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Kort om prosjektet

Fylkesdelplan for transportsystemet i Sørkorridoren:

♦ E18 og E6 i felles trasé mellom Vinterbro og Abildsø-19.01.2000

♦ Fastsatt planprogram-06.09.2016 

Hovedgrep i prosjektet:

♦ E6 føres i tunnel fra Abildsø til Teisen/Fjellhus 

♦ E18 føres gjennom Ryenkrysset til Operatunnelen.

♦ E6 (Ring 3) mellom Ryen - Ulven omklassifiseres fra europaveg til 
bymessig utformet riksveg

♦ Ulvensplitten fjernes og Persveien forlenges og kobles til Hovinkrysset

♦ Ny kollektiv riksvegadkomst til Bryn – med kollektiv-traseer fra E6  og 
Ring 3 går via Teisenkrysset

♦ Redusere støy og luftforurensing

♦ Prioritere gående, syklende, kollektiv og godstransport

♦ Adkomst mot Alnabruterminalen



Prosjektets mål

● 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

● Prosjektet skal, basert på klimavurderinger i alle faser, implementere tiltak for å redusere klimagassutslipp.

Samfunnsmål

Effektmål

● Prosjektet skal gi et effektivt, miljø- og klimavennlig og sikkert 
transportsystem. Det skal tilfredsstille samfunnets behov for person-
og næringstransport, og tilrettelegger for byutvikling og et bedret 
miljø.



Sluttprodukter

♦ Overordnet KU for hele prosjektet

♦ Reguleringsplan S1 & S2

♦ Skisseprosjekt for S3
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Anlegg og fremdrift

● Antatt tidligst anleggsstart i 2024

● 5 byggeetapper

● Prioritere støytiltak, kollektiv, gang- og sykkelveier
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● E6 tunnel forbi de tettest befolkede områdene mellom Abildsø og 
Ulven/Alna

● Gir ca. 1,5 km kortere trasé for E6 

● Avlaster ca. 8 km av dagens trase for E6 

● Kan prioritere kollektivtrafikk, sykkel og gange langs og på tvers av Ring 3

Hovedgrepet:

vegvesen.no/e6manglerud
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Trafikkmengde 2040

E6 Oslo Øst

● Trafikkmengden for 2040 er beregnet med 8 kr. Ekstra i 

bomavgift på bomringen i Oslo

● Trafikken vil variere fra 60.000 til 130.000 innenfor 

prosjektområdet

● Mye lokaltrafikk

● Høy andel tungtransport 10-14%

● Tunnel med kobling til Ring 3 ved Ulven reduserer dagens 

trafikk på Ring 3 ved Manglerud med 2/3 



Nullvekstmålet i prosjektet

Trafikkgrunnlag mot 0-vekstmålet:
● Sammenligning med prognoser for 2040
● Prosjektet bidrar med å oppnå nullvekstmålet
● Trafikkarbeid, million kjtkm, år
● Næringstrafikk og gjennomgangstrafikk er unntatt 0-

vekstmålet

Forutsetninger for beregninger:
● Nye bomsnitt i Oslo pakke 3
● Bompenger fra prosjektet
● Prosjekter som har fått bevilgning
● Med planlagte byutviklingsprosjekter
● Befolkning- og næringstransportvekst
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Særlige utfordringer for Abildsø:

Tungtransport og kollektivtransport:

● Skal ha god fremkommelighet både på E6 
og E18

● Ønskelig med mulighet for av og på 
kjøring ved Abildsø

● Høy trafikkmengde og stor andel tunge 
kjøretøy

● Dimensjoneringskrav:  stigning, veksling, 
lesbarhet og mulig omkjøring 

● Anleggsgjennomføring 

● Utfordrende grunnforhold

● Nærhet til naturområder

Kryss og kobling:

● Mellom to europaveier (E6 og E18)

● Lokaltrafikk Abildsø og E6 (tunnelen)

● Lokaltrafikk Abildsø og E18 mot Ryen/Ring 3



26.05.2020
Abildsøkrysset nord



● Gabionmurer for å begrense inngrep

● Voller mot bebyggelse med skjerm på toppen for å skjerme mot støy

● Rensing av vegvann

● Samling av avkjørsler fra Lambertseterveien

● Utforming av kryss/sykkelvei slik at disse har støyskjermede effekt

● Det har vært viktig å skjerme Enebakkveien for gjennomgangstrafikk

Tiltak for å skjerme Abildsøområdet



Støy Abildsø



Kollektivtransport

Effektmål: 

Prosjektet skal gi god framkommelighet og økt kapasitet for kollektivtrafikk.

• Målet gjelder E6/ E18 og Ring 3 med gode koblinger mot eksisterende og 
planlagte knutepunkter

• Gjennomgående kollektivfelt, gjennom kryss unngår veksling med ordinær 
biltrafikk

• Skal være robust og fleksibelt



Kollektivløsning
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● Sammenhengende og gjennomgående kollektivfelt langs E6 og mot 
Bryn.

● Adkomst til Bryn kollektivknutepunkt

● Holdeplass på E6 ved Mortensrud

● God fremkommelighet på E6 med kombinert 
kollektivfelt/tungtrafikkfelt i begge retninger. 
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Gange og sykkel

Effektmål: 

Prosjektet skal etablere et sammenhengende, sikkert, attraktivt og trygt 
gang- og sykkelvegnett.

• Prosjektet skal etablere korte og logiske gangforbindelser som binder 
sammen viktige målpunkt og øvrig G/S-nett

• Sykkeltilbudet skal være konkurransedyktig med personbil på korte og 
mellomlange reiser, og skal bidra til at andel reiser med sykkel økes.



Gang og sykkelveg S1

● Oppgradering av 4 eksisterende forbindelser med bedre kvalitet og 
tilkoblinger.

● Ny tverrforbindelse ved Klemetsrud

● Kobles mot eksisterende og nytt gang- og sykkelvegnett og 
turveinett
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Ryen

Abildsø

Sandstuveien

Skullerud

Mortensrud

Klemetsrud
Gangvei/Turvei
Sykkelveg m. fortau



Sandstuveien- Ryen-Bryn

● Sykkelveien går inn i Sandstuveien og følger Enebakkveien til Ryen deretter 
så vil det bli plass til å bygge en høystandard sykkelvei med fortau langs 
Ring3 til Bryn senter

● Kollektivfelt tilpasset holdeplasser på Ryen og adkomst til Bryn 
kollektivknutepunkt via Østensjøveien

Støy og luftkvalitet

● Det er først og fremst endring i trafikkvolum som gir store utslag på antall 
støyutsatte

● Støyreduksjon langs Ring 3 forsterkes gjennom å redusere kjørehastigheten 
og tungtrafikkandelen



Ryen – Bryn senter (Ring3)

• Gjenværende trafikk vil være ca
1/3 av dagens mellom Ryen og 
Bryn (fra 75 000 til 25 000)

• Det er plass til midtdeler med 
trær på  Ring 3

• Langs Ring3 er det plass til å 
bygge sammenhengende 
sykkelvei med fortau

• Hastigheten kan reduseres



Spørsmål



Takk for oss
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Informasjon og kontakt

● https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6osloost

● E-post: e6manglerud@vegvesen.no

● Faktaark

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6osloost
mailto:e6manglerud@vegvesen.no

