen
o Det blir ikke en ny motorveg i 

tillegg til E6 – men i stedet for 
dagens E6 som ligger midt i 
dalen.
o Vi har som intensjon å redusere 

antall motorveger  i 
Groruddalen

o Vil bygge om Trondheimsveien 
og Østre Aker vei til et mer 
bymessig utformet vegnett 

o Med ny trase for E6 kan også 
Strømsveien og Ulvensplitten
bygges om
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Mulig framtidig utforming av Ulvensplitten

Ved Ulven Splitten
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Mulig framtidig utforming av dagens E6 ved Breivoll

Ved Breivoll
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Mulig framtidig utforming av Strømsveien
Ved Strømsveien

07.06.2017

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip_PGP76jUAhWF1iwKHajgBIgQjRwIBw&url=http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv44hillevagvaulen&psig=AFQjCNEAewrR9miNWBLnLHJWZLXWxHGatQ&ust=1496826414409606
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip_PGP76jUAhWF1iwKHajgBIgQjRwIBw&url=http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv44hillevagvaulen&psig=AFQjCNEAewrR9miNWBLnLHJWZLXWxHGatQ&ust=1496826414409606


Smalvollveien - snitt
Ved Strømsveien

44 meter
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Smalvollveien – mulige tverrforbindelser
Ved Smalvollveien
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Støy og lokal luftforurensning vil bli utredet
● Dagens vegsystem = 

nullalternativet
● Alt 1 med tunnelmunning i 

Strømsveien 
● Smalvollvei-alternativet med 

varianter
● Tilfredsstillende støynivå og 

god luftkvalitet for dagens 
beboere er en forutsetning 
for at prosjektet skal bli 
anbefalt og realisert
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Når vi bygger nye veganlegg må vi legge statlige 
retningslinjer for luftkvalitet og støy til grunn 
(T-1442 og T-1520)

● Innendørs støynivå – strengere enn i forurensingsforskriften
● Uteplasser i gul og rød støysone må sikres tilfredsstillende 

støynivå

Dagens 
situasjon
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Mulige avbøtende tiltak
● Langs vegen

– Bruke naturlig skjerming i terreng, næringsbebyggelse 
eller vegetasjon

– Senke vegbanen
– Støyskjermer og støyvoller
– Rekkverk og midtdeler som skjerming
– Støydempende dekke

● Boliger og bebyggelse med støyfølsomme bruksformål
– Lokal skjerming av uteplass
– Utbedring av fasade, vinduer og ventiler
– Endret planløsning

● Lengre tunnel – eller kombinasjoner med tunnel og korte 
lokk på deler av strekningen
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Nærføring til Alnavassdraget er en utfordring

Viktig å skjerme natur- og 
friluftsområder og turvegnett

For nærmiljøet 
En grønn lomme, turterreng

Økologisk
Artsrik kantvegetasjon, rikt dyreliv, 
meandrerende elv

Kulturhistorisk
Utgangspunkt for mye av 
stedsutviklingen i Groruddalen, 
Bryn stasjonsby mm. 

Lokalklimatisk
Ventilasjonskanal, dempe 
støvspredning, skjermeffekt

Flomdempende

07.06.2017



Hvor er vi i planprosessen?

● Vi er i tidligfase av utredningsarbeidet
● Vi har ikke bestemt oss for alternativ
● Må konsekvensutrede før vi kan anbefale løsning
● Konsekvensutredningen vil bli lagt fram om 2 år 
● Vi vet mer om ett års tid – og vil komme tilbake med 

informasjon når vi begynner å lande løsninger

07.06.2017



E6 Manglerudprosjektet

vegvesen.no/e6manglerud
18

Mer informasjon?
vegvesen.no/e6manglerud

07.06.2017


	E6 Manglerudprosjektet
	Prosjektet er utvidet og fokus endret over tid
	�
	Manglerudtunnel kan bygges uten å legge en ny tunneltrase for E6 langs Smalvollveien�
	Hvorfor nye alternativer for E6 i Ulven/-Teisen-området?
	Hvorfor legge E6 langs Smalvollveien?
	Ny trase for E6 er en forutsetning for å få til god byutvikling i nedre deler av Groruddalen
	Mulig framtidig utforming av Ulvensplitten�
	Mulig framtidig utforming av dagens E6 ved Breivoll
	Mulig framtidig utforming av Strømsveien�
	Smalvollveien - snitt�
	Smalvollveien – mulige tverrforbindelser�
	Støy og lokal luftforurensning vil bli utredet�
	Når vi bygger nye veganlegg må vi legge statlige retningslinjer for luftkvalitet og støy til grunn �(T-1442 og T-1520)�
	Mulige avbøtende tiltak
	Nærføring til Alnavassdraget er en utfordring�
	Hvor er vi i planprosessen?�
	Lysbildenummer 18

