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25.09.2018

Kl. 0900 Velkommen ved prosjektleder Hilde Ulvik
• Bakgrunn, formål og prosjektmål
• Prosjektbeskrivelse strekningsinndeling S1 til S4
• Fremdrift og utbyggingsrekkefølge

Kl. 0930 KU Reguleringsplan v/ Jan Terje Løitegård

Kl. 0945 Spørsmål, innspill og pause

Kl. 1015 Strekning 1 Klemetsrud- Ryen sør v/ Jyar Dara
Kl. 1100 Luft og støy v/ Kamilla Kjølberg

Kl. 11.15 Ordet er fritt, spørsmål, innspill og diskusjon

Kl. 1150 Veien videre v/ prosjektleder Hilde Ulvik

Agenda



E6 Oslo øst
● Opprinnelig en miljøtunnel forbi Manglerud
● Planavgrensning har endret seg overtid, og 

prosjektet omfatter nå en strekning på 15 
km.

● Skal redusere støy og luftforurensing langs 
dagens E6

● Inngår i prosjektporteføljen for Oslopakke 3
● Økt fokus på behovet for å styrke 

miljøvennlige transportmidler 
● Økt fokus på sammenhengen mellom 

transportsystem og byutvikling
● Økt fokus på godstransport



Utfordringer:
● E6 som nasjonal åre med lokalfunksjon
● Høytrafikkert veg gjennom Oslo
● Utfordrende grunnforhold og terreng
● Allerede rammet av støy og 

luftforurensing
● Variasjon i planområdet
● Spredt bebygd i sør og tettbebygd nord 

for Abildsø
● Sårbare miljøområder som Abildsømyra
● Østensjøvannet og andre vannmiljø
● Lokal bebyggelse skal hensyntas
● Krav og restriksjoner til vegstandard
● Kostnad



Dagens planavgrensning
og ny planutvidelse 

25.09.2018



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
25.09.2018

Samfunnsmål

Effektmål

● 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.



Trafikkarbeid

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

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

25.09.2018
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Trafikkmengde 2040

●Trafikkmengden for 2040 er 
beregnet uten ytterligere bomavgift

●Trafikken vil variere fra 66.000 til 
142.000 innenfor prosjektområdet

●Mye lokaltrafikk
●Høy andel tungtransport 10-14%
●Tunnel med kobling til Bryn tar 2/3 

av dagens Ring 3 trafikk ved 
Manglerud

E6 Oslo Øst



Strekninger
Strekningsvis inndeling

S1: Klemetsrud-Ryen sør
● Dagsstrekning ombygges slik den er tilpasset E6 

fra Manglerudtunnelen og E18 fra Ryen.
● Prioriterer kollektiv/godstransport, sykkel og 

gående.

S2: Abildsø-Trosterud
● Tunnel fra Abildsø til Alna med kobling til Bryn

S3: Ryen sør- Bryn
● Ombygges til en urban riksveg
● Adkomst til Bryn kollektivknutepunkt

S4: Bryn-Teisen-Alna
● Nytt Teisenkryss og Ulvensplitt
● Prioritering av kollektivtransport, gående og 

syklende.



Alternative tunnelløsninger

Alt. 2B Alt. 4AAlt. 3 Alt. 5A
Fra planprogrammet Uten kryss i tunnel Med avkjøring til Bryn Med avkjøring til Bryn og

Teisentunnel



Fullt kryss (rundkjøring som 
Sinsenkrysset) med kollektivfelt på 
Ring 3

Regulert kryss med sidestilt bussveg
på Ring 3

To varianter av 
Teisenkrysset



Anleggsgjennomføring

●Antatt anleggsstart i 2024

●4 byggetrinn 

●Ønsker å bygge sykkelekspressveg
fra Klemetsrud-Ryen i tidlig fase

E6 Oslo Øst





Konsekvensutredning (KU)
for hele prosjektområdet   

● Fastsatt planprogram(6.9.2016)  
definerer Utredningstemaer

● Metode: Konsekvensanalyser V712 
Statens vegvesen (februar 2018) 

● Samfunnsøkonomisk analyse og 
tilleggsutredninger belyser virkninger av 
planen



Forslag til delstrekninger i KU

Justeres med atkomst til Alnabruterminalen 

*

*



Temarapporter – vedlegg til konsekvensutredning
• Sammendrag av temarapportene utarbeides til hovedrapport KU 
• Felles kortversjon av tiltaksbeskrivelsen 

Temarapporter etter geografisk inndeling
● Landskapsbilde 
● Friluftsliv/ by- og bygdeliv
● Naturmangfold
● Kulturarv
● Naturressurser
● Støy 
● Luftforurensing
● Kollektivtransport 
● Sykkel
● Lokalklima

Andre tema 
● ROS-analyse  
● YM-plan

Temarapporter for hele prosjektet

● Prissatte konsekvenser 
• Følsomhetsanalyser/ Nytte av vegprosjekter i 

by 
• LCA-analyse (miljøbudsjett) 

● Lokale og regionale virkninger, byutvikling 
● Anleggsgjennomføring og massehåndtering



Reguleringsplan  S1 og S2 

● Reguleringsplan fra Klemetsrud til 
Nedre Kalbakkvei (atkomst til 
Alnabruterminalen)   ca. 15km.

● Varslet planområde 2015 
● Utvidelse av planområdet (november 

2016) Manglerudtunnelen til 
Smalvollveien  

● Utvidelse av planområdet (høst 2018) 
atkomst til Alnabruterminalen via 
Nedre Kalbakkvei
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Spørsmål, innspill og pause
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S1 Strekning 1 Klemetsrud - Ryen sør



Strekning 1

● Klemetsrud-Ryen sør
● Dagstrekning
● Tunnelportal
● Kollektiv
● Godstransport
● Sykkelekspressveg
● Krysningspunkt for gående 

og syklende
● Ombygging av kryssene
● Hastighet 80km/T



Kryss
- dagens situasjon

Antall kryss:
●6 fulle kryss på ca. 6 km

●Avstand mellom kryssene: 
800-1800 meter

Ryen

Abildsø

Sandstuveien

Skullerud

Mortensrud

Klemetsru
d



Kryss
- fremtidig situasjon
Antall kryss reduseres:

● Klemetsrudkrysset og Sandstuveikrysset
beholdes som i dag 

● Mortensrudkrysset nedbygges. Nordvendte 
ramper beholdes. Sørvendte ramper kobles mot 
Klemetsrudkrysset.

● Skullerudkrysset fjernes helt. Adkomst ivaretas i 
form av lokalveg Nordstrandveien til 
Abildsøkrysset.

● Nytt Abildsøkryss erstatter dagens Abildsøkryss 
og Skullerudkrysset samtidig kobles til E6 tunnel 
og E18.

25.09.2018

Ryen

Abildsø

Sandstuveien

Skullerud

Mortensrud

Klemetsrud



E6

E18

Lokaltrafikk

Utfordringer:
Kryss og kobling:
● Mellom to europaveier (E6 og E18)
● Lokaltrafikk Abildsø og E6 (tunnelen)
● Lokaltrafikk Abildsø og E18 mot Ryen/Ring 3

Tungtransport og kollektivtransport:
● Skal ha god fremkommelighet både på E6 og 

E18
● Også ha mulighet for av og på kjøring ved 

Abildsø

● Høy trafikkmengde og stor andel 
tungekjøretøy

● Dimensjoneringskrav: på stigning, veksling, 
lesbarhet, omkjøring og 
anleggsgjennomføring 

● Utfordrende grunnforhold
● Nærhet til naturområder
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Tunnelportal
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Tunnelportal sett fra sør, mot nord 



Plassering av tunnelportal

● Jo lengre sør tunnelportalen ligger, jo mer trafikk 
på lokalvegnettet.

● Tunnelportal lenger sør vil bidra til flere felt 
mellom Abildsø og Skullerud, og større inngrep i 
omgivelsene

● Vanskelig få til kryss mellom Nordstrandveien og 
E6 på Skullerud

● Terreng og topografi – bratt stigning rett etter 
tunnelportal

● Ljanselva er et vernet vassdrag – inngrep her er 
konfliktfylt

25.09.2018

Ryen

Abildsø

Sandstuveien

Skullerud

Mortensrud

Klemetsrud



Dagens situasjon

25.09.2018



Antall felt

25.09.2018

Dagens situasjon Fremtidigsituasjon

Klemetsrud-
Abildsø

2 felt nordover
2 felt sørover

2 felt + kollektiv nordover
3 felt + kollektiv sørover

Abildsø-
Sandstuveien

2 felt nordover
2 felt sørover

1/2 felt + kollektiv nordover
1/2 felt + kollektiv sørover

Sandstuveien
-Ryen

3 felt+ kollektiv nordover
3 felt sørover

3 felt+ kollektiv nordover
3 felt + kollektiv sørover

Totalt antall 
felt:

Klemetsrud-Sandstuveien: 4
Sandstuveien-Ryen: 7

Klemetsrud-Abildsø: 7
Abildsø-Sandstuveien: 4/6
Sandstuveien-Ryen: 8

Ryen

Abildsø

Sandstuveien

Skullerud

Mortensrud

Klemetsrud

Dagens situasjon

Ryen

Abildsø

Sandstuveien

Skullerud

Mortensrud

Klemetsrud

Fremtidigsituasjon

Kjørefelt privatbilister

Kollektivfelt
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Eksempel på normalprofil: 
Mortensrud, sett mot sørover
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Sett fra Mortensrudkrysset mot sør



25.09.2018

Kollektiv
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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
• Skal være robust og fleksibelt
• E6 avlaster Mosseveien



Kollektivløsning

25.09.2018

● 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. 



25.09.2018

Sett fra Mortensrud mot nord



Eksempler på ambisjoner for
kollektivtrafikk i prosjektet:

● Holdeplasser skal plasseres 
adskilt og skjermet fra 
hovedvegen, med både 
visuell skjerming og 
støyskjerming.

● Holdeplassene skal ha logisk 
og godt synlig plassering 
med god tilgjengelighet.
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Skjermet holdeplass med god tilgjengelighet
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Landskap og miljø



Grønn korridor

25.09.2018

• Fra Klemetsrud og mot Ryen beveger E6 seg 
gjennom en «grønn korridor» - med 
nordsørgående kollelandskap som skjermer mot 
store boligområder bak 

• To viktige blågrønne korridorer går på tvers av 
prosjektet fra marka og ut i fjorden 
Gjersrudbekken og Ljanselva

• Prosjektet ønsker å ivareta og videreutvikle den 
grønne korridoren.



Landskap (S1)  Den grønne korridoren 
ivaretas blant annet ved:

• Redusere inngrep i 
sideterreng og 
vegetasjon

• En bred, grønn midtdeler

• Beplantede støyvoller

• Bevisst vegetasjonsbruk

Landskapsbilde



Friluftsliv   
Marka og Østensjøvannet 
● Friluftsområder i Marka og Østensjøvannet blir ikke 

berørt. 
● Påvirkningen av kartlagte friluftsområder langs 

strekningen er begrenset. 

Tverrforbindelser 
● Ny tverrforbindelse som knytter sammen 

Mortensrud og Klemetsrud skole
● Alle eksisterende tverrforbindelser opprettholdes 

og får bedret standard sammenlignet med i dag. 
● Eksisterende undergang på Lofsrud erstattes med 

bred bru. 



Naturmiljø 
● Naturmiljøer er i hovedsak 

knyttet til vassdragene og 
naturområdene ved 
Abildsø. 

● Østensjøvannet 
naturreservat sikres en 
vanntilførsel som 
opprettholder reservatets 
verdier og funksjoner

● Deler av naturområdene 
ved Abildsø vil bli direkte 
berørt av vegtiltaket. 

Bjørnsenskogen

Abildsømyra 



Gamle Klemetsrud skole 

Kulturarv   
Bakkeløkka gård 

● 10 registrerte 
kulturmiljøer langs 
korridoren. 

● Ingen kulturmiljøer blir 
direkte berørt, men to av 
disse kommer nærmere 
nytt veganlegg
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Gang- og sykkel
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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.
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Illustrasjon av Lofsrud bru



Gang og sykkelveg

● Oppgradering av eksisterende forbindelser 
med bedre kvalitet.

● Ny tverrforbindelse ved Klemetsrud

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

25.09.2018

Ryen

Abildsø

Sandstuveien

Skullerud

Mortensrud

Klemetsrud
Gangvei/Turvei
Sykkelveg m. fortau
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Sykkelekspressveg på vestsiden av Abildsømyra



Lokal luftkvalitet



● Forurensningsforskriften
 Hensikt: holde forurensningsnivået 

nede fra eksisterende veger
 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

Statens vegvesen følger opp 2 regelverk på luft



Retningslinje T-1520
● Synligjør potensielle problemer med luftforurensning 

ved å beregne gule og røde soner
● Legges til grunn i planlegging av ny veg etter Plan og 

bygningsloven

25.09.2018

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



Abildsø
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Støy



Statens vegvesen følger opp to 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
• Anbefalte grenseverdier for støy:
- Inne: 30 desibel
- Ute: 55 desibel

Grenseverdiene er langt strengere for ny veg enn for eksisterende 
veg. Det betyr at prosjektet utløser omfattende støytiltak.



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

Støykilde Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå Lden

Utendørs
støynivå 
natt kl. 
23-07 L5AF

Utendørs
støynivå Lden

Utendørs
støynivå natt 
kl. 23-07 L5AF

Veg
Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB

Kriterier for soneinndeling T-1442/2016



Eksempler på 
støydempende 
tiltak

Bilder fra SVV
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Støyvoll vest for
Abildsømyra
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Støyskjerming ved Bjørnsenskogen



Utsnitt av støykart 
fra Abildsø
– ny veg uten
støytiltak



● Ny veg med tiltak
● Voll med skjerm 
● Fremdeles mange i gul sone,
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Utsnitt av 
støykart Abildsø
– ny veg med
støytiltak



25.09.2018

Ordet er fritt: spørsmål, innspill og diskusjon
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Veien videre
www.vegvesen.no/e6oslo-ost

http://www.vegvesen.no/e6oslo-ost
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