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E6 Oslo øst. Informasjon om status for prosjektet 

I vårt brev datert 16. november 2020 orienterte vi eierne av eiendommer som er vist innløst i 
vårt forslag til reguleringsplan for E6 Oslo øst, om status for prosjektet. Da opplyste vi at det 
kunne komme nye signaler når Nasjonal Transportplan (NTP) skulle behandles av Stortinget. 
Nå er denne behandlet, og vi ønsker å gi dere en kort orientering om hvordan situasjonen er 
i dag.     
 
Prosjektet er ikke prioritert i Nasjonal transportplan 
Nasjonal Transportplan 2022 – 2033 ble behandlet av Stortinget 14. juni 2021.  E6 Oslo øst 
ble ikke prioritert i NTP. Videre framdrift for prosjektet er dermed usikkert, det vil avhenge 
av politisk forankring for videre planlegging og finansiering av prosjektet. Neste behandling 
av NTP er i 2025. 
 
Viktig å opplyse om status dersom du skal selge eiendommen din  
Vegvesenet har ferdigstilt et planforslag med reguleringsplan og konsekvensutredning (KU) 
som kan tas fram igjen, dersom det blir gitt politisk klarsignal for videreføring.  
Status per i dag er altså at det ikke foreligger en formell plan, men at vårt planforslag 
fortsatt viser at din eiendom må innløses dersom veiprosjektet skal gjennomføres. Det er 
viktig å opplyse om dette dersom eiendommen skal selges.  
 
Vi har forståelse for at denne situasjonen kan være vanskelig for dere.  
 
Vi har holdt informasjonsmøter for eierne av alle eiendommene vi foreslår innløst. Her har vi 
orientert om regelverk, framgangsmåte og de berørte partenes rettigheter. I etterkant har 
eierne fått tilsendt møtereferat med kopi av vår presentasjon. 
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Vi anbefaler at nye eiere som ikke har mottatt dette materialet, kontakter oss for å få det 
tilsendt. 
 
Kontaktpersoner: 

 Planleggingsleder Jan Terje Løitegård, tlf: 958 94852, e-post 
jan.loitegard@vegvesen.no 

 Grunnerverver Øystein Vevstad, tlf.959 39110, e-post oystein.vevstad@vegvesen.no 
 
For mer informasjon om prosjektet, se vår nettside: 
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6osloost 
 
 
  
Med hilsen 
 
 
 
Jan Terje Løitegård 
Planleggingsleder 
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