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1.

Avsender

Sammendrag av innspill

Kommentarer til innspill

BIOS arkitekter

Orientering om planer i tidlig fase for å utvikle deler av eiendom

Det skal utredes kryssutforming på Mortensrud. Sannsynligheten

v/Birgit Hessner

g.b.nr. 177/1 på Mortensrud til en veikro. Tomten er regulert til

for at denne eiendommen vil bli berørt er stor.

Industrigata 69

annet veiareal.

0357 Oslo
2.

NVE

Regner med at grunnforhold og faren for eventuelle

Dette vil bli utredet i den videre planprosessen.

kvikkleireskred vil bli ivaretatt på en god måte i prosjektet. Viser
til NVEs veileder 7/2014: Sikkerhet mot kvikkleireskred.
Traseen krysser flere vassdrag (bl.a. Gjersrudbekken, Ljanselva

Dette vil bli utredet i den videre planprosessen.

og Alnaelva). Eventuelle inngrep/tiltak i vassdrag må i størst
mulig grad unngås. Ved tiltak må de beskrives i planen med
hensyn til teknisk utforming, mulige konsekvenser og eventuelt
avbøtende tiltak. Tiltakene skal avklares i forhold til
vannressurslovens bestemmelser.
Det må gjøres vurderinger i forhold til flomfare. Kravene til

Dette vil bli utredet i den videre planprosessen.

sikkerhet i forhold til flom er gitt i byggeteknisk forskrift (TEK
10) § 7-2. Dersom det er aktuelt å føre overvann til vassdrag, må
det gjøres vurderinger/beregninger i forhold til hva disse har
kapasitet til å ta imot, slik at dette ikke medfører negative
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konsekvenser for bebyggelse og flomsituasjonen nedstrøms.
Slike vurderinger må framkomme av planen.
Klimaframskrivingene tyder på at det i alle deler av landet vil bli
mer nedbør og hyppigere episoder med store nedbørsmengder.
For alle vassdragene i planområdet må en regne med minst 20 %
økt flomvannføring i løpet av de neste 50 – 100 årene.
Dette vil bli utført i den videre planprosessen.
Flere høyspentlinjer går langs eller krysser E6. Ber om at disse

Det legges opp til samarbeid med netteier i den videre

legges inn som hensynssoner i plankartet jf. Pbl § 12-6.

planprosessen.

Forhold knyttet til ledningsnettet bør avklares med netteier så
tidlig som mulig.
Dette tas til etterretning.
NVE sine retningslinjer NVE 2/2011: Flaum- og skredfare i
arealplan og NVE 7/2014: Sikkerhet mot kvikkleireskred bør
legges til grunn i det videre planarbeidet. Retningslinjene ligger
på www.nve.no/arealplan.
Sjekklisten vil bli utført i det videre planarbeidet.
Det er vedlagt en sjekkliste knyttet til NVEs ansvarsområder.
Denne kan benyttes i forbindelse med planarbeidet for å utsjekk
og sikre tilfredsstillende dokumentasjon av relevante forhold
knyttet til faren for flom, erosjon eller skred.
3.

Manglerudvangen

Manglerudvangen borettslag har boret etter jordvarme og

Prosjektet takker for viktig informasjon som vi tar med oss videre i

borettslag

benytter dette i forbindelse med oppvarming av varmtvann i alle

planleggingsarbeidet. Statens vegvesen vil ta hensyn til slike

sine lavblokker. Brønnene varierer i dybde fra ca. 150 - 250

anlegg, og skulle vi være uheldige å skade anlegg i forbindelse

v/Reidar

meter. Alle brønnene ble etablert i perioden 2009-2011. OBOS

med utbygging vil disse erstattes.

Loftesnes

Prosjekt AS, ved Vidar Hellstrand bistod borettslaget, og kan

Det vil bli muligheter for medvirkning i den videre planprosessen.

Rugveien 38

kontaktes ved spørsmål.

0679 Oslo

Det ligger ved et kart som viser ca. hvor brønnene ligger i dag.
Borettslaget ser frem til å kunne medvirke i den videre
planprosessen i E6 Manglerudprosjektet.
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4.

Oslo kommune,

Ønsker revidering av hovedmålene hvor det legges inn at vekst i

Målene i prosjektet er fastsatt med bakgrunn i målene i Nasjonal

Bymiljøetaten

kollektiv, gange og sykkel skal skje på bekostning av

transportplan (NTP 2014-23) og Oslopakke 3. Det er satt som

privatbilisme.

krav/premiss i prosjektet at det skal legges opp til nullvekst i
personbiltrafikken.
I vedtatt kommuneplan for Oslo (23.09.2015) mål 3 står det at
byveksten skal skje gjennom kompakt byutvikling og banebasert
fortetting, og at «veksten i persontransport skal tas med
kollektivtrafikk, sykling og gange».
Oslopakke 3 skal reforhandles våren 2016. Prosjektet vil vurdere å
innarbeide eventuelle nye mål som besluttes der.

Ønsker at hovedvegene tilpasses en tett by, for eksempel

Prosjektet vil ikke kunne nå mål om redusert støy og

høytrafikkerte boulevarder, som er mindre arealkrevende og gir

luftforurensning ved denne løsningen, uten en sterk reduksjon i

færre barrierer, og kan redusere støy og støvplager. Hevder at

tungbiltrafikk og annen gjennomgangstrafikk på Ring 3.

tungtrafikkfelt også kan bygges i høytrafikkerte boulevarder.

Det vil bli vurdert og sett på konsekvenser av å redusere

Mener at det i kapitlene om målformuleringer og dilemmaer

biltrafikken med 1/3 innen 2030. Samtidig blir det vurdert og sett

påpekes flere uforenelige tiltak.

på konsekvenser av et alternativ med kun et bilfelt og et
kollektivfelt i hver retning, som alternativ til to bilfelt og et
kollektivfelt i hver retning, langs Ring 3.

Hevder at hovedvegsystemet i Oslo er viktigere for byen enn for

E6 er en viktig nasjonal og hovedveg, og inngår også i det

nasjonale interesser, da ca. 90 % av trafikken har målpunkt i

europeiske kjernenettverket TEN-T. E6 skal ha høy standard,

Stor-Oslo. Mener at nullalternativet uten tunnel er best for Oslos

forutsigbarhet og høy trafikk-sikkerhet. Prosjektet skal prioritere

fremtidige utvikling som tett og beboelig by. Kapasiteten for

kollektivtransport, sykling, gåing og næringstransport.

trafikk hevdes å være den samme, men reisetiden blir lengre.

Nullalterativet vil ikke løse støyproblematikken langs dagens veg,
eller muliggjøre kapasitetsøkningen for busstrafikk på
hovedvegene.

Mener at argumentasjonen for kollektivprioriteringene ikke er

E6 Manglerudprosjektet har i samarbeid med Ruter, PBE og

presis nok.

Bymiljøetaten utarbeidet en egen kollektivstrategi for å ivareta
prioriteringen av busser i transportsystemet, og skal bygge opp
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under Bryn som regionalt knutepunkt for overgang mellom buss
og bane.
En eventuell overtagelse av H. Nilsens vei bør avklares i
forbindelse med forprosjekt for Bryn kollektivterminal.

Dette vil følges opp i det videre planarbeidet. Det kan også være
aktuelt å gjøre flere veger enn bare Nils Hansens vei til riksveg i
forbindelse med Bryn kollektivknutepunkt.

Våtmarksområdene Østensjøvannet med Bogerudmyra er
naturvernområder, og mye av dette vernete området er regulert i
planen Østensjøvannets miljøpark.

Dette vil bli ivaretatt i det videre planarbeidet, som omfatter en

Naturmangfoldloven og vannforskriften må ligge til grunn for all

konsekvensutredning for hele prosjektet.

planlegging. BYM foreslår at vannhåndtering omtales i eget
punkt i planprogrammet.
5.

Jernbaneverket

Bekymret for økt bilkapasitet til E6 i Groruddalen.

Bilkapasitet, konkurranseforhold mellom privatbil og
kollektivtrafikk, samt sannsynlig vekst for ulike transportformer vil
bli utredet i det videre planarbeidet.

Bryn knutepunkt blir et viktig nasjonalt knutepunkt.

Tilgjengelighet til Bryn kollektivknutepunkt er en viktig del av

Tilgjengelighet og parkering for buss, og Kiss & Ride i tilknytning

prosjektet. Løsninger for transport til/fra Bryn kollektivknutepunkt

til Bryn må vurderes. Ønsker begrunnelse for at viktige

blir utviklet i etappe 2 og 3. Tunnel må etableres før det gjøres

kollektivtiltak kommer sent i prosjektet.

nødvendige tiltak på Ring 3.

JBV har anlegg under bakken ved Bryn, inkludert tverrslag i

Innspillet tas til etterretning.

Jernbaneveien. Jernbaneverkets tekniske regelverk må legges til
grunn for planlegging nær jernbane. Stenginger må planlegges i
god tid.
6.

Oslo kommune,

Avventer KU og reguleringsplaner for å uttale seg videre om

I vedtatt kommuneplan for Oslo (23.09.2015) mål 3 står det at

Alna Bydel

detaljer i løsningene. Frykter at det legges til rette for vekst i

byveksten skal skje gjennom kompakt byutvikling og banebasert

personbiltrafikken, men er positive til at prosjektet legger inn

fortetting, og at «veksten i persontransport skal tas med

flere elementer som i sum kan redusere sannsynligheten for

kollektivtrafikk, sykling og gange».

dette.
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v/Tore Olsen

Oslopakke 3 skal reforhandles våren 2016. Prosjektet vil vurdere å

Pran, Halvor

innarbeide eventuelle nye mål som besluttes der.

Voldstad
PB 116 Furuset

Understreker viktigheten av gode kollektivløsninger og et godt

1001 Oslo

kollektivtilbud. Bydelen ønsker ikke et nytt tunnelalternativ som

Kollektivløsninger utredes i den videre planprosessen.

gir direkte tilkobling for buss på Bryn.
Flytting av miljøproblemer til andre steder i bydelen må unngås.

Konkrete løsninger for Teisenkrysset er ikke utredet, og det er

Hvis Ulvensplitten bygges ned og et nytt Teisenkryss skal

følgelig ikke avklart nødvendig arealbeslag.

bygges, må konsekvensene for lokalmiljøene på Teisen og Ulven

Kryssutformingen skal vurderes både med hensyn til vegenes

utredes.

framtidige funksjon, behovet for riksvegtilkopling til Bryn
kollektivterminal, kapasitetsbehov, arealbehov og konsekvenser
for nærliggende boligbebyggelse.

Er bekymret for lokalmiljøet dersom busstrafikken skal øke i

Det vil bl.a. vurderes forskjellige avbøtende tiltak for

Teisenveien og Ulvenveien. Trafikkanalyser må si noe om en

støyskjerming av nærliggende boligbebyggelse. Nye av- og

eventuell volumøkning på E6 nordover.

påkjøringer i Teisenkrysset vil utgjøre viktige traséer for
regionbusser fra/til E6 nordover og Bryn kollektivterminal.
I Ruters strategidokument M2016 og i høringsforslaget for
strategisk plan for Hovinbyen foreslås det at Teisenveien kan bli
framtidig kollektivtrasé med buss- eller trikkeforbindelse til
Ulvenveien på tvers av Strømsveien. Det er ikke tenkt at
Teisenveien skal utvides vesentlig. Med tanke på at Teisenveien
allerede i dag er lokalbusstrasé vil ikke trafikkforholdene bli
vesentlig endret.
Kollektivløsningene i området Teisen-Ulven må utredes nærmere,
spesielt i forhold til løsningene som er presentert i
Konseptvalgutredningen (KVU) for Oslo-Navet og i Ruters
strategiplan M2016. Her skisseres det superbuss/trikketrasé
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Kommenterer at prosjektavgrensingen ikke er definert i dag i

mellom Bryn og Sinsen via Økern og Ulvenveien/Teisenveien.

Ulven-Trosterud-området, slik at det er uklart hvilke områder

Regionbussene skal fortsatt gå på Ring 3.

her som inngår i planområdet.

Prosjektavgrensningen i dette området vil bli endelig definert etter
at løsninger er utviklet.

Påpeker planlegging av ny godsforbindelse på jernbane til
Alnabru, og at det er viktig med samarbeid mellom SVV og JBV
om tunneltrase og tunnelmunning på Brynseng.

Innspillet tas til etterretning. SVRØ har etablert samarbeid med
JBV.

Bydelens opplisting av viktige utredningstema:


Kopling til lokalvegnettet og konsekvenser for
eksisterende og planlagte byutviklingsområder

7.

Sporveien



Ta vare på kulturmiljø og kulturminner i Bryn-området

Dette vil bli utredet videre i konsekvensutredningen for hele



Hensyn til eksisterende boliger og befolkning

prosjektet.



Geologiske forhold



Avvikling av trafikk i byggetiden



Konsekvenser av luftetårn for luftkvaliteten



Satsing på kollektivtrafikken med bedre kollektivtilbud

Det er viktig med koordinering mellom E6 Manglerudprosjektet

Innspillet tas til etterretning.

og planlagt oppgradering av T-banen mellom Brynseng og
Hellerud.
8.

Groruddalen

Ønsker reduksjon av de trafikkskapte miljøproblemene og et

I vedtatt kommuneplan for Oslo (23.09.2015) mål 3 står det at

miljøforum

bedre kollektivnettverk som erstatning for personbiltrafikken.

byveksten skal skje gjennom kompakt byutvikling og banebasert

Vil stoppe vekst av og helst avvikle Alnabruterminalen.

fortetting, og at «veksten i persontransport skal tas med

v/Ragnar

kollektivtrafikk, sykling og gange».

Torgersen

Oslopakke 3 skal reforhandles våren 2016. Prosjektet vil vurdere å

Postboks 40

innarbeide eventuelle nye mål som besluttes der.

Veitvet

Kollektivnettet vil bli utredet i det videre planarbeidet.

0518 Oslo
Mener at Etappe 4 – nedbygging av Ulvensplitten og bygging av

Konkrete løsninger for Ulvensplitten og Teisenkrysset er ikke

fullt Teisenkryss gir mye støy og dårlig luftkvalitet for boliger

utredet. Kryssutformingen skal vurderes både med hensyn til
6

nær vegen. Foreslår et alternativ med lokk over eller nedgraving

vegenes framtidige funksjon, kapasitet, arealbehov og

av Ulvensplitten.

konsekvenser for nærliggende boligbebyggelse. Vi viser for øvrig
også til plan- og bygningsetaten varsel om områderegulering for
Ulvensplitten (februar 2016).

Frykter at busstrase i Ulvenveien og Teisenveien kan splitte

Det vil bl.a. vurderes forskjellige avbøtende tiltak for

boområdene på Fjellhus og Teisen.

støyskjerming av nærliggende boligbebyggelse. Nye av- og
påkjøringer i Teisenkrysset vil utgjøre viktige traséer for
regionbusser fra/til E6 nordover og Bryn kollektivterminal.

Oppfordrer til tett samarbeid med Oslo kommune om Hovinbyen,

I Ruters strategidokument M2016 og i høringsforslaget for

og at berørte beboere blir hørt og tatt med videre i

strategisk plan for Hovinbyen foreslås det at Teisenveien kan bli

planprosessen.

framtidig kollektivtrasé med buss- eller trikkeforbindelse til
Ulvenveien på tvers av Strømsveien. Det er ikke tenkt at
Teisenveien skal utvides vesentlig. Med tanke på at Teisenveien
allerede i dag er lokalbusstrasé vil ikke trafikkforholdene bli
vesentlig endret. Kollektivløsningene i området Teisen-Ulven må
utredes nærmere, spesielt i forhold til løsningene som er
presentert i Konseptvalgutredningen (KVU) for Oslo-Navet og i
Ruters strategiplan M2016. Her skisseres det
superbuss/trikketrasé mellom Bryn og Sinsen via Økern og
Ulvenveien/Teisenveien. Statens vegvesen og Oslo kommune ved
blant andre Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten vil
samarbeide i den videre planprosessen.
Det er viktig med kommunikasjon og involvering av de berørte i
planområdet.

9.

Syklistenes

Positive til en ekspressykkelveg mellom Klemetsrud og Ryen.

Løsninger for syklende og gående er prioritert og vil bli utredet i

landsforening

Ønsker en ekspressykkelveg langs Ring 3.

den videre planprosessen.
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Syklende og gående må ha separate løsninger for å unngå
trafikale konflikter. Sykkelveg med fortau må være
minstestandard på alle strekninger. I tillegg må alle bruer og
underganger være godt belyst og ha gode siktforhold.
Syklende har forkjørsrett, noe som varsles med skilt 202 og 826.
10.

Abildsø skole FAU

Elevene krysser daglig Enebakkveien, Lambertseterveien og

v/Per Julius

Østensjøveien på vei til skole og fritidsaktiviteter.

Helweg
Langerudhaugen

Krever at E6 legges i tunnel fra Skulleruddumpa. Ønsker ikke

Forlengelse av tunnel til Skullerudkrysset vil muligens avlaste

8b

tunnelpåslag/munning ved Abildsø med bakgrunn i spredning av

Abildsø-området for noe støy. Men løsningen vil innebære at

1187 Oslo

biltrafikk, og hensyn til Østensjøvannet naturreservat og fredet

trafikk til/fra Lambertseterveien ikke kan benytte E6-tunnelen, og

skog på Konglerudtoppen. Hevder at støy og utslipp blåser mot

tunnelen vil fange opp mindre av dagens lokaltrafikk. En

de store boligområdene på grunn av vindretning og topografi.

tunnelmunning ved Skullerudkrysset vil dessuten innebære en

Miljøproblemene oppleves verre etter trafikkøkning på E6 de

ekstrabelastning for boligene langs Skullerudbakken øst for E6, og

siste år. En tunnel ved Abildsø vil ikke bedre miljøet. Tunnelen

disse ligger svært nær dagens veg.

må starte minst 1 km lengre sør. Foreslår forlengelse av tunnel til
Skullerud og trikk oppå tunnelen fra Skullerud via Abildsø/Ryen

På strekningen mellom Abildsøkrysset og Skullerudkrysset er det

til sentrum. Manglerud-Abildsø-Skullerud-området bør ikke få

lite boligbebyggelse tett på veien. Det gjør at nytten for

mer trafikkbelastning enn i dag.

støyskjerming blir svært lav i forhold til merkostnaden med en
tunnelforlengelse.
Ved å forlenge tunnelen til Skullerud blir tunnelen ca. 2 km lengre,
noe som gjør at samlet lengde vil bli 6-7 km. Dette er i strid med
føringer i vegnormalene (kfr. Håndbok N100, kap. 4.1). Avstanden
mellom Skullerudkrysset og ny E6-tunnel ville blitt for kort for en
kopling mellom E6/E18 og Nordstrandvegen, og bety at en
vesentlig andel av lokaltrafikken ikke kan bruke tunnelen.
Vi kan for øvrig ikke se at det er fredet skog på Konglerudtoppen.
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Ber om alle lokalveier innen en sone på 2 km tas med i

Utforming og plassering av kryss på hovedvegnettet og nye

vurderingen.

hovedveglenker kan påvirke trafikken både på hovedvegnettet og
lokalvegnettet. Konsekvenser for trafikkutviklingen på
lokalvegnettet vil bli utredet i det videre planarbeid. Tiltak for å
påvirke trafikkstrømmene og tiltak på lokalvegnettet for å hindre
uønsket gjennomkjøring, som rampekontroll, hastighetsreduksjon/fartsgrenser, o.l. vil bli vurdert i det videre
planarbeidet. Plassering av bomstasjoner på hovedvegnettet vil
også påvirke trafikkstrømmene.

Mener det er uakseptabelt at trafikk overføres fra E18

Statens vegvesen forventer ikke en trafikkoverføring fra

Mosseveien til E6.

Mosseveien til Europavegen ved at E18 skiltes via Ryen. Mye av
trafikken fra Mosseveien er allerede flyttet til Europavegen etter
åpningen av Nøstvedttunnelen i 2009. De fleste bilister er kjent og
kjører der det er mest hensiktsmessig, og vi legger til grunn at
dagens trafikknivå på Mosseveien vil bli omtrent som i dag.
Konsekvensene vil for øvrig bli utredet i det videre arbeid med
trafikkanalyser. Omskilting vil kunne gjennomføres uavhengig av
E6 Manglerudprosjektet. Mosseveien vil forbli riksveg med
hovedatkomst til Sydhavna, men ikke europaveg som i dag.

E6 bør ikke utvides mellom bygrensa og sentrum.

Det legges ikke opp til flere bilfelt inn mot Oslo.

Ønsker innfartsparkering ved knutepunkter utenfor byen.

Innfartsparkering utenfor Oslo er ikke en del av dette prosjektet.

Ønsker strakstiltak som å åpne vegforbindelse mellom Ytre

Strakstiltak er ikke en del av prosjektet.

ringvei og Skulleruddumpa mot Mosseveien (Ljabrudiagonalen),
flytte bomringen ved Abildsø, gjøre tiltak ved Ryenkryss-området
for kollektivtrafikk.
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Kollektivtrafikken må prioriteres. Mener at prosjektet oppleves

Kollektivtrafikken blir prioritert framfor personbiltrafikken.

som om vinnere er privatbilistene og taperne er innbyggerne.

Foreløpige analyser i kollektivstrategien i prosjektet anslår at
reisetidsforholdet mellom bil og kollektiv vil endres til fordel
kollektivtrafikk som følge av prosjektet.

Mener at mye av trafikken skal fra Østfold til Oslo/Lillestrøm og
foreslår en tunnel for trafikk forbi Oslo, samt overføring av

Hovedtyngden av trafikken på Ring 3/E6 ved Manglerud er

trafikk til rv. 22 langs Øyeren.

lokalskapt trafikk i Oslo. En omkjøringsvei for gjennomgående
trafikk vil derfor i liten grad løse Oslos trafikkproblemer.

11.

Teisen vest

Er bekymret for ombygging av Teisenkrysset og Ring 3 i etappe 4

Konkrete løsninger for Teisenkrysset er ikke utredet, og det er

Borettslag

i forhold til rivning av bebyggelse.

følgelig ikke avklart nødvendig arealbeslag. Dette utredes i det
videre planarbeidet.

v/Malin Bye
Sørensen

Mener at planleggingen prioriterer et smidig trafikkbilde på

Agmund Bolts vei

bekostning av boliger.

0664 Oslo
Er usikre på hva utbyggingen vil bety for bokvalitetene i området,

Støy og luftforurensning, avbøtende tiltak og konsekvenser av

og for støy- og luftforurensning, også i byggetiden.

tiltaket blir utredet i den videre planprosessen.

Strømsveien (Arm av E6) er en barriere i området.

Etablering av tverrforbindelser for gående og syklende over
riksvegnettet blir vurdert i det videre planarbeidet.

Må se planene for Hovinbyen i sammenheng med

Statens vegvesen samarbeider blant annet med Plan- og

Manglerudprosjektet.

bygningsetaten i det videre arbeidet. Utviklingen av
transportsystemet ses i sammenheng med arealutviklingen, blant
annet utviklingsplanene for Hovinbyen.

10

12.

Oslo kommune

Uttaler at bakgrunnen for programmet er sterk trafikkvekst på

Et overordnet mål for prosjektet er et effektivt, miljøvennlig,

Byantikvaren

strekningen, støy- og luftforurensningsproblemer, og at

sikkert og tilgjengelig transportsystem i Sørkorridoren.

standarden ikke er i samsvar med dagens krav til veiutforming
og kryssutforming.
Byantikvaren har på oppdrag fra Statens Vegvesen kartlagt og
skrevet rapport om nyere tids kulturminner og -miljøer langs E6
traseen fra Alnabru til kommunegrensen Oppegård.

Kommentar til Etappe 1
En utvidelse av veien vil kunne få negativ påvirkning av

Innspillet tas til etterretning.

kulturmiljøet på Bakkeløkka gård med tun og kulturlandskap.
Kulturlandskapet strekker seg ned til Sagstua og Ljansleva.
Anleggene står oppført på Gul liste som bevaringsverdig og
inngår i Verneplan for Akergårdene.
Ber om at utredningen ikke bare tar for seg tunet på Bakkeløkka

Innspillet tas til etterretning.

gård, men inkluderer kulturlandskapet ned til Sagstua og
Ljanselva. Konsekvenser knyttet til landskapsbildet og
kulturmiljøet bør også visualiseres.

Kommentar til Etappe 2
Ved Bryn stasjon ligger et svært verdifullt kulturmiljø bestående

Innspillet tas til etterretning.

av flere eldre industrianlegg, Bryn jernbanestasjon, forretninger,
boliger og forsamlingshus.
Bygningen fra Kristiania teglverk inneholder en stor ringovn
(langsider på ca. 70 meter). Bygningen og ovnen er svært godt
bevart og dette er et industrielt kulturminne med høy lokal,
regional og nasjonal verdi. Det er ingen andre
teglverksbygninger med intakt og bevart ringovn i Norge.
Bygningen er i ferd med å bli ført inn på Gul liste.
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Det er skissert tre mulige varianter av busstraseer ved
Høyenhall/Brynseng. Begge tunnelkorridorer starter rett ved
Teiseneng gård, som er fredet etter kulturminneloven. Korridor 1
ligger under Østre Aker kirke og prestegård med utløp øst for
anleggene, mens korridor 2 går under tidligere Østre Aker
middelskole med utløp rett nedenfor Fjellhus haveby.
Tunnel med splitt mot Ring 3 under bakken tar mindre plass på

Tunnel med og uten dagsone ved Bryn vil bli utredet i det videre

overflaten og gir andre muligheter for utvikling av knutepunkts-

planarbeidet.

området ved Bryn/Brynseng. Tunnelalternativ uten dagsone ved
Bryn framstår som et noe bedre alternativ med tanke på
ivaretagelse av kulturminneverdiene.
Området rundt Bryn jernbanestasjon vil i alternativer i etappe 2

Dette vil bli utredet i det videre planarbeidet.

og 3 bli berørt med svært negative virkninger for kulturmiljøet.
Prosjektet vil kunne få alvorlige konsekvenser for kulturmiljøet
på Bryn med nasjonal verdi. Det anmodes om at konsekvensene
knyttet til alle løsningene blir utredet, og at konsekvenser knyttet
til landskapsbildet og kulturmiljøet også blir visualisert.
Konsekvenser av de to tunellkorridorene og de berørte

Dette vil bli utredet i det videre planarbeidet.

kulturminnene på Teisen og Ulven bør utredes og visualiseres,
også med tanke på landskap. Det bør redegjøres for
konsekvenser knyttet til risiko for rystelser og
grunnvannsdrenasje både i anleggsperioden og ved drift.

Kommentarer til Etappe 4
Her er det lite detaljerte løsningsforslag.

Innspillet tas til etterretning.

Langs Teisenveien ligger det flere bevaringsverdige anlegg, blant
annet tidligere Østre Aker middelskole, Bryn skole og flere
boligeiendommer.
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Konsekvenser for kulturminner som ligger langs lokalveiene som
inngår i prosjektet må utredes.

Automatisk fredete kulturminner
Planprogrammet omhandler dette på en dekkende måte. I den

Innspillet tas til etterretning.

videre planprosess må det tas høyde for at Byantikvaren kan
stille krav om arkeologiske registreringer, jf. kulturminneloven §
9, og at forholdet til automatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet ikke er avklart før slike registreringer eventuelt er
gjennomført.

Oppsummering og andre kommentarer
Høringen gjelder både planprogram og oppstart av

Dette vil bli utredet i det videre planarbeidet.

reguleringsarbeid.
Byantikvaren mener det på bakgrunn av planprogrammet er
vanskelig å ta stilling til hvilke løsninger som er best for å ivareta
kulturminnene, og avventer til utredningene foreligger.
I et tilfelle kan de komme med en klar anbefaling:
Tunnelalternativ 2, uten dagsone ved Bryn, framstår som et
bedre alternativ med tanke på ivaretagelse av
kulturminneverdiene.
Byantikvaren ber om at det blir lagt vekt på avbøtende tiltak i de
tilfeller hvor planen har negative virkninger på kulturminner.
I vedlegg 9 – planoversikt er det redegjort for Oslos kommende

Innspillet tas til etterretning.

kommuneplan, og temakart for kulturminnevern som angir
områder med verneverdi i ytre by er ikke tatt med. Her framgår
det blant annet at miljøet ved jernbanestasjonen på Bryn er
markert som et område med verneverdi. Kulturminner er heller
ikke oppført under spesielle problemstillinger som det skal tas
hensyn til i planprogrammet. Byantikvaren mener konsekvensene
for kulturmiljøet på Bryn burde vært nevnt her.
13

13.

Sameiet

Er positive til Manglerudprosjektet på bakgrunn av økt

Multehaug I & II

trafikkbelastning på E6 mot Ryen. Ønsker ikke økt trafikk på
lokalveiene, som også er barns skoleveier.

v/Cecilie M.
Sundet

Er bekymret for hva prosjektet vil bety for bokvalitetene i

Langerudsvingen

området, og for støy- og luftforurensning.

Dette vil bli utredet i den videre planprosessen.
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Antar at E18 skal gå der E6 ligger i dag.

Statens vegvesen forventer ikke en trafikkoverføring fra
Mosseveien til Europavegen ved at E18 skiltes via Ryen. Mye av
trafikken fra Mosseveien er allerede flyttet til Europavegen etter
åpningen av Nøstvedttunnelen i 2009. De fleste bilister er kjent,
og kjører der det er mest hensiktsmessig, og vi legger til grunn at
trafikknivået på Mosseveien vil bli som i dag. Konsekvensene vil
for øvrig bli utredet i det videre arbeidet med trafikkanalyser.
Omskilting vil kunne gjennomføres uavhengig av E6
Manglerudprosjektet. Mosseveien vil forbli riksveg med
hovedatkomst til Sydhavna, men ikke europaveg som i dag.

Bomsnitt må plasseres slik at de ikke gir økt trafikk på

Det skal gjøres en egen utredning på bomsnitt i prosjektet. Det vil

lokalveiene.

bli vurdert trafikale konsekvenser for både kommunalt og statlig
vegnett.

Kollektivtrafikken må styrkes med så gode tilbud at det ikke er

Å finne gode løsninger for kollektivtrafikken/busser er prioritert i

attraktivt å kjøre bil. Ser for seg matebusser til t-banen.

prosjektet.

Trygge sykkelveier og sykkelparkering må etableres.

Forbindelser for syklende og gående er prioritert i prosjektet.

Foreslår lokk over E6 på store deler av strekningen, som kan løse

Å bygge lokk over høytrafikkerte veger er mer krevende enn å

utfordringer med støy og luftforurensning. Sykkelveg og T-bane

bygge tunnel. Det skal utredes løsninger med brede bruer for å

foreslås lagt oppå lokket, noe som også kunne frigjøre arealer til

overvinne barrierer og etablere krysningspunkter for myke
trafikanter, samt for å binde sammen boligområder.
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utbygging. Mener at T-bane oppå lokket med forlengelse til

Et slikt alternativ for T-bane er ikke aktuelt å realisere i dette

Gjersrud-Stensrud bør utredes nærmere.

prosjektet.
Avbøtende tiltak skal utredes i det videre planarbeidet.

Mener at forslag i planprogrammet ikke bedrer støy- og
luftforurensningssituasjonen:

Forlengelse av tunnel til Skullerudkrysset vil muligens avlaste

- Tunnelinnslaget bør legges så langt sør som mulig og foreslår

Abildsøområdet for noe støy. Men løsningen vil innebære, at

tunnelinnslag lengst mulig unna bebyggelsen ved

trafikk til/fra Lambertseterveien ikke kan benytte E6-tunnelen, og

Skulleruddumpa.

tunnelen vil fange opp mindre av dagens lokaltrafikk. En
tunnelmunning ved Skullerudkrysset vil dessuten innebære en
ekstrabelastning for boligene langs Skullerudbakken øst for E6, og
disse ligge svært nær dagens veg.
På strekningen mellom Abildsøkysset og Skullerudkrysset er det
ingen boligbebyggelse tett på veien. Det gjør at nytten for en
tunnel for støyskjerming blir svært lav i forhold til merkostnaden
med en tunnelforlengelse.
En forlengelse av tunnelen til Skullerud vil øke lengden med ca. 2
km. Den samlede lengden vil da bli 6-7 km. Dette er i strid med
føringer i vegnormalene (kfr. Håndbok N100, kap. 4.1).
Avstanden mellom Skullerudkrysset og ny E6-tunnel ville blitt for
kort for en kopling mellom E6/E18 og Nordstrandvegen, og bety
at en vesentlig andel av lokaltrafikken ikke kan bruke tunnelen.
Eksisterende veg i dagen må uansett opprettholdes som
Europaveg, og avstanden mellom Skullerudkrysset og ny E6-tunnel
ville blitt for kort for en kopling mellom E6, E18 og
Nordstrandvegen.
Utforming og plassering av kryss på hovedvegnettet og nye
hovedveglenker kan påvirke trafikken både på hovedvegnettet og
lokalvegnettet.
15

Konsekvenser for trafikkutviklingen på lokalvegnettet vil bli
- Lite lokaltrafikk vil bruke tunnelen og lokaltrafikk vil fortsatt gå

utredet i det videre planarbeid. Tiltak for å påvirke

på småveiene. Ber om at det vurderes nærmere hvordan man ved

trafikkstrømmene og tiltak på lokalvegnettet for å hindre uønsket

tilknytning til tunnelsystemet og plassering av bomring kan

gjennomkjøring, som rampekontroll, hastighets-

avlaste bomiljøene og redusere den lokale trafikkbelastningen.

reduksjon/fartsgrenser, o.l. vil bli vurdert i det videre
planarbeidet.
Plassering av bomstasjoner på hovedvegnettet vil også påvirke
trafikkstrømmene.

Er bekymret for at E18-trafikk til sentrum vil benytte lokalveier

Det skal utføres flere trafikkanalyser i det videre planarbeidet.

fram til Ryen.

For å belaste lokalmiljøet minst mulig må det lages en plan for

Dette skal ivaretas i det videre planarbeidet.

anleggsperioden for å unngå trafikklekkasjer på lokalvegnettet i
byggetiden.
Påpeker viktigheten av Bjørnsenskogen, som fungerer som

Innspillet tas til etterretning.

støyskjerm og ‘luftrenser’ mot E6 og nærfriluftsområde for
Langerudsvingen og Konglerudtoppen. Skogen er også hjem for
den utryddingstruede spissnutefrosken.
14.

Lille Langerud

Lille Langerud Velforening er lokalisert på Abildsø og består av

velforening

16 rekkehus med 105 leiligheter.

v/Borchgrevink

Er opptatt av å ta vare på bomiljøet, og er bekymret for

Statens vegvesen forventer ikke en trafikkoverføring fra

Starheim

trafikkøkning på E6 ved ev omskilting av E18 Mosseveien, støy

Mosseveien til Europavegen ved at E18 skiltes via Ryen. Mye av

Langerudsvingen

fra E6, økt trafikk på lokalveiene, som også er skoleveier.

trafikken fra Mosseveien er allerede flyttet til Europavegen etter

7F

åpningen av Nøstvedttunnelen i 2009. De fleste bilister er kjent,
16
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Beboerne på Lille Langerud er veldig negative til forslaget om å

og kjører der det er mest hensiktsmessig, og vi legger til grunn at

flytte trafikken fra Mosseveien opp til Europaveien. De frykter at

trafikknivået på Mosseveien vil bli som i dag. Konsekvensene vil

trafikken vil bli massivt økt og at det vil medføre økt belastning

for øvrig bli utredet i det videre arbeid med trafikkanalyser.

på miljø, økt støy og redusert luftkvalitet. Når bommen i tillegg

Omskilting vil kunne gjennomføres uavhengig av E6

står der den står vil trafikken også øke på lokalveien. Mener det

Manglerudprosjektet. Mosseveien vil forbli riksveg med

er uheldig at det ikke planlegges lokk over traseen forbi deres

hovedatkomst til Sydhavna, men ikke europaveg som i dag.

boområde. Dette i sum vil føre til en stor grad av redusert

Det blir utført flere trafikkanalyser og en bompengeutredning i det

livskvalitet for beboerne i området, og de i er sterkt imot

videre planarbeidet.

forslaget.
Plassering av bom ved innkjøringen til Abildsø og fra Abildsø til
Europaveien førte til at mange som bor på Abildsø velger

Plassering av bomstasjoner vil bli vurdert i prosjektet.

lokalveiene (Enebakkveien) i stedet for E6 til sentrum.
Skullerudutbyggingen og Skeidar/Byggmax/Thaugland har
bidratt til en stor økning av tungtrafikk på lokalveiene.
Ønsker lokk over E6 for å skjerme mot støyplager for beboere på

Å bygge lokk over høytrafikkerte veger er mer krevende enn å

Abildsø.

bygge tunnel. Det skal utredes løsninger med brede bruer for å
overvinne barrierer og etablere krysningspunkter for myke
trafikanter, samt for å binde sammen boligområder.
Forlengelse av tunnel til Skullerudkrysset vil muligens avlaste
Abildsø-området for noe støy. Men løsningen vil innebære, at
trafikk til/fra Lambertseterveien ikke kan benytte E6-tunnelen, og
tunnelen vil fange opp mindre av dagens lokaltrafikk. En
tunnelmunning ved Skullerudkrysset vil dessuten innebære en
ekstrabelastning for boligene langs Skullerudbakken øst for E6, og
disse ligge svært nær dagens veg.
På strekningen mellom Abildsøkrysset og Skullerudkrysset er det
ingen boligbebyggelse tett på veien. Det gjør at nytten av en
tunnel for støyskjerming blir svært lav i forhold til merkostnaden
med en tunnelforlengelse.
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Mener at tunnellinnkjøringen som er planlagt ved Abildsø bør

En forlengelse av tunnelen til Skullerud vil øke lengden med ca. 2

flyttes sørover mot Skulleruddumpa, der det er vesentlig færre

km. Den samlede lengden vil da bli 6-7 km. Dette er i strid med

beboere.

føringer i vegnormalene (kfr. Håndbok N100, kap. 4.1). Avstanden
mellom Skullerudkrysset og ny E6-tunnel ville blitt for kort for en
kopling mellom E6/E18 og Nordstrandvegen, og bety at en
vesentlig andel av lokaltrafikken ikke kan bruke tunnelen.
Eksisterende veg i dagen må uansett opprettholdes som
Europaveg, og avstanden mellom Skullerudkrysset og ny E6-tunnel
ville blitt for kort for en kopling mellom E6, E18 og
Nordstrandvegen.

Østensjøvannet, Abildsømyra og Bjørnsensskogen ligger i
umiddelbar nærhet til Europaveien, og det advares mot at disse

Innspillet tas med i det videre planarbeidet.

områdene blir påvirket av økt trafikk.


Østensjøvannet er en av Norges rikeste innsjøer når det
gjelder vann- og sumpvegetasjon, noe som danner
grunnlaget for et rikt fugle- og dyreliv. Det er påvist mer
enn 440 plantearter og 221 fuglearter i reservatet.



Bjørnsenskogen, som har fått sitt navn etter kunstneren
Bjørnsen som bodde på gården Multehaug like ved,
fungerer som støyskjerm mot Europaveien og boltreplass
for de mange boligene som ligger i Langerudsvingen og
Konglerudtoppen. Skogen er også hjem for den
utryddingstruede spissnutefrosken.



Abildsømyra/Bekkasinmyra er eneste gjenværende
høymyr i byggesonen i Oslo. Den er kartlagt som viktig,
har regional verdi og inngrep skal unngås.

15.

Ruter AS

Uttrykker viktigheten av å forsterke kollektivtrafikkens

Statens vegvesen er enige i dette og har sett på sannsynlig endring

konkurransekraft på bekostning av privatbilisme. For bedring av

i konkurranseforholdet i arbeidet med kollektivtransportstrategien.

bomiljøet er det viktig at veksten kommer med

Temaet vil bli utredet videre i det kommende planarbeidet.

kollektivtransport, sykkel og gange.

I vedtatt kommuneplan for Oslo (23.09.2015) mål 3 står det at
byveksten skal skje gjennom kompakt byutvikling og banebasert
18

fortetting, og at «veksten i persontransport skal tas med
kollektivtrafikk, sykling og gange».
Oslopakke 3 skal reforhandles våren 2016. Prosjektet vil vurdere å
innarbeide eventuelle nye mål som besluttes der.»
Nevner at det er svakheter i metoden for å beregne

Prosjektet vil se om det kan gjøre tilpasninger i metoden for

samfunnsnytte ved overgang til mer miljøvennlige

samfunnsøkonomisk analyse, som gir bedre svar på nytten av

transportformer.

blant annet kollektivtrafikk, sykkeltrafikk og støytiltak.

Påpeker at trafikkøkning på hovedvegene også vil føre til

Prosjektet skal ikke legge opp til økning i personbilkapasiteten,

trafikkøkning på lokalveger og i andre byområder. Mener at

men i persontransportkapasiteten. Nullvekst i personbiltrafikken

nullvekst ikke ligger som hovedmål i prosjektet.

er et krav/premiss for prosjektet. Det legges ikke opp til flere

Kapasitetsøkning som følge av flere kjørefelt må drøftes

bilfelt inn mot Oslo. Det skal utføres flere trafikkanalyser i det

grundigere. Ønsker at det utredes færre kjørefelt i tunnel og over

videre plan- og utredningsarbeidet. Det vil bli vurdert og sett på

bakken.

konsekvenser av å redusere biltrafikken med 1/3 innen 2030.
Samtidig blir det vurdert og sett på konsekvenser av et alternativ
med kun et bilfelt og et kollektivfelt i hver retning, som alternativ
til to bilfelt og et kollektivfelt i hver retning, langs Ring 3.

Foreslår redusert hastighet og andre lokale tiltak for å bedre

Dette vil bli vurdert i den videre planprosessen.

støyforholdene.
Siden det er kollektivfelt på overflaten vil det ikke være forsvarlig

Det er ikke foreslått kollektivfelt i tunnelsystemet, da det ikke er

å bygge kollektivfelt i tunnelen.

avdekket behov for dette i kollektivtransportstrategien. Et
tungbilfelt i tunnelsystemet kan eventuelt utredes videre for å
prioritere denne trafikken på E6.

Ønsker å dele etappe 2 i 2 etapper.

Etappeinndeling vil vurderes i det videre arbeidet

Ønsker tiltak langs Mosseveien for å redusere trafikken der.

Det vil bli utredet mulige tiltak på Mosseveien for å hindre uønsket
trafikkvekst der.
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Må sikre arealer for å regulere buss ved Helsfyr og Bryn

Reguleringsplasser for buss bli vurdert i den videre planprosessen.

terminalområder. Prosjektet må inkludere arealer for

Bussanlegg er ikke en del av E6 Manglerudprosjektet, men

bussanleggskapasitet og reguleringsplasser for buss i tilknytning

erstatningsarealer vil bli vurdert om det er nødvendig med

til bussterminalene. Ønsker bussparkeringsanlegg i området.

inngripen i eksisterende anlegg.

Ønsker sykkelparkering i nærheten av kollektivknutepunkt.
Det bør vurderes et nullalternativ+ med bare bomstasjoner for å

Nullalternativet med flere bomstasjoner vil ikke fjerne

redusere biltrafikken.

godstrafikken og annen næringstransport, men kan føre til
reduksjon i biltrafikk og eventuelt løse noen avviklingsproblemer.
Det vil imidlertid fremdeles være store trafikkmengder langs
E6/Ring 3 og problemene med støy og luftforurensning vil ikke bli
løst. Ei heller vil et slikt alternativ gi nye muligheter for utvikling av
Hovinbyen.

16.

Fylkesmannen i

Mener at utbygging av Manglerudprosjektet vil føre til bedre

I vedtatt kommuneplan for Oslo (23.09.2015) mål 3 står det at

Oslo og Akershus

vegkapasitet, som igjen vil kunne generere en økning i trafikk.

byveksten skal skje gjennom kompakt byutvikling og banebasert
fortetting, og at «veksten i persontransport skal tas med
kollektivtrafikk, sykling og gange».
Oslopakke 3 skal reforhandles våren 2016. Prosjektet vil vurdere å
innarbeide eventuelle nye mål som besluttes der.
Det er lagt inn nullvekst for personbiler i designet av vegsystemet i
henhold til nullvekstmålet i NTP. Det vil bli noe kapasitetsøkning i
enkelte lenker av vegsystemet. Trafikksystemet som helhet skal
utformes slik at det innbyr til miljø- og arealvennlige
transportformer. På nedbygget Ring 3 vil lyskryss redusere
kapasiteten og øke kjøretiden for personbiler. Det vil bli vurdert
og sett på konsekvenser av å redusere biltrafikken med 1/3 innen
2030. Samtidig blir det vurdert og sett på konsekvenser av et
alternativ med kun et bilfelt og et kollektivfelt i hver retning, som
alternativ til to bilfelt og et kollektivfelt i hver retning, langs Ring
3.
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Virkningen av utbyggingen, spesielt bygging av ny tunnel, bør

Fremtidig vekst for ulike transportformer med og uten tiltaket vil

følge som en del av det videre utredningsarbeidet. Utredningen

bli utredet i den videre planprosessen.

bør vise veksten i personbil-, gods- og kollektivtrafikk, samt
fordelingen av disse på vegnettet. Her bør også effekten av de
ulike variantene innenfor hvert alternativ belyses. Tiltak for å
sikre at bedre vegkapasitet ikke fører til økt personbiltrafikk må
vurderes. Dette for at prosjektet skal støtte opp om
nullvekstmålet i nasjonal transportplan.
Fylkesmannen forventer at ny støyutredning vil belyse

Støy og avbøtende tiltak vil bli utredet i den videre planprosessen.

konsekvenser av plassering av tunnelmunning i etappe 2. Tunnel
på denne strekningen vil kun være et støydempende tiltak for
lokalbefolkningen dersom den fører til en betydelig redusering i
trafikk for veg i dagen. Det er dermed viktig at andre restriktive
tiltak blir implementert slik at man oppnår ønsket
støyreduserende effekt.
Det er flere viktige naturområder som blir berørt av prosjektet,

Innspillet tas til etterretning og vil bli utredet videre.

som Alnaelva, Gjersrudbekken, Ljanselva og
tilførselsvassdragene til naturreservatet rundt Østensjøvannet. I
konsekvensutredningen vil det være viktig å belyse
forurensningsfaren samt avbøtende tiltak for å sikre disse
områdene på best mulig vis. Rensing av vaskevann og
avrenningsvann fra tunnel må ses i sammenheng med
Østensjøvannet og hvilken tunnelløsning som blir valgt.
Tilfredsstillende renseanlegg på strekningen kan fort bli
arealkrevende og bør derfor belyses som del av trasévalg.
Plassering av anlegg i forhold til tunnelåpning, helning og
nedbørsfelt vil påvirke renseeffekten og behovet for arealbeslag.
Utslipp av tunnelvaskevann skal konsesjonsbehandles etter
forurensningsloven.
21

17.

Skullerudhøgda II

I utgangspunktet positive til reguleringsarbeidet, men frykter at

Støy og avbøtende tiltak vil bli utredet i den videre planprosessen,

Boligsameie

prosjektet vil medføre økt støy.

også støy fra anleggsfasen.

Svartdalsparken

Bekymret for bomiljøet, støy og luftforurensning. Borettslaget

Støy og avbøtende tiltak vil bli utredet i den videre planprosessen,

borettslag

har 54 boenheter og ligger nær tunnelmunningen til

også støy fra anleggsfasen..

v/Margit Dalby

Operatunnelen del Svartdal.

c/o OBOS v/ Anne
E. Prøsch Hage
PB 6666 St. Olavs
plass
0129 Oslo
18.

Svartdalsveien 73
0678 Oslo
Ønsker at det skal gjennomføres strakstiltak for støy.

Strakstiltak ligger ikke inne i dette prosjektet.

v/Bjørn Schjenken
Svartdalsveien 59
0678 Oslo
19.

Teisen Park

Borettslaget består av 537 andelsleiligheter. Kommenterer først

borettslag

og fremst på Etappe 4 og stiller seg bak Groruddalsportens

v/John Larssen

storvels innspill.

Prost Hallings vei
1

Området preges i dag av barrierer, omveier, støy og

0666 Oslo

forurensning.
Oppfatter at Etappe 4 kan gi store og ødeleggende strukturelle

Konkrete løsninger for Teisenkrysset er ikke utredet, og det er

endringer. Trekker fram ombygging av Teisen-krysset, trafikk i

følgelig ikke avklart nødvendig arealbeslag. Kryssutformingen skal

dagen, Teisenveien/Ulvenveien til busstrasé som negative

vurderes både med hensyn til vegenes framtidige funksjon,

plangrep i området. Mener at SVV’s forslag forringer bomiljøet

behovet for riksvegtilkopling til Bryn kollektivterminal, kapasitet,

for mange og fører til reduksjon i bolig verdiene.

arealbehov og konsekvenser for nærliggende boligbebyggelse.
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Er bekymret for eventuelle setningsskader som følge av

Dette vil bli utredet i den videre planprosessen.

tunnelbygging. Reduksjon av barrierer ved gang- og sykkelbroer
vil være lite aktuelt når boligområdene likevel raseres.
Er kritiske til at SVV skal være premissgiver i byutviklingen og

Dette vil bli ivaretatt. SVV vil i den videre planprosessen

hevder at SVV ikke har kompetanse på byutvikling.

samarbeide med Plan- og bygningsetaten og andre etater med
kompetanse og ansvar for byutvikling.
Forslaget fra Bryn miljøforum er beskrevet i Planprogrammet.

Ønsker en videre utredning av forslaget til Bryn miljøforum.
20.

Oslo kommune

Bydelen er positive til prosjektet, og mener at planprogrammet

Bydel Østensjø

bør revideres med følgende begrunnelse:

v/Kristin

-

E6 Manglerudprosjektet må omfatte både Ring 3 og E6,

Sandaker

med mål om å få mest mulig av biltrafikken under bakken

postboks 39

av hensyn til miljøet.

Bogerud

-

0621 Oslo

Deler av forslaget tas med for videre utredning.

E6 Manglerudprosjektet omfatter både Ring 3 og E6.

Strekningen mellom Teisenkrysset og Skulleruddumpa

Et slikt alternativ er ikke i henhold til dagens sikkerhetskrav for

bør settes sammen av flere tunneler med på- og

tunnel.

avkjøringer, tilsvarende som i Operatunnelen.
-

Bilreduserende tiltak må være en viktig del av E6

Det er lagt opp til nullvekst for personbiltrafikken i Oslo. Veksten i

Manglerudprosjektet.

persontransport skal tas kollektivt, og med sykkel og gange. I
vedtatt kommuneplan for Oslo (23.09.2015) mål 3 står det at
byveksten skal skje gjennom kompakt byutvikling og banebasert
fortetting, og at «veksten i persontransport skal tas med
kollektivtrafikk, sykling og gange».
Oslopakke 3 skal reforhandles våren 2016. Prosjektet vil vurdere å
innarbeide eventuelle nye mål som besluttes der.
Det vil bli vurdert og sett på konsekvenser av å redusere
biltrafikken med 1/3 innen 2030. Samtidig blir det vurdert og sett
på konsekvenser av et alternativ med kun et bilfelt og et
kollektivfelt i hver retning, som alternativ til to bilfelt og et
kollektivfelt i hver retning, langs Ring 3.
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Sterkt redusert biltrafikk på dagens Ring 3 og E6 gjennom

Etappe 2 og 3 har større kompleksitet, krever store investeringer

bydelen er et sentralt mål for befolkningen i bydelen. For bydelen

og lengre planleggingstid.

er det essensielt at dette først og fremst er et miljøprosjekt, og

Kollektivfelt på E6 og bedre tilrettelegging for sykkel er en

mener derfor at det er viktig at man kommer tidlig i gang med

nødvendig forutsetning for å kunne oppnå nullvekst for

etappe 2: E6 Abildsø - Ulven i tunnel og etappe 3: Ring 3 Ryen –

personbiltrafikken i Oslo. Strekningen fra Klemetsrud til Ryen er på

Bryn. Bydelen er ikke enig i at opparbeidelsen av kollektivfelt mot

bakgrunn av dette prioritert som 1. etappe av prosjektet.

Ryen er viktigste etappe å starte med. Bydel Østensjø oppfordrer
SVV om å endre på rekkefølgen i prosjektet.
Bydelen uttrykker bekymring for at trafikken sørfra vil ha
uheldige følger for svært viktige og sårbare naturområder knyttet

Dette vil bli utredet i den videre planprosessen.

til Østensvannet naturreservat og Østensjøområdet Miljøpark.
Avrenning av overflatevann kan utgjøre en fare for forurensning
av vassdrag og andre omgivelser. Bydelen ber om at det holdes
sterkt fokus på rensemetoder av overvann fra vei og tunnel.
Bydelen er bekymret for at plasseringen av luftetårn vil kunne
føre til en forflytning av luftforurensningsproblemene, og ber om

Plassering av luftetårn og utlufting fra tunnelmunninger vil bli

at det utarbeides et luftsonekart for de ulike planområdene, der

utredet. Pr. i dag finnes det ikke effektive rensemetoder for

luftkvaliteten kartlegges i h.h.t. grensene for rød og gul sone.

tunnelluft, men mulighetene for dette vil bli vurdert i det videre
planarbeidet.

Samfunnsmål om mer gange, sykling og kollektivt, samt mer
bærekraftig byutvikling, slik kommuneplanen legger opp til, blir

Dette blir ivaretatt i den videre planprosessen.

ikke tilstrekkelig vektlagt. For å forsvare kostnadene må nytten
av tiltaket være tilsvarende stor, noe planprogrammet ikke gir
svar på.
E6 Manglerudprosjektet gir ikke garantier for at store deler av
dagens trafikk kommer under bakken, snarere tvert imot,

Statens vegvesen forventer ikke en trafikkoverføring fra

ettersom SVV ser for seg å legge om E18 fra Mosseveien til Ryen.

Mosseveien til Europavegen ved at E18 skiltes via Ryen. Mye av
trafikken fra Mosseveien er allerede flyttet til Europavegen etter
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Manglerudprosjektet legger opp til flere filer under bakken enn

åpningen av Nøstvedttunnelen i 2009. De fleste bilister er kjent,

det som fjernes over bakken. Det gir økt veikapasitet som kan

og kjører der det er mest hensiktsmessig, og vi legger til grunn at

være i strid med intensjonene for en bymiljøpakke, slik at

trafikknivået på Mosseveien vil bli som i dag. Konsekvensene vil

planforslaget kan bli avvist.

for øvrig bli utredet i det videre arbeid med trafikkanalyser.
Omskilting vil kunne gjennomføres uavhengig av E6
Manglerudprosjektet. Mosseveien vil forbli riksveg med
hovedatkomst til Sydhavna, men ikke europaveg som i dag.
Det er lagt inn nullvekst for personbiler i designet av vegsystemet.
Prosjektet har som mål å fjerne hovedtyngden av trafikken på Ring
3 for å kunne redusere de trafikkskapte støy og luftforurensningsproblemene. Veksten i persontransport skal tas med
kollektivmidler, sykling og gåing. Andre tiltak for å redusere
personbilbruken kan også være aktuelt.
E6 Manglerudprosjektet inngår ikke i en bymiljøpakke.

Bydel Østensjø oppfordrer til at det lages løsninger for buss, slik
at det kun er den lokale kollektivtrafikken som benytter Ring 3

Det er utarbeidet en kollektivstrategi for prosjektet. Dette vil bli

mens regionbussene kjører i E6-tunnelen med avkjøring etter

utredet i den videre planprosessen.

Brynstunnelen eller i egen tunnel ved Bryn.
Bydelen hevder at dagens Ring 3 og E6 er i sterk konflikt med

Veg- og kollektivløsningene skal bygge opp under Bryn som

planene om Hovinbyen og Bryn som kollektivknutepunkt.

regionalt kollektivknutepunkt, og transportsystemet skal legge til

Planprogrammets alternativ åpner for å legge Ring 3 og E6 ved

rette for byutvikling blant annet i Hovinbyen.

siden av hverandre tvers gjennom Bryn. I veiledende plan for

Prosjektet skal også utrede sykkelekspressveger og bedre

offentlig rom for Bryn foreslår kommunen at dagens Ring 3 og E6

gangforbindelser på langs og tvers av hovedvegnettet.

bygges om til lokal hovedvei og tunnel under bakken. Det bør
være et samfunnsmål for Manglerudprosjektet å støtte opp om
kommuneplanens vedtak om mer gange, sykling og kollektivt.
Mener at en tids- og miljødifferensiert trafikantbetaling kan ha
tilsvarende effekt som en lavutslippssone.

Dette ligger utenfor prosjektets mandat.
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21.

Aase Kjos

Ønsker utredning av Bryn Miljøforums alternativ.

Deler av dette alternativet inngår i de løsningene som skal utredes.

Thygesonsvei 18

Bør ha lang tunnel med kopling til Ring 3 under bakken.

Dette vil bli utredet i den videre planprosessen.

A

Vil ha lav fartsgrense på Ring 3 (40 km/t og lyskryss).

0667 Oslo

Ønsker flere påkjøringsramper inn i tunnelen.

Jacobsen

Ønsker høye støyskjermer.
Nina & Jostein

Bekymret for plassering av luftetårn.

Jacobsen

Må passe på at plassering av bussterminal ikke bidrar til økt støy

Thygesonsvei 18

og luftforurensing.

B
0667 Oslo

Ønsker å bygge inn Brynstunnelens nordlige åpning ved å bygge
inn vegen i en glasstunnel.

Utforming av tunnelløsninger vil bli utredet videre. En glasstunnel
vil blant annet være teknisk utfordrende og mindre aktuelt å
utrede videre.

22.

Bryn miljøforum

Ønsker at mest mulig av biltrafikken på E6 og Ring 3 skal bort

Det er lagt inn nullvekst for personbiler i designet av vegsystemet.

v/Dag Bjerke

fra overflaten og inn i tunnelen.

Prosjektet har som mål å fjerne hovedtyngden av trafikken på Ring

Skøyenbakken 12
0667 OSLO

3 for å kunne redusere de trafikkskapte støy og luftforurensningsMener planene er i konflikt med overordnede mål på grunn av

problemene. Veksten i persontransport skal tas med kollektiv,

økt vegkapasitet, og bør avvises.

sykkel og gange. Andre tiltak kan også være aktuelt for å redusere
personbilbruken.

Planen må støtte opp under kommuneplanens vedtak om mer

I vedtatt kommuneplan for Oslo (23.09.2015) mål 3 står det at

gange, sykling og kollektivtransport, samt planens grønne

byveksten skal skje gjennom kompakt byutvikling og banebasert

satsningsmål.

fortetting, og at «veksten i persontransport skal tas med
kollektivtrafikk, sykling og gange».

Ønsker tunnel uten dagsone, med kopling til Ring 3 ved Teisen

Oslopakke 3 skal reforhandles våren 2016. Prosjektet vil vurdere å

og ny påkjøring fra Ryen til ny E6-Tunnel. Sammenligner med

innarbeide eventuelle nye mål som besluttes der.

Operatunnelen, som har mange av og påkjøringsramper.

Dette vil bli utredet i den videre planprosessen.

Mener planen er i strid med planene for Hovinbyen. Planen må

Prosjektet skal bygge opp under planene for Hovinbyen, og det vil

støtte opp under VPOR-Bryn.

være et samarbeid med blant andre Plan- og bygningsetaten om
dette i det videre planarbeidet.
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E6 Manglerudprosjektet må omfatte både Ring 3 og E6.

E6 Manglerudprosjektet omfatter både Ring 3 og E6.
Det vil bli vurdert og sett på konsekvenser av å redusere
biltrafikken med 1/3 innen 2030. Samtidig blir det vurdert og sett
på konsekvenser av et alternativ med kun et bilfelt og et
kollektivfelt i hver retning, som alternativ til to bilfelt og et
kollektivfelt i hver retning, langs Ring 3.

23.

FAU ved Bryn

Stiller seg undrende til, og er mot å bruke Ulvenveien som

I Ruters strategidokument M2016 og i høringsforslaget for

skole

busstrasé inn til Bryn knutepunkt. Det er allerede mye trafikk i

strategisk plan for Hovinbyen foreslås det at Teisenveien kan bli

v/Attia Mirza

Teisenveien.

framtidig kollektivtrasé med buss- eller trikkeforbindelse til

Megmood

Ulvenveien på tvers av Strømsveien. Det er ikke tenkt at

Teisenveien 40

Teisenveien skal utvides vesentlig. Med tanke på at Teisenveien

0666 Oslo

allerede i dag er lokalbusstrasé vil ikke trafikkforholdene bli
vesentlig endret. Kollektivløsningene i området Teisen-Ulven må
utredes nærmere, spesielt i forhold til løsningene som er
presentert i Konseptvalgutredningen (KVU) for Oslo-Navet og i
Ruters strategiplan M2016. Her skisseres det superbuss/trikketrasé mellom Bryn og Sinsen via Økern og
Ulvenveien/Teisenveien. Statens vegvesen og Oslo kommune ved
blant andre Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten vil
samarbeide i den videre planprosessen.

Ønsker ny gangbro over Strømsveien, den vil være viktig som

Oppstart av reguleringsplanarbeid for ny gang- og sykkelbro er

gang- og sykkelveg for skolebarn som bor på Ulven og skal til

varslet 13.10. med frist for innspill 9.11.2015. Prosjektet inngår

Bryn skole.

ikke i E6 Manglerudprosjektet.
Brede bruer over Ring 3 og Strømsveien (Arm av E6) vil bli utredet i
det videre planarbeidet.
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24.

Alnaelvas venner

Østensjøbekken savnes i planprogrammet.

v/Vidar Berget

Mål for Oslo kommune om å åpne bekken mellom

Postboks 6264

Østensjøvannet og Alna. Mener muligheter for bekkeåpning

Etterstad

burde fått eget punkt i planprogrammet.

Innspillet tas med i det videre planarbeidet.

0603 OSLO
25.

Groruddalsporten

Groruddalsportens storvel er et felles forum for

storvel

beboerorganisasjonene og omfatter Fjellhus hageby vel,

v/Roger Pihl

Gullhaug borettslag, Helsfyr borettslag, Teisen borettslag,

Duggveien 7

Teisenløkka borettslag, Teisen vest borettslag, Ulven borettslag

0664 Oslo

og sameiet Ulven terrasse. Totalt bor det i overkant av 3000
husstander innenfor storvellets område.
Utbygging av Teisenkrysset vil gjøre at området blir ubeboelig

Konkrete løsninger for Teisenkrysset er ikke utredet, og det er

for de nærmeste naboene. SVVs forslag betyr begynnelsen på å

følgelig ikke avklart nødvendig arealbeslag. Kryssutformingen skal

nedbygge det eksisterende boligområdet.

vurderes både med hensyn til vegenes framtidige funksjon,

Foreslår et alternativ med lokk over eller nedgraving av

behovet for riksvegtilkopling til Bryn kollektivterminal, kapasitet,

Ulvensplitten. Er mot busstrasé i Ulvenveien-Teisenveien.

arealbehov og konsekvenser for nærliggende boligbebyggelse.
Det vil bl.a. vurderes forskjellige avbøtende tiltak for
støyskjerming av nærliggende boligbebyggelse. Nye
svingebevegelser i Teisenkrysset vil utgjøre viktige traséer for
regionbusser fra/til E6 nordover og Bryn kollektivterminal.
Alle svingebevegelser i Teisenkrysset i kombinasjon med ny E6tunnel, vil gjøre at Ulvensplitten ikke lenger blir en del av
riksvegnettet, og kan få en annen utforming og mer lokal
adkomstfunksjon. Fjerning av Ulvensplitten som europaveglenke
kan dermed åpne for en ny byutvikling i området.

Mener at gang- og sykkelvegbruer for å redusere barrierer i

Forbindelser for syklende og gående vil bli utredet i den videre

området bare er for å «sukre pillen».

planprosessen.
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Planprogrammet legger føringer på byutviklingen, en oppgave

Dette vil bli ivaretatt. SVV vil i den videre planprosessen

SVV ikke har kompetanse til.

samarbeide med Plan- og bygningsetaten og andre etater med
kompetanse og ansvar for byutvikling.

Groruddalsporten storvel foreslår enstemmig at SVV gjør en

26.

grundig utredning av det motforslaget som Bryn miljøforum har

Deler av forslaget til Bryn miljøforum vil bli utredet i den videre

fremlagt, og som fra et beboerståsted er et langt bedre forslag.

planprosessen.

Ellen Renberg

Påpeker stor støybelastning og luftforurensning i deres

Trygve Indrelid

boligområde.

Thygesons vei 17
0667 Oslo

Kan ikke se at målbeskrivelsens første punkt kan oppnås om ikke

Tunnelalternativer og konsekvenser av de ulik alternativene skal

tunnelalternativ 2, lang tunnel, velges. Det andre alternativet,

utredes videre.

tunnelalternativ 1, vil medføre ny bro i dagen over Hovedbanen,
også med avkjøring i dagen, trolig med stor busstrafikk fra den
påtenkte terminalen. Dette vil ha svært negativ påvirkningen på
miljøet, med tanke på både støy og forurensning.
Begge alternativer vil trolig kreve mekanisk utlufting gjennom

Plassering av luftetårn og utlufting fra tunnelmunninger vil bli

tårn, noe som også vil kunne virke svært negativt inn på

utredet. Pr. i dag finnes det ikke effektive rensemetoder for

bomiljøet om man ikke finner fram til effektiv rensing.

tunnelluft, men mulighetene for dette vil bli vurdert i det videre
planarbeid.

Broene over Hovedbanen ligger på ca. 80 moh. og bebyggelsen

Dette blir utredet i den videre planprosessen.

over tunnelåpningen ligger på ca. 125 moh. Et tårn her kan bidra
til spredning av støv og avgasser inn i deres boliger.
Håper at det ved utformingen av bussterminalen vil tas
miljømessige hensyn for å gjøre støybelastningen minst mulig.
Ser fram til et bedre bomiljø når tunnelløsningen en gang står
ferdig.
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27.

Fjellhus hageby

Støtter Groruddalsportens storvel og Bryn miljøforum sine

vel

uttalelser.

v/Roger Pihl
Duggveien 7

Mener at forslag i planprogrammet vil være ødeleggende for

0664 Oslo

boligområdet på Fjellhus/Teisen. Er bekymret for at
boligområdet på Fjellhus hageby rives for å gi plass til veger.
Mener det er meningsløst å rive hus i en by som trenger flere
boliger. Det skal være et område å leve i, ikke bare bo.
Frykter rasering av boliger og grøntareal langs Teisenveien, og at

I Ruters strategidokument M2016 og i høringsforslaget for

busstraséen blir en barriere mellom Fjellhus og Teisenparken.

strategisk plan for Hovinbyen foreslås det at Teisenveien kan bli

Teisenparken er mye brukt og har aktivitetstilbud for unge og

framtidig kollektivtrasé med buss- eller trikkeforbindelse til

eldre. Det ligger barnehager og sykehjem i området. Teisenveien

Ulvenveien på tvers av Strømsveien. Det er ikke tenkt at

er skolevei for Bryn barneskole. Dersom busstrafikk nordfra skal

Teisenveien skal utvides vesentlig. Med tanke på at Teisenveien

ledes gjennom Fjellhus til knutepunkt på Bryn, vil det bety ca. 48

allerede i dag er lokalbusstrasé vil ikke trafikkforholdene bli

busser i timen med kvarters avganger.

vesentlig endret. Kollektivløsningene i området Teisen-Ulven må
utredes nærmere, spesielt i forhold til løsningene som er
presentert i Konseptvalgutredningen (KVU) for Oslo-Navet og i
Ruters strategiplan M2016. Her skisseres det
superbuss/trikketrasé mellom Bryn og Sinsen via Økern og
Ulvenveien/Teisenveien. Statens vegvesen og Oslo kommune ved
blant andre Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten vil
samarbeide i den videre planprosessen.

Mener at SVV ikke har mandat til å legge slike føringer for

Dette vil bli ivaretatt. SVV vil i den videre planprosessen

byutviklingen og ikke ser konsekvensene ved eget forslag.

samarbeide med Plan- og bygningsetaten og andre etater med
kompetanse og ansvar for byutvikling.

Støtter Bryn miljøforums forslag og mener de har en større

Deler av forslaget til Bryn miljøforum vil bli utredet i den videre

forståelse for og kjennskap til lokale forhold.

planprosessen.

30

28.

Rune Ohlgren

Ønsker bedre ivaretakelse av Abildsø som boligområde.
Levert underskriftsliste med 253 navn.

Abildsøfaret 15
1187 Oslo

Ønsker å trekke tunnel lengre mot sør.

Forlengelse av tunnel til Skullerudkrysset vil muligens avlaste
Abildsø-området for noe støy. Men løsningen vil innebære, at
trafikk til/fra Lambertseterveien ikke kan benytte E6-tunnelen, og
tunnelen vil fange opp mindre av dagens lokaltrafikk. En
tunnelmunning ved Skullerudkrysset vil dessuten innebære en
ekstrabelastning for boligene langs Skullerudbakken øst for E6, og
disse ligge svært nær dagens veg.
På strekningen mellom Abildsøkrysset og Skullerudkrysset er det
lite boligbebyggelse tett på veien. Det gjør at nytten av en tunnel
for støyskjerming blir svært lav i forhold til merkostnaden med en
tunnelforlengelse.
Ved å forlenge tunnelen til Skullerud blir tunnelen ca. 2 km lengre,
noe som gjør at samlet lengde vil bli 6-7 km. Dette er i strid med
føringer i vegnormalene (kfr. Håndbok N100, kap. 4.1). Avstanden
mellom Skullerudkrysset og ny E6-tunnel ville blitt for kort for en
kopling mellom E6/E18 og Nordstrandvegen, og bety at en
vesentlig andel av lokaltrafikken ikke kan bruke tunnelen.
Eksisterende veg i dagen må uansett opprettholdes som
Europaveg, og avstanden mellom Skullerudkrysset og ny E6-tunnel
ville blitt for kort for en kopling mellom E6, E18 og
Nordstrandvegen.

Ønsker vurdering av plassering av bomstasjoner slik at trafikk i

Dette blir utredet i den videre planprosessen.

Østensjøveien og Enebakkveien ledes til E6.
Mener det er lagt opp til for få påkjøringsramper, som gir høy
trafikkbelastning utenom tunnelen og belaster lokalvegnettet.

Dette blir utredet i den videre planprosessen.

Trafikk fra Lambertseter, Skullerud og Abildsø må kunne kjøre
inn i tunnelen.
31

Trafikk fra sør mot Operatunnelen må få tilgang til tunnelen med
avkjøringsrampe i Ryenkrysset.

Statens vegvesen forventer ikke en trafikkoverføring fra

Er bekymret for eventuell omskilting av E18-trafikken.

Mosseveien til Europavegen ved at E18 skiltes via Ryen. Mye av
trafikken fra Mosseveien er allerede flyttet til Europavegen etter
åpningen av Nøstvedttunnelen i 2009. De fleste bilister er kjent,
og kjører der det er mest hensiktsmessig, og vi legger til grunn at
trafikknivået på Mosseveien vil bli som i dag. Konsekvensene vil
for øvrig bli utredet i det videre arbeid med trafikkanalyser.
Omskilting vil kunne gjennomføres uavhengig av E6
Manglerudprosjektet. Mosseveien vil forbli riksveg med
hovedatkomst til Sydhavna, men ikke europaveg som i dag.

29.

Helge Nordin

Er bekymret for en økning i støy og forurensning, og ønsker

Dette vil utredet i den videre planprosessen.

støydempende tiltak på strekningen.
Svenskerudveien
9B

Er bekymret for at det skal overføres trafikk fra E18 til

Statens vegvesen forventer ikke en trafikkoverføring fra

0680 Oslo

strekningen Abildsø – Ryen, og at det blir en trafikkøkning før

Mosseveien til Europavegen ved at E18 skiltes via Ryen. Mye av

tunnelen før E6 blir bygget. I tillegg skal strekningen utvides med

trafikken fra Mosseveien er allerede flyttet til Europavegen etter

ett kollektivfelt i hver retning.

åpningen av Nøstvedttunnelen i 2009. De fleste bilister er kjent,
og kjører der det er mest hensiktsmessig, og vi legger til grunn at
trafikknivået på Mosseveien vil bli som i dag. Konsekvensene vil
for øvrig bli utredet i det videre arbeid med trafikkanalyser.
Omskilting vil kunne gjennomføres uavhengig av E6
Manglerudprosjektet. Mosseveien vil forbli riksveg med
hovedatkomst til Sydhavna, men ikke europaveg som i dag.
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30.

Bjørn Magne

Plaget av støy i dag og er bekymret for at tunnelmunningen med

Idland og Merete

dagsone på Bryn kan gi økte støyplager i fremtiden.

Antonsen

Ønsker sammenhengende tunnelløp uten dagsone.

Dette blir utredet i den videre planprosessen.

Thygesonsvei 21
A
0667 Oslo
31.

Aksjonsgruppa

Opptatt av at tiltak som skal gjøres i Manglerudprosjektet bidrar

Enebakkveien

til et trygt og levelig bomiljø for alle i bydel Østensjø. E6 må være

v/Christophersen

hovedveien for trafikken og bruk av lokalveier for

Terje

gjennomkjøring må hindres. Positivt med etablering av

Enebakkveien 191

kollektivfelt langs E6. Kollektivnettet bør bygges ut med

0680 OSLO

miljøvennlige busser.
Mener at grunnlaget for trafikktallene ikke er oppdatert.

Trafikktallene vil bli oppdatert i den videre planprosessen.

Hevder at 76% av trafikken på E6 ved Abildsø kommer fra
områder sør for Oslo.
Foreslår å etablere innfartsparkering utenfor bygrensa.

Innfartsparkering utenfor bygrensa inngår ikke i dette prosjektet.

Mener at prosjektet ikke når prosjektmålene. Ønsker mer

Dette blir utredet videre i planprosessen. Det er lagt inn nullvekst

lokaltrafikk inn i tunnelen.

for personbiler i designet av vegsystemet. Prosjektet har som mål
å fjerne hovedtyngden av tungtrafikken og gjennomgangstrafikken
på Ring 3, for å kunne redusere de trafikkskapte støy og
luftforurensningsproblemene. Veksten i persontransport skal tas
med kollektivmidler, sykling og gåing.

Mener det er for smalt å få inn kollektivfelt og sykkelfelt i samme

Dette vil bli utredet i den videre planprosessen.

snitt.
Er opptatt av trygge sykkelveger mellom knutepunkter med

Dette vil bli utredet i den videre planprosessen.

parkering under tak.
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Mener det må inn tunnel mellom Klemetsrud og Skullerud for å

En tunnel mellom Klemetsrud og Skullerud inngår ikke i dette

få til byutvikling på strekningen. Foreslår en løsning med tunnel

prosjektet, og er da ikke relevant.

mellom Klemetsrud og Skullerud.
Plassering av bomring er viktig for å redusere økt trafikk og

Plassering av bomsnitt blir utredet i den videre planprosessen.

miljøulemper på lokalvegene.
Er skeptiske til omskilting av E18 Mosseveien og mener det kan

Statens vegvesen forventer ikke en trafikkoverføring fra

bidra til mer trafikk i deres miljø.

Mosseveien til Europavegen ved at E18 skiltes via Ryen. Mye av
trafikken fra Mosseveien er allerede flyttet til Europavegen etter
åpningen av Nøstvedttunnelen i 2009. De fleste bilister er kjent,
og kjører der det er mest hensiktsmessig, og vi legger til grunn at
trafikknivået på Mosseveien vil bli som i dag. Konsekvensene vil
for øvrig bli utredet i det videre arbeid med trafikkanalyser.
Omskilting vil kunne gjennomføres uavhengig av E6
Manglerudprosjektet. Mosseveien vil forbli riksveg med
hovedatkomst til Sydhavna, men ikke europaveg som i dag.

Er opptatt av naturinngrep ved Abildsømyra og Bjørsenskogen.

Innspillet tas til etterretning.

Abildsømyra er eneste gjenværende høymyr i byggesonen i Oslo
og i Bjørnsenskogen finnes forekomster av den utryddingstruede
spissnutefrosken.
Opptatt av minst mulig belastning, også i anleggsperioden.

Dette vurderes i det videre planarbeidet.

Foreslår alternative løsninger for kollektivutbygging, Skullerudområdet, utforming av tunneler og Ryenkrysset.
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32.

Manglerud

Ønsker T-bane langs/oppå E6 fra Ryen til Gjersrud-Stensrud.

Dette inngår ikke i dette prosjektet.

v/Espen Andreas

Mener lokk over E6 på store deler av strekninger vil løse mange

Det skal utredes videre løsninger med brede bruer for å overvinne

Hasle

av utfordringene i prosjektet.

barrierer og etablere krysningspunkter for myke trafikanter, samt

menighetsråd

Byggveien 10

for å binde sammen boligområder.

0680 Oslo
Dagens Ring 3 må gjøres om til lokalveg.

Når E6-trafikken skilles fra lokaltrafikken ved å bygge en tunnel,
vil Ring 3 kunne få en annen funksjon enn i dag. Ring 3 vil fortsatt
være en riksveg, og betjene eksisterende og nye
byutviklingsområder langs ringen, være en viktig fordeleråre for
trafikk mellom Ryen og Lysaker, og inneha en viktig funksjon som
kollektivtrase for lokal og regional kollektivtrafikk med adkomst til
Bryn kollektivknutepunkt.

Videreføre biokorridoren som går langs Østensjøvannet til

Innspillet tas med i det videre planarbeidet.

Botanisk hage?
33.

Nils Aasheim

Ønsker å utvide bussterminalen på Helsfyr fremfor Bryn.

Dette må sees i sammenheng med anbefalinger i KVU for
Oslonavet. Et regionalt knutepunkt på Helsfyr ville mangle

Manglerudveien

umiddelbar kobling til E6 og Ring 3, og vil ikke gi mulighet for

17E

omstigning til tog.

0678 OSLO
34.

Østensjø Høyre

Støtter forslag til Bryn miljøforum, men ønsker tunnelinnslag

Forlengelse av tunnel til Skullerudkrysset vil muligens avlaste

v/Tom Haugstad

lenger sør.

Abildsø-området for noe støy. Men løsningen vil innebære, at

Postboks 1536

trafikk til/fra Lambertseterveien ikke kan benytte E6-tunnelen, og

Vika

Nevner Operatunnelen som eksempel på at det er mulig med

tunnelen vil fange opp mindre av dagens lokaltrafikk. En

0117 Oslo

flere påkjøringsfelt i tunnel.

tunnelmunning ved Skullerudkrysset vil dessuten innebære en
ekstrabelastning for boligene langs Skullerudbakken øst for E6, og
disse ligge svært nær dagens veg.
På strekningen mellom Abildsøkrysset og Skullerudkrysset er det
ingen boligbebyggelse tett på veien. Det gjør at nytten av en
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tunnel for støyskjerming blir svært lav i forhold til merkostnaden
med en tunnelforlengelse.
Ved å forlenge tunnelen til Skullerud blir tunnelen ca. 2 km lengre,
noe som gjør at samlet lengde vil bli 6-7 km. Dette er i strid med
føringer i vegnormalene (kfr. Håndbok N100, kap. 4.1). Avstanden
mellom Skullerudkrysset og ny E6-tunnel ville blitt for kort for en
kopling mellom E6/E18 og Nordstrandvegen, og bety at en
vesentlig andel av lokaltrafikken ikke kan bruke tunnelen.
Eksisterende veg i dagen må uansett opprettholdes som
Europaveg, og avstanden mellom Skullerudkrysset og ny E6-tunnel
ville blitt for kort for en kopling mellom E6, E18 og
Nordstrandvegen.
Mener at bedrete forhold for støy og luftforurensning tilfaller

Dette blir utredet i den videre planprosessen.

Manglerudbeboerne, mens det blir en forverring for beboerne på
strekningen Abildsø - Skullerud.
Det er i dag en betydelig luftforurensning langs E6 og det er

Plassering av luftetårn og utlufting fra tunnelmunninger vil bli

ønskelig at køkjøring reduseres mest mulig av hensyn til

utredet. Pr. i dag finnes det ikke effektive rensemetoder for

forurensning. Mener at Manglerudtunnelen ikke vil bedre den

tunnelluft, men mulighetene for dette vil bli vurdert nærmere i det

totale luftforurensningen da denne slippes ut gjennom store

videre planarbeid.

luftetårn. Mener at luftrensing er teknisk mulig, og gjøres i andre
sammenheng, og ber Statens vegvesen å inkludere rensing i
luftetårnene.
De har merket seg Statens vegvesens uttalelse om at det er

Antall personbiler skal ikke øke (nullvekstmålet). Det antas at

ønskelig at antallet kjøretøy inn mot Oslo ikke skal økes.

næringstrafikken vil øke i takt med forventet befolkningsvekst.

Samtidig har de uttalt at næringstrafikken kan øke med 40 % mot

I vedtatt kommuneplan for Oslo (23.09.2015) mål 3 står det at

2030.

byveksten skal skje gjennom kompakt byutvikling og banebasert
fortetting, og at «veksten i persontransport skal tas med
kollektivtrafikk, sykling og gange».
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Antar at en omskilting av E18 vil overføre mye trafikk til E6 og

Statens vegvesen forventer ikke en trafikkoverføring fra

mener at E6 bør få økt kapasitet med 3-felt fram mot

Mosseveien til Europavegen ved at E18 skiltes via Ryen. Mye av

Manglerudtunnelen. Med dagens behov for antall kjørefelt, som

trafikken fra Mosseveien er allerede flyttet til Europavegen etter

er 3 felt, en mulig økning av næringstrafikken med 40 % og

åpningen av Nøstvedttunnelen i 2009. De fleste bilister er kjent,

overføring av E 18 til E6 vil køene på E6 øke tilsvarende. En

og kjører der det er mest hensiktsmessig, og vi legger til grunn at

eventuell framtidig ny kryssing av Oslofjorden kan bidra til en

trafikknivået på Mosseveien vil bli som i dag. Konsekvensene vil

økning av trafikk på E6.

for øvrig bli utredet i det videre arbeid med trafikkanalyser.

Mener at det derfor er helt påkrevet med 3 felt fram mot

Omskilting vil kunne gjennomføres uavhengig av E6

Manglerudtunnelen.

Manglerudprosjektet. Mosseveien vil forbli riksveg med
hovedatkomst til Sydhavna, men ikke europaveg som i dag.
Det vil bli vurdert og sett på konsekvenser av å redusere
biltrafikken med 1/3 innen 2030. Samtidig blir det vurdert og sett
på konsekvenser av et alternativ med kun et bilfelt og et
kollektivfelt i hver retning, som alternativ til to bilfelt og et
kollektivfelt i hver retning, langs Ring 3.

35.

Østensjø-vannets

Minner om at det i planområdet er to svært viktige

venner

våtmarksområder tilknyttet Østensjøvannet; Bjørnsenskogen og

v/Amund Kveim

Abildsømyra.

Postboks 77
Oppsal

Viktig å være oppmerksom på at naturverdiene i disse områdene

0619 OSLO

ikke må betraktes isolert, men i sammenheng med verdiene i

Innspillet tas med i det videre planarbeidet.

Østensjøområdet Miljøpark, og som korridorer mellom
miljøparken (og Østmarka) med grøntområdene vest for dagens
E6.
Påpeker at både dagens og foreslått E6 er en barriere for dyrs
ferdsel mellom Østensjøområdet og grøntområdene på
Lambertseter.
Minner om bystyrets vedtak om at det ønskes en blågrønn

Innspillet tas med i det videre planarbeidet.

korridor som forbinder Østensjøområdet Miljøpark med Alna
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Miljøpark. En slik korridor kan legges på strekningen fra Bryn
senter til Bryn jernbanestasjon.
Mener det er svært uheldig å øke lokal luftforurensning ved

Plassering av luftetårn og utlufting fra tunnelmunninger vil bli

tunnelutløpet ved Abildsø.

utredet. Pr. i dag finnes det ikke effektive rensemetoder for
tunnelluft, men mulighetene for dette vil bli vurdert i det videre
planarbeidet.

Mener det er uheldig at lokaltrafikk fra Abildsø ikke skal kobles

Dette vil bli utredet i den videre planprosessen.

på tunnelen, med bakgrunn i å begrense trafikken på
Enebakkveien og Østensjøveien.
Tunneltraseen vil bli liggende farlig nær Østensjøvannet og gå

Det vil være et spesielt fokus på dette i det videre planarbeidet.

gjennom et geologisk område der det lett oppstår sprekker.
Ønsker at det skal tas spesielle hensyn knyttet til bekjempelse av

Innspillet tas med i det videre planarbeidet.

fremmede plantearter og tiltak for å unngå spredning.
Bjørnsenskogen må sees i sammenheng med Abildsømyra og
Østensjøområdet Miljøpark. Det er ønskelig at det etableres sikre
grønnkorridorer mellom disse områdene. Bjørnsenskogen er
regulert til friområde, selv om den i KDP 7 Næringskorridor syd
er tenkt omdisponert til næringsområde. KDP 7 er på dette
området etter deres syn foreldet.
Ber også om at det gjøres en grundig vurdering av rekkefølgen

Dette vil bli utredet videre i planprosessen.

på de ulike tiltakene i prosjektet, slik at blant annet
skadevirkninger i form av mertrafikk på lokalveier begrenses.
36.

Abildsø vel,

Støtter innspill m/underskriftsliste fra R. Ohlgren.

v/ Anders
Kirsebom
Østdalsveien 2 C
38

1187 OSLO

Mener at støytiltak bør komme nå. Ønsker en kraftig støyvoll

Strakstiltak mot støy inngår ikke i dette prosjektet. Støy og

mellom E6 og bebyggelsen på Abildsø og støyskjermer for biler

avbøtende tiltak vil bli utredet i den videre planprosessen.

opp Lambertseterbroen.
Oppfordrer til videre fokus på plagene med støy og svevestøv.

Dette blir vurdert i det videre planarbeidet.

Foreslår en tunnelløsning lengre sør.

Forlengelse av tunnel til Skullerudkrysset vil muligens avlaste
Abildsø-området for noe støy. Men løsningen vil innebære, at
trafikk til/fra Lambertseterveien ikke kan benytte E6-tunnelen, og
tunnelen vil fange opp mindre av dagens lokaltrafikk. En
tunnelmunning ved Skullerudkrysset vil dessuten innebære en
ekstrabelastning for boligene langs Skullerudbakken øst for E6, og
disse ligge svært nær dagens veg.
På strekningen mellom Abildsøkrysset og Skullerudkrysset er det
ingen boligbebyggelse tett på veien. Det gjør at nytten av en
tunnel for støyskjerming blir svært lav i forhold til merkostnaden
med en tunnelforlengelse.
Ved å forlenge tunnelen til Skullerud blir tunnelen ca. 2 km lengre,
noe som gjør at samlet lengde vil bli 6-7 km. Dette er i strid med
føringer i vegnormalene (kfr. Håndbok N100, kap. 4.1). Avstanden
mellom Skullerudkrysset og ny E6-tunnel ville blitt for kort for en
kopling mellom E6/E18 og Nordstrandvegen, og bety at en
vesentlig andel av lokaltrafikken ikke kan bruke tunnelen.
Eksisterende veg i dagen må uansett opprettholdes som
Europaveg, og avstanden mellom Skullerudkrysset og ny E6-tunnel
ville blitt for kort for en kopling mellom E6, E18 og
Nordstrandvegen.
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37.

Britt Skoglund og

Er plaget av støy fra E6, spesielt fra tungtrafikken. Lurer på

Det er for tidlig i planprosessen til å kunne si noe konkret om

Keijo Autiovaara,

hvordan deres eiendom blir berørt.

dette nå. Støy vil bli utredet i det videre planarbeidet.

Enebakkvn 406
A-B
1279 Oslo
38.

Oslo kommune,

Vises til allerede oversendt trafikkplan (forhåndsuttalelse).

Bydel søndre
Nordstrand

Opptatt av plassering av nye bomsnitt og hvordan trafikken vil

v/Hans Reidar

fordele seg på lokalvegenettet.

Det vil bli utført flere trafikkanalyser i det videre planarbeidet.

Ness
PB 180 Holmlia

Ønsker gode løsninger for gående, syklende, kollektiv og

1203 Oslo

adkomst til marka.

Dette vil bli utredet i den videre planprosessen.

Nevner døgnhvileplass for tungtrafikken.

Blir vurdert i den videre planprosessen.

Det er naturlokaliteter i Gjersrud-Stensrud-området. Framtidige

Innspillet blir vurdert i det videre planarbeidet.

løsninger bør forhindre forurensende avrenning til Gjersrudtjern
med sidebekk til Ljanselva.
39.

Ashraf

Er beboer på Abildsø og er taxisjåfør. Ønsker ikke flere tunneler i

Mounzir

byen.

Innspillet tas til orientering.

Safadi
Østdalsveien
8
1187 Oslo
40.

KONGLERUDTOPP

Opplever økning av støy og er bekymret for om omskilting av

Statens vegvesen forventer ikke en trafikkoverføring fra

EN BOLIGSAMEIE

E18 vil gi økte støynivåer.

Mosseveien til Europavegen ved at E18 skiltes via Ryen. Mye av

Svein Bornøv/

trafikken fra Mosseveien er allerede flyttet til Europavegen etter

Obos

åpningen av Nøstvedttunnelen i 2009. De fleste bilister er kjent,
og kjører der det er mest hensiktsmessig, og vi legger til grunn at
40

Eiendomsforvaltni

trafikknivået på Mosseveien vil bli som i dag. Konsekvensene vil

ng AS

for øvrig bli utredet i det videre arbeid med trafikkanalyser.

Postboks 6668 St.

Omskilting vil kunne gjennomføres uavhengig av E6

Olavs plass

Manglerudprosjektet. Mosseveien vil forbli riksveg med

0129 Oslo

hovedatkomst til Sydhavna, men ikke europaveg som i dag.
Ønsker å flytte tunnelmunning til Skulleruddumpa.

Forlengelse av tunnel til Skullerudkrysset vil muligens avlaste
Abildsø-området for noe støy. Men løsningen vil innebære, at
trafikk til/fra Lambertseterveien ikke kan benytte E6-tunnelen, og
tunnelen vil fange opp mindre av dagens lokaltrafikk. En
tunnelmunning ved Skullerudkrysset vil dessuten innebære en
ekstrabelastning for boligene langs Skullerudbakken øst for E6, og
disse ligge svært nær dagens veg.
På strekningen mellom Abildsøkrysset og Skullerudkrysset er det
ingen boligbebyggelse tett på veien. Det gjør at nytten av en
tunnel for støyskjerming blir svært lav i forhold til merkostnaden
med en tunnelforlengelse.
Ved å forlenge tunnelen til Skullerud blir tunnelen ca. 2 km lengre,
noe som gjør at samlet lengde vil bli 6-7 km. Dette er i strid med
føringer i vegnormalene (kfr. Håndbok N100, kap. 4.1). Avstanden
mellom Skullerudkrysset og ny E6-tunnel ville blitt for kort for en
kopling mellom E6/E18 og Nordstrandvegen, og bety at en
vesentlig andel av lokaltrafikken ikke kan bruke tunnelen.
Eksisterende veg i dagen må uansett opprettholdes som
Europaveg, og avstanden mellom Skullerudkrysset og ny E6-tunnel
ville blitt for kort for en kopling mellom E6, E18 og
Nordstrandvegen.
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41.

Høyenhall

Er bekymret for trafikkmengder og støy.

Støy og avbøtende tiltak vil bli utredet i den videre planprosessen.

Boligsameie

Uttrykker bekymring for trafikkmengdene og miljøet generelt og

Statens vegvesen forventer ikke en trafikkoverføring fra

v/Robert Svoren

spesielt langs E6 fra Vinterbro om E18 skal skiltes om fra

Mosseveien til Europavegen ved at E18 skiltes via Ryen. Mye av

Postboks 6668 St

Mosseveien til en felles trasè med E6.

trafikken fra Mosseveien er allerede flyttet til Europavegen etter

Terrasse

Olavs Plass

åpningen av Nøstvedttunnelen i 2009. De fleste bilister er kjent,

0129 Oslo

og kjører der det er mest hensiktsmessig, og vi legger til grunn at
trafikknivået på Mosseveien vil bli som i dag. Konsekvensene vil
for øvrig bli utredet i det videre arbeid med trafikkanalyser.
Omskilting vil kunne gjennomføres uavhengig av E6
Manglerudprosjektet. Mosseveien vil forbli riksveg med
hovedatkomst til Sydhavna, men ikke europaveg som i dag.

Har følgende krav:
1. Vi krever at det må gjøres ytterligere utredninger og finne

Tiltak for å oppnå nullvekstmålet for personbiltrafikken vil bli

andre løsninger for å redusere antallet ÅDT,

utredet i det videre planarbeidet. I vedtatt kommuneplan for Oslo

trafikkenheter på gatenivå på strekningen Ryen –

(23.09.2015) mål 3 står det at byveksten skal skje gjennom

Bryn/Brynseng.

kompakt byutvikling og banebasert fortetting, og at «veksten i

2. Vi krever at det etableres et tredje tunell-løp som skal

persontransport skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gange».

benyttes til avlastning av de to øvrige tunell-løp ved
ulykker og vedlikehold, et slikt tunell-løp kan også
forbeholdes tungtrafikken til daglig.
3. Vi krever at det ikke slippes på flere biler, busser og

Det vil bli vurdert og sett på konsekvenser av å redusere

tungtransport på strekningen Vinterbro – Ryen dersom de

biltrafikken med 1/3 innen 2030. Samtidig blir det vurdert og sett

utfordringer dette vil medføre ikke er løst før denne

på konsekvenser av et alternativ med kun et bilfelt og et

trafikken omdirigeres.

kollektivfelt i hver retning, som alternativ til to bilfelt og et
kollektivfelt i hver retning, langs Ring 3.
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42.

Statoil Fuel &

Statoil Fuel & Retail Norge AS er hjemmelshaver til eiendom gbnr.

Retail Norge AS

160/1325 i Oslo, leietaker på gbnr. 137/79 og har interesser i

v/Elisabeth Valen

gbnr. 132/93 i Oslo. Alle eiendommer ser ut til å kunne bli

Schweigaards

berørt av det foreslåtte planprogrammet for området, og de har

gate 16

følgende kommentarer til det foreslåtte planprogrammet:

0191 OSLO
Statoil Abildsø:
Tett på eiendom gbnr. 160/1325 er det planlagt tunnelpåhugg

Konsekvenser blir utredet i det videre planarbeidet.

nordvest for dagens kryss E6/Lambertseterveien og omgjøring av
dagens avkjøring/påkjøring fra/til E6. Ber om at det blir tatt
hensyn til driften av denne bensinstasjonen/arbeidsplassen, slik
at det blir økonomisk mulig å kunne fortsette driften også under
og etter ombyggingene. Henstiller om at det tilrettelegges for at
stasjonen kan bestå ved at det sikres en tilsvarende atkomst fra
E6 som stasjonen har i dag og at det sikres god synlighet fra E6.
Alternativt at det planlegges for en erstatningstomt langs den
nye traséen.

Statoil Bryn og Statoil Brynseng:

Konsekvenser blir utredet i det videre planarbeidet.

Begge disse stasjonene vil kunne bli påvirket av enten trasé 2
eller 3. Vi henstiller om at det tilrettelegges for fortsatt drift av
disse to virksomhetene under og etter veiomleggingen/arbeidene, eventuelt at det planlegges for erstatningstomter.
43.

Oslo kommune,

For driften ved energigjenvinnings- og sorteringsanleggene på

Energi-

Klemetsrud er det svært viktig at trafikkavviklingen i

gjenvinnings-

Klemetsrudkrysset er effektiv, da driften ved anleggene er

etaten

avhengig av effektiv transport inn og ut av anlegget.

Innspillet tas til orientering.

Anleggene vil i de nærmeste årene øke mottaket av avfall og
utkjøring av restprodukter i størrelsesorden 30 %. Dette vil
medføre en økning i antall biler, hovedsakelig trailere, som skal
inn og ut av til anlegget.
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44.

Marianne

Abildsø er en gammel bydel, med mange kvaliteter som

Schønfeldt Berger

Østensjøvannet, turveier direkte inn til Østmarka, et nabolag
hvor folk har bodd i flere generasjoner.

Lambertseterveie
n 72

Uttrykker at økt trafikk, bomringen, kø på E6 i rushtiden,

Det vil bli beregnet trafikk på det lokale vegnettet ut fra plassering

1187 Oslo

tungtransport til Alnabru, Abildsøkrysset, mye trafikk, på

av bommer og takster på hovedvegnettet. Ut fra det vil det kunne

Østensjøveien er det mye trafikk hele døgnet og stillestående kø

bli vurdert eventuelle tiltak for å hindre uønsket trafikk på det

i rushtiden. Østensjøvannet som rekreasjonsområde har mistet

lokale vegnettet. Utgangspunktet er at økt persontrafikk skal

mye av sin verdi.

kunne tas med kollektiv, sykkel og gange. Vegsystemet vil bli
forsøkt designet med bakgrunn i dette.

Etter at E6 ble bygget i begynnelsen av 1980 årene forsvant
stillheten fra bydelen. Bydelen deles i 4 ved Abildsøkrysset. Barn
til og fra skole og fotballbaner (Abildsø har et stort og aktivt
fotballmiljø for barna og har mange baner) krysser og går langs
tungt trafikkerte veier.
Mener at bomringen har flyttet lokaltrafikken mellom bydelene i
Oslo øst og nordover inn på sine lokalveier.
Mener at de er glemt i Manglerudprosjektet. Planene med ny E18

Statens vegvesen forventer ikke en trafikkoverføring fra

påkjørsel ser ut til å belaste ytterligere og det er blitt et

Mosseveien til Europavegen ved at E18 skiltes via Ryen. Mye av

gjennomfartssted for folk som skal i alle retninger i Oslo.

trafikken fra Mosseveien er allerede flyttet til Europavegen etter
åpningen av Nøstvedttunnelen i 2009. De fleste bilister er kjent,
og kjører der det er mest hensiktsmessig, og vi legger til grunn at
trafikknivået på Mosseveien vil bli som i dag. Konsekvensene vil
for øvrig bli utredet i det videre arbeid med trafikkanalyser.
Omskilting vil kunne gjennomføres uavhengig av E6
Manglerudprosjektet. Mosseveien vil forbli riksveg med
hovedatkomst til Sydhavna, men ikke europaveg som i dag.

Foreslår at E6 bør gå inn i fjellet ved Skulleruddumpa.

Forlengelse av tunnel til Skullerudkrysset vil muligens avlaste
Abildsø-området for noe støy. Men løsningen vil innebære, at
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trafikk til/fra Lambertseterveien ikke kan benytte E6-tunnelen, og
tunnelen vil fange opp mindre av dagens lokaltrafikk. En
tunnelmunning ved Skullerudkrysset vil dessuten innebære en
ekstrabelastning for boligene langs Skullerudbakken øst for E6, og
disse ligge svært nær dagens veg.
På strekningen mellom Abildsøkrysset og Skullerudkrysset er det
ingen boligbebyggelse tett på veien. Det gjør at nytten av en
tunnel for støyskjerming blir svært lav i forhold til merkostnaden
med en tunnelforlengelse.
Ved å forlenge tunnelen til Skullerud blir tunnelen ca. 2 km lengre,
noe som gjør at samlet lengde vil bli 6-7 km. Dette er i strid med
føringer i vegnormalene (kfr. Håndbok N100, kap. 4.1). Avstanden
mellom Skullerudkrysset og ny E6-tunnel ville blitt for kort for en
kopling mellom E6/E18 og Nordstrandvegen, og bety at en
vesentlig andel av lokaltrafikken ikke kan bruke tunnelen.
Eksisterende veg i dagen må uansett opprettholdes som
Europaveg, og avstanden mellom Skullerudkrysset og ny E6-tunnel
ville blitt for kort for en kopling mellom E6, E18 og
Nordstrandvegen.
45.

Forsvarsbygg

Har ingen merknader.

46.

Oslo kommune,

Klemetsrud skole er en barneskole fra 1-7. trinn med 237 elever.

Utdannings-

Prosjektet vil påvirke elevenes skolevei og tiden de tilbringer på

etaten,

skolen.

Klemetsrud skole
v/Sanja K. Skaar

Mener at prosjektet bør starte ved Åsland, for å fange opp økt

Vurdering av kollektivfelt på E6 fra Åsland mot Klemetsrud vil bli

Enebakkveien 418

trafikk ved utbyggingen av Gjersrud-Stensrud. Hvis prosjektet

vurdert i den videre planprosessen. Et eventuelt nytt Åslandkryss

1279 Oslo

skal starte ved Klemetsrud er det en bekymring for at

er ikke en del av E6 Manglerudprosjektet.

Enebakkveien, som er skolevei, vil få økt trafikk.
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En høystandard sykkelveg fra Klemetsrud til Ryen bør få en

Sykkelvegene skal tilpasses alle typer syklister. Ønsket om

utforming med god bredde for å tilrettelegge for syklister med

sykkelveg fra Åsland tas med i det videre planarbeidet.

ulike ferdigheter og behov. Helst en oppdeling i felt for syklende
og gående. Mener at sykkelvegen også bør starte fra Åsland.
Sykkelvegen fra Dal/Brenna bør følge traséen for

Traséforslaget for sykkelvegen mot Dal/Brenna er allerede under

strømledningene.

planlegging av Statens vegvesen. Forhold for gående og syklende i

Forslag for å redusere bilkjøring til skolen kan være å bedre

området blir vurdert i det videre planarbeidet.

standarden på undergangen ved E6 Lofsrudkrysset. I tillegg bør
vegen fra undergangen retning vest utbedres for å bedre
tilgangen til Lofsrud gård og marka. Det bør etableres en
sammenhengende sykkel- og gangveg fra gjenvinningsanlegget,
via Klemetsrudkrysset og til skolen.
Ønsker støyskjerm for utearealene ved skolen.

Støysituasjonen for nærliggende bebyggelse er en del av det videre

Mener at fartsgrense på 70 km/t fra Bryn til Klemetsrud kan

utredningsarbeidet.

dempe støyen fra trafikken.
Nevner tidligere vurderinger om etablering av tunnel fra

En slik forbindelse inngår ikke i dette prosjektet.

Skulleruddumpa til Ljabrudiagonalen, og mener at utbygging av
E6 bør vurdere en slik løsning.
47.

Hafslund Nett

Hafslund Nett har områdekonsesjon og anleggskonsesjon i Oslo
kommune, som innebærer at nettselskapet drifter strømnettet i
kommunen.
Antar at E6 Manglerudprosjektet med all sannsynlighet vil
komme i konflikt med flere av nettselskapet sine anlegg.
Viser for øvrig til informasjon gitt som forhåndsinnspill til
planprogrammet, med potensielle konflikter knyttet til selskapet
sine anlegg. Nett-selskapet opprettholder uttalelsen som ble gitt
30. januar 2015.
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48.

Nettselskapet ber om at utbygger i planprosessen, og senere

Innspillet tas til etterretning og Hafslund nett vil bli konsultert i

byggeprosessen har en tett dialog med nettselskapet.

det videre planarbeidet.

Inger-Bjørg

Stiller seg tvilende til at E6 Manglerudprosjektet bidrar til

Jaran Stenvik

redusert støy og mindre lokal luftforurensing.

Thygesonsvei 26B
0667 Oslo

49.

Knut Stranden

Ønsker at det bygges lang tunnel som munner ut lengst unna

Tunnelløsning vil bli utredet videre. En lengre tunnel trolig fange

dem.

opp mindre trafikk.

Negative til bussterminal og knutepunkt på Bryn, da blir det enda

Støy og luftforurensning i forhold til Bryn kollektivknutepunkt vil

mer støy og forurensning for de som bor i nærheten.

bli utredet i det videre arbeidet.

Tron og Knut Stranden er eiere av Søndre Østli, gnr. 160, bnr.
16, Sandstuveien 57. Eiendommen ligger langs E6 og er på drøye

Åsløkkveien 47B

9 mål.

1396 Billlingstad
Det er planer om å utvikle eiendommen til boligformål, og de

Informasjon om planlagt utbygging tas til orientering.

ønsker med dette å gjøre Statens Vegvesen kjent med planene
for eiendommen, og er samtidig interessert i å få avklart så fort
som mulig om deres planer vil bli berørt i av de framtidige planer
for E18 mot Ryen.
50.

May Elisen

Mener at tunnelen fra Abildsø – Ulven er et godt tiltak.

Olav Elisen
Thygesons vei 24

Er bekymret for luftforurensning fra luftetårn tunnelen. Mener at

Plassering av luftetårn og utlufting fra tunnelmunninger vil bli

0667 Oslo

utlufting ved tårn nær Bryn stasjon vil få svært negativ

utredet. I dag finnes det ikke effektive rensemetoder for

innvirkning på luftkvaliteten i området.

tunnelluft, men mulighetene for dette vil bli vurdert i det videre
planarbeidet.
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51.

Oslo Drosjeeieres

Selskapet er eier av Nils Hansens vei 15. Taxinæringens hus i Nils

Innkjøpslag

Hansens vei 15. Bygge- og deleforbud i 2011. Bygget vil ha en

v/ Kurt Gjøen

sentral og optimal plassering for å betjene næringens behov. Det

PB 6576

vises til diverse historikk for utvikling av denne eiendommen.

Rodeløkka
0501 Oslo

Antar at byggeforbudet kan bli opphevet etter at det foreligger

Bygge- og deleforbudet vil bli opphevet om det fattes

reguleringsplanvedtak.

reguleringsplanvedtak om ny vegløsning i området.

I tunnelalternativ 1 vil veien gå rett over deres eiendom og de

Eventuelle behov for innløsning avhenger av hvilken vegløsning

antar at eiendommen må innløses. I tunellalternativ 2,

som blir valgt. Grunneiere vil bli fulgt opp i henhold til Statens

underalternativ 2, vil vegen også gå over deres eiendom og de

vegvesen rutiner for dette. Det er for tidlig å si hvilke alternativer

antar at eiendommen må innløses. I underalternativ 1, antas at

som vil kreve innløsning av enkelteiendommer.

vegen vil gå i tunnel ved siden av deres eiendom, og i
underalternativ 3 forstås det slik at dagens trasé til Ring 3 blir
utenfor deres eiendom. De ber om bekreftelse på at dette er
tilfelle.
De er mot:
-

tunnelalternativ 1

-

tunnelalternativ 2, underalternativ 2

De foretrekker:
-

tunnelalternativ 2, underalternativ 1

-

tunnelalternativ 2, underalternativ 3

Mener at Ring 3 bør omklassifiseres til kommunal veg etter

Når E6-trafikken skilles fra lokaltrafikken ved å bygge en tunnel,

utbyggingen. Dette fordi så er gjort på Økern, og det vil bli

vil Ring 3 kunne få en annen funksjon enn i dag. Ring 3 vil fortsatt

mindre krav til avstand for byggelinjer.

være en riksveg, og betjene eksisterende og nye
byutviklingsområder langs ringen, være en viktig fordeleråre for
trafikk mellom Ryen og Lysaker, og inneha en viktig funksjon som
kollektivtrase for lokal og regional kollektivtrafikk med adkomst til
Bryn kollektivknutepunkt.
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52.

Monica Hauger

Gir sin fulle støtte til planene.

Carlsen
Høyenhallsvingen

Mener at tunnel fra Abildsø til Teisen for å få tungtrafikken bort

15

fra Ring 3 forbi Høyenhall skole, Manglerud og Bryn nærområde

0667 Oslo

er meget viktig for de som bor der.
Ombygging av Ring 3 i samme område til vei med 50- eller 60 -

Innspillet tas til etterretning.

Innspillet blir vurdert i det videre planarbeidet.

sone, med egne felt for buss og egne sykkeltraseer er et meget
viktig miljøtiltak for de som bor der.
Påpeker at en dagstrekning i området mellom Bryn senter og

Innspillet tas til etterretning.

Brynstunnelen t-banen ved Høyenhall er sterkt beklagelig, da det
vil føre til like store miljøproblemer som i dag.
Nevner at ikke alle som bor i området er enige i Bryn Miljøforums
alternative forslag til tunnel, hun selv inkludert.
53.

Anne-Mette

Påpeker stor støybelastning og luftforurensning i deres

Steudel

boligområde.

Arild Steudel
Thygesons vei 19

Kan ikke se at målbeskrivelsens første punkt kan oppnås om ikke

0667 Oslo

tunnelalternativ 2, lang tunnel, velges.
Det andre alternativet, tunnelalternativ 1, vil medføre ny bro i

Tunnelalternativer og konsekvenser ved de ulike alternativene skal

dagen over Hovedbanen, også med avkjøring i dagen, trolig med

utredes i den videre planprosessen.

stor busstrafikk fra den påtenkte terminalen. Dette vil ha svært
negativ påvirkningen på miljøet, med tanke på både støy og
forurensning.
Begge alternativer vil trolig kreve mekanisk utflufting gjennom

Plassering av luftetårn og utlufting fra tunnelmunninger vil bli

tårn, noe som også vil kunne virke svært negativt inn på

utredet. Pr. i dag finnes det ikke effektive rensemetoder for

bomiljøet om man ikke finner fram til effektiv rensing. Broene
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over Hovedbanen ligger på ca. 80 moh og bebyggelsen over

tunnelluft, men mulighetene for dette vil bli vurdert i det videre

tunnelåpningen ligger på ca. 125 moh. Et tårn her kan bidra til

planarbeidet.

spredning av støv og avgasser inn i deres boliger.
Håper at det ved utformingen av bussterminalen vil tas

Utforming av bussterminalen på Bryn og tilførselsveier vil bli

miljømessige hensyn for å gjøre støybelastningen minst mulig.

utredet i den videre planprosessen.

Ser fram til et bedre bomiljø når tunnelløsningen en gang står
ferdig.
54.

Oslo kommune,

EBY gir sine innspill ut fra sin rolle som:

Eiendoms- og

-Kommunens grunneierrepresentant

byfornyelses-

-Gjennomfører for byutvikling

etaten
Positive til prosjektet, både målene for prosjektet i forhold til
byutvikling.
EBY ber om å synligjøre hvilket byutviklingspotensiale som

Byutviklingspoensialet vil bli vurdert i den videre planprosessen i

utløses av tunnelalternativene mellom Abildsø og Ulven.

samarbeid med Oslo kommune.

Understreker behovet for å utrede massehåndtering, og vurdere

Innspillet tas til etterretning og massehåndtering blir vurdert i den

alternative lokaliseringer av massedeponi. Ved et eventuelt ønske

videre planleggingen.

om deponi på kommunale eiendommer kan EBY kontaktes.
Forutsetter som grunneier at detaljer rundt eventuelt statlig
erverv av kommunale arealer avklares senere i prosessen. Viser
til det pågående opprydningsarbeidet av kommunale og statlige
eiendommer innenfor planområdet.
Ber om å bli fortløpende orientert om prosjektet i den videre

EBY vil bli invitert med i den videre planprosessen.

planprosessen, spesielt der det kan ha betydning for
utviklingsområdene Hovinbyen, Gjersrud-Stensrud og
Mortensrud.
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55.

Direktoratet for

Ingen merknader.

mineralforvaltning

Påpeker likevel at hvis tiltaket genererer overskuddsmasse,

Innspillet tas til etterretning og massehåndtering vurderes i den

anbefales det at egnede masser benyttes til samfunnsnyttige

videre planleggingen.

formål fremfor permanent deponering. Volum og mulig
anvendelse av eventuelle overskuddsmasser bør beskrives når
planen sendes på høring.
56.

Opplysnings-

Ingen merknader.

vesenets fond
57.

Watrium Eiendom

Eier av Ryensvingen 13, Sandstuveien 68 og 70.

AS
v/Jørn Torstein

I Sandstuveien 68 er det planlagt en utvidelse med bolig og

Grini

næring, der varme- og kjølebehovet skal skje fra geobrønner

Stranden 3

med 250 m dybde. Bemerker at en tunnel i dette området kan

0250 Oslo

komme i konflikt med geobrønnene. Antar at dette også kan

Opplysningene tas til etterretning.

gjelde for eiendommene mellom E6 og Enebakkveien ned mot
Ryenkrysset.
Om vegen skal utvides ytterligere, blant annet med grønt belte
kan dette få betydning for utvikling av deres eiendom.
58.

59.

Enebakk

Er positive til prosjektet og ønsker en raskest mulig realisering

kommune

for kommunens pendlere og næringsliv.

Statens

Ingen merknader.

Innspillet tas til etterretning.

jernbanetilsyn
60.

Løvenskiold

Som eier av eiendommen Ole Deviks vei 40 (gnr 139 bnr 85) ber

Informasjon blir gitt etter retningslinjene i plan og bygningsloven.

Eiendom AS

vi om fortløpende orientering hva gjelder utredninger og prosess

Alle berørte vil motta informasjon om prosjektet gjennom ulike

v/Morten E.

for valg av tunneltrase i nærområdet til vår eiendom.

kanaler. For eksempel nærinfo i postkassen, nærinfo per epost,

Johannesen
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PB 38 Skøyen

åpne informasjonsmøter og via prosjektets nettsider:

0212 Oslo

www.vegvesen.no/Europaveg/e6manglerud.
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