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Forord 
 
Statens vegvesen har utarbeidet forslag til planprogram for E6 Manglerudprosjektet i Oslo 

kommune.  

 

Prosjektet er prioritert i Nasjonal transportplan 2014-2023 og er en del av Oslopakke 3. 

Reguleringsplanen omfattes av «Forskrift om konsekvensutredninger (KU) for planer etter PBL».  

Tiltaket skal konsekvensutredes i henhold til fastsatt planprogram (dette dokumentet). 

Planprogram er utarbeidet etter Plan- og bygningsloven (PBL) § 4-1 og KU-forskriften § 12 annet 

ledd. Planprogrammet gjør rede for formålet med planen, planområdet, behovet for nødvendige 

utredninger, forhold som en tar sikte på å belyse i konsekvensutredningen og opplegg for 

informasjon og medvirkning.  

 

Det vil bli utarbeidet flere reguleringsplaner innenfor planområdet. KU skal gjelde for alle planene 

og fokusere på de overordnete grepene i prosjektet. Mer lokale forhold vil inngå i de enkelte 

reguleringsplaner. 

 

Planprogrammet lå ute til høring og offentlig ettersyn i henhold til § 12-9 i PBL i perioden  

14. august – 25. september 2015. Det ble samtidig varslet oppstart av detaljregulering av 

prosjektet. 

 

Åpne informasjonsmøter er avholdt: 

 Torsdag 27. august kl. 18-20 på Høyenhall skole, Traktorveien 15, 0678 Oslo 

 Onsdag 9. september kl. 18-20 på Høyenhall skole, Traktorveien 15, 0678 Oslo 

Fastsatt planprogram og informasjon om prosjektet finnes følgende steder: 

 www.vegvesen.no/e6manglerud  

 http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no, sak 201103217 

 

 

 

Kontaktpersoner:  

Planleggingsledere i Statens vegvesen Jan Terje Løitegård og Petter Skjelsbæk, telefon 02030 

eller epost firmapost-ost@vegvesen.no. 

 

  

mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
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Prosess og behandling av planprogram 
Etter høringen av planprogrammet kom det inn 59 høringsuttalelser. Oppsummering av 
høringsuttalelser og kommentarer til disse er gjengitt i Vedlegg 9 – Høringsuttalelser til 
planprogram 

Etter gjennomgang av høringsuttalelser har Statens vegvesen og Oslo kommune ved Plan og 
bygningsetaten blitt enige om nødvendige justeringer av planprogrammet.  

Om justering av planprogrammet etter høring 
De viktigste endringer av forslag til planprogram etter høring er som følger:  

 

Kapittel 1.1.3: 

Kapittelet er presisert og supplert med krav om å tilfredsstille nullvekstmålet for 

personbiltrafikken, samt informasjon om rekkefølgekravet til Gjersrud-Stensrud. 

 

Lagt til målsetninger fra ny kommuneplan og ny byrådserklæring for Oslo. 

 

Kapittel 1.2.3 

Figur 9 er oppdatert med nytt forslag til nytt sykkelvegnett i Oslo 

 

Kapittel 1.3.4 

Oppdatert med at kommuneplanen for Oslo er vedtatt.  

 

Kapittel 2.1.4 

Lagt inn anbefalingene fra KVU Oslo-Navet 

 

Kapittel 2.1.7 

Nytt kapittel om byutvikling, knutepunkter og behovet for fortetting på bakgrunn av forventet 

befolkningsøkning.  

 

Kapittel 2.1.9 (tidl. 2.1.8) 

Oppdatert definisjon av sykkelekspressveg og definert den forskjellig langs/innenfor Ring 3.  

 

Kapittel 2.1.10 (tidl. 2.1.9) Teksten om gangforbindelser er presisert. 

 

Kapittel 2.1.13 (tidl. 2.1.12)  

Presisert at det i dag ikke finnes effektive metoder for rensing av tunnelluft 

 

Kapittel 2.2 

Teksten er presisert noe. Lagt til at det skal vurderes alternative konsepter for avvikshåndtering. 

Lagt til en drøfting av mulighetene for rendyrking av europavegfunksjonen med færre 

påkoblinger til lokalvegnettet.  

 

Kapittel 2.3.3. 

Lagt inn eksempler på trasékart for buss, rangering av knutepunkter i planområdet og illustrasjon 

av det trafikale behovet for et fullt Teisenkryss med alle svingebevegelser. 
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Kapittel 2.4  

Lagt til forslag om forlengelse av tunnel til Skullerud og utdypet beskrivelsen av 

optimaliseringsalternativet. 

 

Kapittel 4.2.3 

Lagt til nye figurer av tunnelalternativene hvor forlengelse nord for Alna, og evt. vurdering av 

trase ved Smalvollveien er medtatt som nye muligheter. Lagt til at alternative konsepter for 

avvikshåndtering skal utredes.  

 

Kapittel 4.2.4 

Oppdatert med nye figurer og beskrivelser av sykkelveger, samt funksjonskrav til Ryenkrysset. 

Lagt til at det skal vurderes alternativer med både 2 og 4 bilfelt på Ring 3.  

 

Kapittel 4.2.5 

Oppdatert med nye eksempelfigurer. Lagt til beskrivelse av trikketrase Bryn-Økern og presisert 

beskrivelse av sykkelløsning. Illustrasjon av søkeområde lagt inn.  

 

Kapittel 4.2.6 

Prinsippskisse over alle alternativer og varianter som skal utredes er satt inn. 

 

Kapittel 5.2.1  

Lagt til at det skal vurderes muligheter for rensing av luft fra tunnelluftetårn. 

Lagt til vurdering av flom og skredfare 

 

Kapittel 5.2.2.  

Supplert teksten under byplanmessige virkninger 

 
Kapittel 5.3 

Lagt til nye punkter: byplanmessige virkninger, byggegrenser og fysisk design av vegsystemet 

 
Kapittel 5.3.1 

Oppdatert beskrivelse av naturområdene Østensjøvannet, Bogerudmyra, Abildsømyra og 

Bjørnsenskogen. 

Nye tema: 

Gang- og sykkelforbindelse mellom Lofsrud og Klemetsrud skole  

Hensynssoner for høyspent 

Kryssing av vassdragene Gjersrudbekken og Ljanselva 

 

Kapittel 5.3.2 

Nye tema:  

Mulig kobling av Haraldrudveien og Brobekkveien med Breivollveien over/under E6  

Bedret funksjonell og estetisk kobling av turdraget langs Alnaelva over/under E6 

Konsekvenser for eksisterende og fremtidige jernbaneanlegg 

 

Kapittel 5.3.3 

Utforming av Bryn knutepunkt med trikk 
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Vurdering av muligheter for broutvidelse ved Manglerud Senter 

Omklassifisering av kommunal veg 

Vurdering av broutvidelse ved Manglerud Senter 

 

Kapittel 5.3.4 

Nye tema: Kryssløsninger og gateutforming på lokalvegnettet. Kombinert trikk- og busstrase 

mellom Bryn og Ulven (retning Økern). 

 

Kapittel 6.2 

Lagt til tidslinje for antatt prosjektfremdrift 

 

Kapittel 6.3 

Nytt kapittel. Lagt til beskrivelse av koordineringsansvar.  

 

Kapittel 6.4 

Nytt kapittel om beslutningsprosess 

Innspill fra byrådsavdelingen for byutvikling 
Byrådsavdeling for byutvikling har etter høringsfristen, i brev av 2.12.2015, kommet med innspill 

relatert til ny byrådserklæring i Oslo.  

«I forslag til planprogram som forelegges byrådsavdelingen, må det redegjøres for 

hvordan prosjektet relaterer seg til byrådets mål om å redusere all biltrafikk i Oslo med 20 

prosent i løpet av bystyreperioden og en tredel innen 2030 sammenliknet med 2015. 

 

Videre er blant annet følgende føring i byrådets plattform viktig for arbeidet med 
Manglerudprosjektet: «For å bedre fremkommeligheten for kollektivtransport, næringstrafikk, 
nullutslippskjøretøy, samkjøring og for forflytningshemmede, vil byrådet innføre miljøfelt og 
kollektivfelt på eksisterende vei i E18 Vestkorridoren, E6 Groruddalen og Ring 3, samt andre 
veier der det er mulig uten veiutvidelse.» 

 

Mål om trafikkreduksjon er medtatt i målbeskrivelsen i kapittel 1.1.3. og punkt om redegjørelse 

for hvordan biltrafikken kan reduseres med en tredel innen 2030 er tatt med under kapittel 2.2 

Drøfting av målkonflikter. Punktet om alternativ feltbruk er skrevet inn i beskrivelsen av 

hovedalternativet kapittel 4.2.1. 

 

Etter forelegging av planprogrammet for Byråd for byutvikling ber byrådsavdelingen i brev av 
04.07.2016 om at det også utarbeides alternativ som ivaretar at byutvikling vektlegges, 
kostnadene reduseres og at veikapasiteten ikke øker.  
 
Videre ber byrådsavdelingen om at vurderinger i forhold til kostnadsreduksjon, øvrige 

kostnadshensyn og finansieringsmuligheter (ref. mulighetene som ligger innenfor Oslopakke 3) 

vil måtte være sentrale kriterier for vurdering av hvilke planalternativer og hvilken utbyggingstakt 

som skal velges. Kostnadene må derfor utredes på en forsvarlig måte.  

 

Som følge av tilbakemelding fra byrådsavdelingen er det i krav til prosjektet lagt større vekt på 

mål om byutvikling, kostnadshensyn og finansieringsmuligheter. 
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Sammendrag 
 

Hensikten med dette planprogrammet er å avklare hvilke alternative traseløsninger som skal 

utredes videre og detaljreguleres, samt beskrive problemstillinger og utredningsbehov for 

konsekvensutredningen. Planprogrammet beskriver også et opplegg for informasjon og 

medvirkning. 

 

Bakgrunn for prosjektet 

E6 Manglerudprosjektet er prioritert i Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP) med igangsetting i 

andre halvdel av planperioden (2018-2023), og inngår i Oslopakke 3. 

 

E6 i Oslo sør og øst har hatt sterk trafikkvekst de siste 15 årene, fra 27.000 ÅDT ved bygrensa i 

2000 til 47.000 i 2014. De høye trafikkmengdene på E6/Ring 3 er i dag årsak til store lokale støy- 

og luftforurensningsproblemer, spesielt i området mellom Abildsø og Teisen der det bor mange 

mennesker tett på vegen.  

 

Standarden på E6 er ikke i samsvar med dagens krav til veg- og kryssutforming. E6 gjennom og 

forbi Oslo må derfor utvikles for å ivareta sin funksjon som viktig nasjonal transportåre, samt sin 

særlige viktige funksjon for nærings- og tungtransport. 

 

Oslo har en sterk vekst i befolkning og transportetterspørsel. Stortinget har i NTP 2014-2023 satt 

som mål at veksten i persontransporten i storbyene skal tas med kollektivtransport, sykkel og 

gange. Samtidig skal næringstransport prioriteres. Dette gir særlige utfordringer for E6 

Manglerudprosjektet 

 

Målene for prosjektet er: 

 Et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i Sørkorridoren. 

o Et bedret bomiljø med redusert støy og mindre lokal luftforurensning. 

o Bedret framkommelighet og økt kapasitet for kollektivtrafikk på E6 med gode 

koplinger mot eksisterende og planlagte kollektivknutepunkter, både internt i 

planområdet og mot viktige knutepunkter i influensområdet. 

o Et sammenhengende, sikkert, attraktivt og trygt gang- og sykkelvegnett langs E6 

med gode koplinger mot eksisterende og planlagte traseer i syd og nord, samt 

mot viktige mål-/knutepunkter på strekningen 

o Mer forutsigbar framkommelighet for godstransporten på E6.  

o Bidra til å bygge opp under en arealutvikling som reduserer transportbehovet og 

tilrettelegger for transformasjon og fortetting i viktige kollektivknutepunkt og 

byutviklingsområder. 

Krav til prosjektet: Vegkapasiteten inn mot Ring 3 og indre by skal ikke økes ut over dagens nivå 

og det skal legges opp til nullvekst for personbiltransport. E6 og E18 skal videreutvikles til et 

robust hovedvegsystem som kan takle vekst i næringstransporten. Mulighetene for byutvikling, 

kostnadshensyn og finansieringsmuligheter (ref. mulighetene som ligger innenfor Oslopakke 3) 

er sentrale kriterier for hvilke planalternativer og utbyggingstakt som velges. 
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Beskrivelse av tiltaket 

Prosjektet omfatter E6 fra Klemetsrud (nord for Åslandkrysset) til Ulven, en strekning på ca. 14 

km. Mellom Abildsø og Ulven foreslås en ny E6-trasé i tunnel under Manglerud og Teisen-

området med og uten kopling mellom Ring 3 og E6 på Bryn. Det skal etableres en trafikal 

infrastruktur med egne felt for buss, som er robust og effektiv og som muliggjør nye ruter mellom 

sør og nordøst, samt at den skal bygge opp under Bryn/Brynseng som regionalt 

kollektivknutepunkt.  

Det skal etableres en høystandard sykkelveg (sykkelekspressveg) fra Klemetsrud til Ryen. 

 

Mellom Ryen og Teisen – Ulven vil Ring 3 og E6 skille lag. E6, som har en stor andel av 

tungtrafikken, vil gå i en egen tunneltrase, mens mye av den lokale trafikken blir tilbake på Ring 

3. Ved etablering av ny E6-tunnel vil deler av E6 i praksis gå forbi (under) byen, i stedet for 

gjennom.  

 

Ring 3 på denne strekningen vil da kunne bygges ned til en urbant utformet hovedveg med 

lavere fartsgrense og redusert barrierevirkning. Ring 3 vil fortsatt ha en viktig funksjon som 

alternativ hovedveg mellom Ryen og Lysaker, og for lokaltrafikk mellom Ryen og Bryn. Ring 3 

fungerer som omkjøringsveg for Operatunnelen og Vålerengtunnelen, og en framtidig 

Manglerudtunnel ved avvik. Ring 3 vil også være hovedatkomst for lokal og regional busstrafikk 

til Bryn kollektivterminal og fortsatt ha status som riksveg. 

 

E18 skal skiltes om fra Mosseveien til en felles trasé med E6 fra Vinterbro til Abildsø, og videre 

via Ryen til Bjørvika. Mosseveien skal fortsatt ha en riksvegfunksjon.   

 

Teisenkrysset skal vurderes ombygget til fullt kryss med alle svingebevegelser, noe som kan gi 

bussene bedret adkomst til Bryn og muligheter til å bygge ned Ulvensplitten. En nedbygging av 

Ulvensplitten vil gi mulighet for byutvikling og boligbygging sentralt i Hovinbyen. 

 

Det skal etableres sykkelekspressveg fra Klemetsrud til Ryen og nye, høystandard sykkelveger 

på langs og på tvers av E6 og Ring 3. Tilbudet til gående videreutvikles med fokus på 

attraktivitet, tilgjengelighet, orienterbarhet og trygghetsfølelse. 

 

Spesielle problemstillinger som vil måtte hensyn tas i planarbeidet er blant annet: 

 

Trafikk- og tunnelsikkerhet -  Lange tunneler stiller strenge krav til sikkerhet og 

beredskapsfunksjoner (inkl. omkjøringsveger). Det må sikres god beredskap for 

avvikssituasjoner, samtidig som det må sikres at bedre vegkapasitet ikke øker personbiltrafikken.  

 

Flaskehalser for godstransporten - Bratt stigning i Skullerudbakken, dårlig avvikling av trafikken i 

rushtiden og mange hendelser i trafikken som gir store ringvirkninger i vegsystemet. Dette er 

utfordrende for godstrafikkens forutsigbarhet. 

 

Byutvikling - Prosjektet går gjennom viktige byutviklings- og transformasjonsområder, og 

transportsystemet må legge til rette for at disse kan utvikles på en bærekraftig og god måte.  

 

Grunnforhold - Store utfordringer i Bryn – Teisen – Ulven-området, hvor det er leirmasser og 

noen steder langt ned til berg. Det vil skape utfordringer for etablering av tunnel. 
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Miljø - Det må gjennomføres tiltak for å redusere støy og luftforurensing langs strekningen. 

 

Landskap- og byform - E6 fremstår i dag som en grønn korridor fra sør og inn mot Abildsø. Det 

grønne preget skal ivaretas og videreutvikles, og være en bærende idé i utformingen av 

veganlegget. I tillegg til at det grønne har rekreative og visuelle kvaliteter, har vegetasjon og 

terrengform også betydning for byens lokalklima, luftforurensning og opplevelsen av støy. 

Statens vegvesen sine anlegg i byer og tettsteder skal være av høy arkitektonisk kvalitet. På 

strekningen Ryen – Bryn - Teisen skal arkitektonisk kvalitet benyttes som ett av virkemidlene for 

å senke farten, og gjøre det mer attraktivt å sykle og gå. 

 

Reguleringsplaner 

Det vil bli utarbeidet flere reguleringsplaner for prosjektet. Det følger en overordnet 

konsekvensutredning for hele strekningen med den første reguleringsplanen. For de påfølgende 

reguleringsplanene vil det bli utarbeidet nødvendige tilleggsutredninger. 

 

Fastsetting av hvilke planalternativer det skal lages reguleringsplaner for, vil skje etter at KU er 

ferdig.  

 

Følgende etappeinndeling foreslås: 

 

- Etappe 1: E6/E18 Klemetsrud – Ryen (E18 Abildsø – Ryen) 

- Etappe 2: E6 Abildsø – Ulven i tunnel med kopling mot Ring 3 på Bryn 

- Etappe 3: Ring 3 Ryen – Bryn med kollektivatkomst til Bryn kollektivterminal 

- Etappe 4: Ring 3 Bryn – Teisen – Ulven med ombygging av Teisenkrysset, med mulig 

nedbygging av Ulvensplitten 
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Figur 1 - Etappene i E6 Manglerudprosjektet (ill: Statens vegvesen) 
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1 DEL 1 MÅL OG RAMMER 

1.1 Innledning 

1.1.1 Bakgrunn  
 

Trafikkmengdene på E6/Ring 3 er i dag årsak til store lokale støy- og luftforurensningsproblemer, 

spesielt i området mellom Abildsø og Teisen, der det bor mange mennesker tett på vegen. E6 

har hatt en sterk trafikkvekst de siste 15 årene, fra 27.000 ÅDT ved bygrensa i 2000 til 47.000 i 

2014, en økning på 74 %. Vegens standard og flere av- og påkjøringsfelt er ikke i henhold til 

dagens vegnormaler og trafikkmengde. Busser, tunge biler, næringstransporter og personbiler 

har i dag dårlig framkommelighet på E6 inn mot Ryen, spesielt i rush. Det er en høy andel 

tungtransport på vegen. Det er ikke sammenhengende gang- og sykkelforbindelser i 

planområdet, og vegen utgjør en barriere.   

 

Planområdet for E6 Manglerudprosjektet strekker seg fra Klemetsrud i sør til Ulven i nordøst, en 

strekning på ca. 14 km. I tillegg har prosjektet et influensområde som omfatter E18 Mosseveien 

fra Vinterbro til sentrum, Ring 3 mot Økern og E6 mot sentrum og Groruddalen. E6 er en av 

landets viktigste transportårer, og fra Riksgrensen til Alnabru er E6 en del av kjernenettverket i 

det europeiske TEN-T (Trans-European Transport Network – Core network).  

 

Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP) følger opp Klimaforliket ved å fastsette at «veksten i 

persontransporten i storbyområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange». E6 

Manglerudprosjektet skal bygge opp under dette målet. Samtidig er det i NTP antatt at 

næringstransportene vil vokse i takt med befolkningsveksten.  

 

Prosjektet og planprosessen må håndtere flere utfordringer: 

 Nasjonale mål for støy og luftkvalitet overskrides på store deler av strekningen, grunnet 

store trafikkmengder og omfattende boligbebyggelse nær vegen. Det er derfor en stor 

utfordring å bedre luftkvaliteten og redusere trafikkstøyen, spesielt i Manglerud-/Teisen-

området.  

 Stor befolkningsvekst, økt transportbehov for både person- og næringstransport.  

 Dårlig fremkommelighet for alle trafikantgrupper i rush. Spesielt problematisk er den 

dårlige fremkommelighet for bussene langs E6. Uforutsigbar fremkommelighet er også et 

problem for gods- og næringslivets transporter på grunn av kø som gir uforutsigbar 

kjøretid.  

 Manglende lenker og sammenheng i hovedsykkelvegnettet. Syklistene må sykle i blandet 

trafikk i lokalvegnettet på deler av strekningen.  

 Bratt stigning og en flaskehals for tungtrafikken mellom Skullerud og Mortensrud.  

 Tilbakeblokkering i Operatunnelen del Svartdal i ettermiddagsrush, med stillestående kø i 

tunnelen. Uheldig i forhold til tunnelsikkerhet (rømning og beredskap).  

 Usikre og til dels utfordrende grunnforhold på strekningen, spesielt i Bryn-Teisen-Ulven-

området. 
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 Store trafikkmengder stiller strenge krav til trafikksikkerhet, spesielt i forhold til tunneler, 

både eksisterende og nye.  

 Ny veg kan komme i konflikt med kulturminner/kulturmiljø, spesielt på Bryn. 

 Nærhet til Østensjøvassdraget og Alnaelva gir spesielle utfordringer i forhold til 

overvannshåndtering. 

 Mange aktører som må samordne sine planer for å kunne oppnå en framtidsrettet areal- 

og transportutvikling, for eksempel i forhold til Bryn kollektivknutepunkt, og planlagt 

byutvikling i Hovinbyen og på Gjersrud-Stensrud.  

 

1.1.2 Nasjonale mål og rammer for prosjektet 
Nasjonal transportplan (NTP) og Klimameldingen 

E6 Manglerudprosjektet er prioritert i Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP) med igangsetting i 

andre halvdel av planperioden (2018-2023). 

 

I forbindelse med Stortingets behandling den 11.06.2012 av «Meld. St. 21 (2011–2012) Norsk 

klimapolitikk» (Klimameldingen), ble det påpekt at klimagassutslippene fra vegtrafikken må 

reduseres, og at veksten i persontransport i storbyene må tas med kollektivtransport, sykkel og 

gange. Klimaforliket er fulgt opp i «Meld. St. nr. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-

2023». 

 

Oslopakke 3 (O3) 

E6 Manglerudprosjektet inngår i prosjektporteføljen for Oslopakke 3. Det er gjennomført en felles 
KVU og KS1 for hele Oslopakke 3. Konklusjonene er nedfelt i «Meld. St. nr. 17 (2008 – 2009) 
Om Oslopakke 3».  
 
I følge «Meld. St. nr. 17 (2008‐2009) Om Oslopakke 3 trinn 2» er et hovedmål med Oslopakke 3 
å sikre god fremkommelighet for alle trafikantgrupper i hovedstadsregionen. Viktige delmål under 
dette hovedmålet er:  
• Å redusere rushtidsforsinkelsene, med prioritering av nærings- og kollektivtransport.  
• Å øke fremkommeligheten for gående og syklende. 
  
For å nå fremkommelighetsmålene slås det fast at veksten i biltrafikken må begrenses og 
andelen av reiser med kollektiv, sykkel og til fots må økes.  
 
Stortingsmeldingen viser til at reduksjon av klimagassutslipp fra transport skal være en sentral 

premiss for videre arbeid med Oslopakke 3. Gjennom Stortingets behandling av statsbudsjett for 

2013 (Prop 1 S (2012–13), ble det presisert at dette målet også gjelder for Oslopakke 3. 

 

Målene i Oslopakke 3: 

 
Overordnet mål: 

• Et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem 
 
 

 



Planprogram E6 Manglerudprosjekt 

Side 15 av 138 

vegvesen.no/e6manglerud 

Hovedmål: 

• God fremkommelighet for alle trafikantgrupper, prioritere kollektiv-, nærings-, gang- og 
sykkeltrafikk 

• Ta veksten i persontransport med kollektivtransport, gåing og sykling 
 
Andre mål: 

• Sikkert og universelt utformet transportsystem 
• Attraktivt kollektivtilbud 
• Bidra til bedre miljø og by- og tettstedskvalitet 

 

Oslopakke 3 skal reforhandles våren 2016. Prosjektet vil vurdere å revidere og innarbeide 

eventuelle nye mål som følge av dette. 

 

1.1.3 Prosjektmål 
 

Mål og rammer for E6 Manglerudprosjektet  

Hensikten med prosjektet er å utvikle et hovedvegsystem i Sørkorridoren i Oslo som avlaster 

Ring 3 mellom Ryen og Teisen, reduserer støy- og lokal luftforurensing fra vegtrafikken og 

tilrettelegger for miljøvennlig transport. Prosjektet skal muliggjøre ny byutvikling langs E6 på 

strekningen fra Åsland til og med Ulven. 

De overordnede målene i Nasjonal transportplan 2014-2023 og i Oslopakke 3 er lagt til grunn for 

målene i E6 Manglerudprosjektet. Prosjektet skal bygge opp under målene om at all vekst i 

persontransport i Oslo-området skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, og at 

vegkapasiteten inn mot Ring 3, indre by og sentrum ikke skal økes ut over dagens nivå.  

 

Overordnet mål:  

 

 Et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i Sørkorridoren1. 

 

Hovedmål: 

 Et bedret bomiljø med redusert støy og mindre lokal luftforurensning. 

 Bedret framkommelighet og økt kapasitet for kollektivtrafikk på E6 med gode koplinger 

mot eksisterende og planlagte kollektivknutepunkter, både internt i planområdet og mot 

viktige knutepunkter i influensområdet. 

 Et sammenhengende, sikkert, attraktivt og trygt gang- og sykkelvegnett langs E6 med 

gode koplinger mot eksisterende og planlagte traseer i syd og nord, samt mot viktige mål-

/knutepunkter på strekningen 

 Mer forutsigbar framkommelighet for godstransporten på E6. 

                                                
1 ‘Sørkorridoren’ brukes for å beskrive på transportsystemet sør i Oslo og inkluderer alle 

transportårer inn mot Oslo sentrum, dvs. E6, E18, jernbanestrekninger, T-bane og trikkelinjer. 
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 Bidra til å bygge opp under en arealutvikling som reduserer transportbehovet og 

tilrettelegger for transformasjon og fortetting i viktige kollektivknutepunkt og 

byutviklingsområder. 

  

Premisser/krav som prosjektet må oppfylle: 

 Vegløsningene skal være universelt utformet og trafikksikre (0-visjon for trafikksikkerhet) 

 Vegkapasitet for persontransport inn mot Ring 3 og indre by skal ikke økes ut over 

dagens nivå. 

o Det skal legges opp til nullvekst for personbiltransport (Klimaforliket og NTP) 

o E6 og E18 skal videreutvikles til et robust hovedvegsystem som kan takle vekst i 

næringstransport som følge av forventet befolkningsvekst. 

 

 

Kommuneplanen for Oslo  

Ny kommuneplan vedtatt 23.9.2015. Mål 3 «Vekst gjennom kompakt byutvikling og banebasert 

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

Byrådserklæringen fra 19. oktober 2015 har mål om ytterligere reduksjon av biltrafikken.  

 

1.1.4 Formål med planarbeidet og planprogrammet 
 

Planarbeidet skal bidra å nå prosjektmålene ved å: 

 Etablere en ny E6-tunnel mellom Abildsø og Ulven for å redusere de trafikkskapte støy- 

og luftforurensningsproblemene i området. 

 Etablere en høystandard bussinfrastruktur fra Klemetsrud til Bryn knutepunkt for å bedre 

fremkommelighet, regularitet og kapasitet for busstrafikken. 

 Gjøre det mer attraktivt å gå og sykle ved å etablere bedre sykkelveier og 

gangforbindelser, og redusere trafikkbarrierene på Ring 3 mellom Ryen og Bryn/Ulven. 

 Sikre godstrafikken mer forutsigbar fremkommelighet ved å bedre fremkommeligheten på 

E6 fra syd mot Alnabruterminalen 

 Bedre trafikksikkerheten ved å oppgradere hovedvegsystemet til en standard som 

samsvarer med dagens trafikkmengder og fremtidige transportfunksjoner. 

 

Formålet med planprogrammet er å få en forutsigbarhet for videre reguleringsplanlegging og 

konsekvensvurdering. 

 

Gjennom planprogrammet skal det avklares: 

 Hvilke alternative traseer /løsninger som skal utredes videre og detaljreguleres 

 Hvilke problemstillinger som er vesentlige i forhold til miljø, naturressurser og samfunn, 

og som skal utredes 

 Behov for undersøkelser og nye registreringer/kartlegginger. 

 Medvirkningsprosess og informasjon til innbyggere 

 

Programmet skal videre sikre at man i utredningene fokuserer på forhold som det er nødvendig å 

få belyst for å kunne: 

 Ta beslutningen om – og på hvilke vilkår – tiltaket kan gjennomføres 
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 Foreta utvelgelse av alternativer 

 Velge grep for samordnet areal- og transportplanlegging og bærekraftig byutvikling 

 Styrke kollektivtransporten 

 Bedre fremkommeligheten for syklende og gående 

 Gi en forutsigbar fremkommelighet for tungtransporten 

 

 

1.1.5 Oppbygging av planprogrammet 
 

Planprogrammet er oppbygget i 3 deler.  

- Del 1: Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 

- Del 2: Krav som har gitt føringer til planforslaget og beskrivelse hvordan forslagsstiller har 

arbeidet seg frem til planforslaget 

- Del 3: Beskrivelser av planalternativer, konsekvensutredning og videre planprosess. 

 

Planprogrammet er revidert etter høringsrunden (se side 3-5), før det fastsettes av Oslo 

kommune. 
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1.2 Planområdet 

 

1.2.1 Beliggenhet 
 

Planområdet strekker seg fra Klemetsrud til Ulven (Alna), en strekning på ca. 13 km.  

Figur 2 - Kart over planområdet. Prosjektet strekker seg langs E6 fra Klemetsrud i sør til Ulven/Alna i nord 
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1.2.2 Veg og vegtrafikk 
E6 er en viktig nasjonal transportåre og fungerer både som gjennomfartsåre, innfartsåre til Oslo 

og intern hovedveg i Oslo. E6 er sammen med E18 Mosseveien viktige hovedårer for å fordele 

trafikk mot Sydhavna, Alnabruterminalen, Ring 3, E18 vestover og Oslo sentrum. 

 

Nåværende E6 er en delvis utvidelse av den gamle Enebakkvegen sør for Skulleruddumpa, og 

delvis nyanlagt fra Skullerud og til Ryen i etapper fra 1960 og frem til ca. 1980. Etter 1980 er 

vegen utvidet og rettet ut etappevis, og det er i denne perioden etablert planskilte kryss for alle 

kryss langs vegen. 

 

E6/Ring 3 er overbelastet og vegens standard er ikke tilfredsstillende i forhold til 

trafikkmengdene. Trafikkmengdene langs vegen er høye, med ca. 70000 – 75000 ÅDT flere 

steder på strekningen. Vegen er ikke dimensjonert for dette, og flere steder er det utfordringer 

med trafikksikkerheten på grunn av uheldig vegutforming. Den store andelen tunge kjøretøy på 

E6 skaper ekstra belastninger.  

 

Trafikkavviklingen i rushperiodene er dårlig, og det er lange køer på Ring 3 og E6 i morgen- og 

ettermiddagsrush. Dette medfører at trafikk kjører omveier utenom hovedvegnettet, og søker 

raskere ruter via parallellgående lokalveger. I morgenrushet står det kø fra Klemetsrud/Åsland til 

Ryen og om ettermiddagen står det kø fra Økern/Teisen til Klemetsrud. Tilbakeblokkering av 

trafikk fra Ryenkrysset til Operatunnelen del Svartdal er uheldig med tanke på trafikk- og 

tunnelsikkerheten.  

 

Trafikken på E6 er økende. Ny sammenhengende 4-feltsveg fra Vinterbro til Åsland og åpningen 

av Nøstvettunnelen i 2009, har medført at E6 sørfra ved bygrensa har økt fra 36100 ÅDT i år 

2008 til 47100 ÅDT i 2014, en økning på ca. 30 %. E18 Mosseveien har i samme periode hatt en 

trafikknedgang fra 21500 ÅDT til vel 16500 ÅDT, en nedgang på ca. 24 %.

 
Figur 3 - Trafikkmengder i Bryn-Teisen-området på dagens vegnett. De fargete pilene viser ulike 
svingebevegelser ved Ring 3/E6-krysset på Ulven 
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Tungtrafikk 

Oslo, Akershus og Østfold er de største leverandør av godsstrømmer til resten av landet, og 

Alnabruterminalen er nasjonalt nav for godstransporten. E6 fra Svinesund til Alnabruterminalen 

er en av Norges viktigste strekninger for gods på vei. E6 i planområdet har en høy tungbilandel 

på ca. 12 %. Nærings- og godstrafikk opplever de samme avviklingsproblemer som busser og 

personbiler på E6.  

 

 

 
Figur 4 - Antall tunge biler i Oslo (YDT 2010) 

 

Det er et uttalt mål i NTP at godstrafikken skal over på sjø og bane i så stor grad som mulig. 

Overføring av gods fra veg til sjø- og banetransport kan avlaste vegnettet på relasjoner med 

tiltakende kapasitetsproblemer og være et middel for å oppnå gode transportløsninger. EU har 

satt som mål å overføre 30 prosent av godstransport på veiene som transporteres lengre enn 

300 km til sjø og bane. Vegtransporten står for 41 prosent av transportarbeidet innenriks. Skip 

utførte 83 prosent av det totale transportarbeidet i 2013, og 53 prosent av innenriks transport. 

Skipstransport dominerer utenrikshandelen. Jernbanen, som utfører 6 prosent av innenriks 

godstransportarbeid, har en sentral rolle i innenlands distribusjon av containere med samlastede 

varer, og utfører også betydelige mengder bulktransporter.  

 

Gods som kommer på bane og sjø blir omlastet til distribusjonsbiler før det ankommer mottaker, 

og det er mange typer gods som ikke er egnet å sende med bane. Selv med stor overføring av 

gods fra veg til bane og sjø, vil det være stor etterspørsel etter vegkapasitet for 

næringstransporten i Oslo.  

 

Kollektivtrafikk 

De viktigste bussrutene i planområdet i dag er: 

På Ring 3/E6 -  23/24 fra Ekeberg/Bryn mot Lysaker/Fornebu,  

På E6 syd for Ryen - 501 fra Lillestrøm til Oslo bussterminal via Enebakk, 71 mellom 

Jernbanetorget og Bjørndal, samt at strekningen Mortensrud-Skullerud trafikkeres av nr. 73, 74 

og 76. I Enebakkveien - Linje 70 og 73 Jernbanetorget/Vika til Skullerud.  
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T-banen går parallelt med E6 fra Ryen til Brynstunnelen. 

 

I tillegg trafikkeres E6 av noen flybusser og ekspressbusser mot Østfold og Sverige.  

 

 
Figur 5 - busslinjekart for bybusser i Oslo syd. Omtrentlig planområde for E6 Manglerudprosjektet er vist 
med grå markering 
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I dag er det dårlig bussfremkommelighet på E6 og et begrenset rutetilbud for lokal- og 

regionalbuss. Bussene har store forsinkelser i rushtiden og lav punktlighet. Det dirkete 

kollektivtrafikktilbudet mellom Oslo sør og nord-øst er svakt, og andelen bilreiser mellom disse 

områdene er derfor høyt.  

 

De tyngste reisestrømmene i Osloregionen foregår på hovedvegene, banestrekningene og 

hovedstrekninger for busstrafikk i Indre by. Vegene E18, E6 og Ring 3 håndterer de tyngste 

trafikkstrømmene inn mot og rundt bykjernen i Oslo. Jernbanen håndterer store reisestrømmer i 

de tre korridorene inn/ut av Oslo. T-banen gjør et viktig transportarbeid for persontrafikken i 

sentrale deler av Oslo, mens buss sikrer nødvendig flatedekning og supplerer banenettet 

 

Figurene under viser antall personreiser fordelt på bil og kollektivtransport. Store 

transportstrømmer følger hovedvegnettet, og spesielt Ring 3 rundt Oslo har høyt volum av 

personreiser med bil. Kollektivreisene har i større grad konsentrasjon inn mot sentrum. Dette 

henger sammen med infrastruktur og kollektivtilbudet. Lengre ut i Oslo og i regionen er det tunge 

reisestrømmer med bil på hovedvegene. Andelen reiser med kollektivtrafikk blir mindre i takt med 

økt avstand til hovedstrekningene for bane og buss med tilhørende knutepunkter. I det sentrale 

influensområdet for Manglerudprosjektet (markert med ring i figurene under) er det tydelig 

hvordan personreiser for bil dominerer og da spesielt langs E6/Ring 3-korridoren i sør. Dette 

viser at kollektivtilbudet er i dag er lite attraktivt i forhold til bil i denne korridoren.  

 

 
Figur 6 - Antall personreiser med bil (YDT) i 2009 i Oslo. Bredde angir volum (data: SVRØ 2010) 
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Figur 7 - Antall personreiser med kollektivtrafikk (YDT) i 2009 i Oslo. Bredde angir volum (data: SVRØ 
2010) 

 

En av grunnene til at kollektivtilbudet er lite attraktivt er manglende kollektivprioritering både 

langs E6/Ring 3 og på deler av lokalvegnettet. Dette medfører igjen at det ikke er grunnlag for å 

utvikle et godt busstilbud i området. T-banenettet dekker dessuten i liten grad reiser på tvers i 

korridoren, har relativt lav frekvens og kapasitetsproblemer i rush. 

 

1.2.3 Sykkel- og gangforbindelser 
Gående og syklende er henvist til stort sett den samme infrastrukturen i planområdet.  

 

Det mangler et sammenhengende sykkelvegnett gjennom planområdet i dag. Det er i dag mulig 

å bevege seg til fots og med sykkel langs hele planområdet, men det er mange skiftende 

systemer og standarder for syklister og gående, både gang- og sykkelveger, fortau, sykkelfelt og 

strekninger hvor man må gå og sykle i blandet trafikk. 

 

På strekningen er det flere gangbroer og underganger for gående og syklende, se Figur 8 – 

Boligområder langs planområdet og eksisterende kryssinger for gående og syklende. 
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Østensjøvannet 

Figur 8 – Boligområder langs planområdet og eksisterende kryssinger for gående og 
syklende. 
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Sykkelrute E6 Enebakkveien er en del av hovedsykkelvegnettet i Oslo. Den går parallelt med E6 

fra Klemetsrud og til Enebakkveien ved Skullerud. Fra Skullerud mot Ryen mangler det i dag 

egen infrastruktur for sykkel og syklende er henvist til å sykle i Enebakkveien videre mot Ryen, 

eventuelt i Østensjøveien rundt Østensjøvannet. Rute Ring 3 mellom Ryen og Ulven har 

varierende standard med mange systemskifter mellom Manglerud og Teisen.  

 

Det pågår flere større og mindre sykkelprosjekter innenfor planområdet, som har varierende grad 

av planavklaring, blant annet: 

 

 Ulvenveien er regulert med sykkelfelt  

 Teisen – Ulvenveien; ny bro med sykkelvei med fortau, oppstart av reguleringsplan  

 Strømsveien, Ole Deviks vei – Teisenveien; byggeplan sykkelvei med fortau  

 Smalvollveien, bro over E6; forprosjekt starter i 2015  

 Ny forbindelse langs E6, Smalvollveien – Trosterud; forprosjekt starter i 2015  

 Tvetenveien, Haugerudveien – Ole Deviks vei; Sykkelvei med fortau under bygging  

 Tvetenveien, Ole Deviks vei – Innspurten; KVU under oppstart.  

 Enebakkveien, Ryen Abildsø (oppstart 2015) 
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Figur 9 - Kart som viser forslag til nytt sykkelvegnett i Oslo kommune. 
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1.2.4 Støy og lokal luftforurensning 
 

Støysituasjonen i planområdet 

Vegen går gjennom områder med et stort antall boliger, mange av disse er utsatt for en betydelig 

støybelastning.  Grove beregninger viser at det over 5000 beboere på strekningen Abildsø – 

Teisen som har et utendørs lydnivå over Lden 55 dB, som er over grenseverdiene i 

støyretningslinjene. Flere hundre av disse som har lydnivå over Lden 75 dB. 

 

Støykartet nedenfor viser støyforholdene slik de er i dag i området fra Abildsø til Teisen. All 

bebyggelse innenfor lilla, rød, oransje og gul sone ligger over anbefalte grenseverdier.  

 

 
Figur 10 - Støysonekart over Abildsø – Teisen for vegtrafikkstøy. Mørkere farger er høyere støynivå. Gul 
støysone (større enn 55-65 Lden) tilsvarer fargekode gul og oransje. 
Rød støysone (større eller lik Lden 65) tilsvarer fargekode rød, lilla og blå. 

 

Det er allerede foretatt en rekke avbøtende tiltak langs E6, både i form av langsgående 

støyskjerm, støyvoll og fasadetiltak på boliger.  
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Brynseng 

Manglerud 

Abildsø 

Teisen 
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For området Teisen – Ulven ligger det på østsiden av veien et boligområde der omtrent 10 

boligblokker med ca. 200 boenheter ligger i rød og gul støysone. 

 

For strekningen Abildsø til Klemetsrud er det i området rundt Abildsø en del boliger som ligger i 

rød og gul støysone. Det er omtrent 300 boenheter som er utsatt for støynivåer over anbefalt 

grenseverdier. Også her er det allerede en del langsgående skjerming. En god del av denne 

bebyggelsen ligger vesentlig høyere enn vegen og det gjør at eksisterende, langsgående 

støyskjerm ikke har så stor effekt.  

 

Luftforurensning 

Støy og luftforurensning gir helseskader for en stor andel av befolkningen i byområder og 

boligområder langs trafikkerte veger. Det medfører også store konsekvenser for trivsel og for 

miljøet.  

 

Luftforurensningskrav 

De viktigste forurensningskomponentene fra vegtrafikken er nitrogendioksid (NO2) fra 

forbrenning (eksos) og svevestøv (PM10) fra asfaltslitasje. I dag finnes det ikke effektive 

rensemetoder for rensing av avgasser fra vegtrafikk. Produksjonen av NOx øker ved køkjøring, 

og dersom ÅDT minker og resulterer i bedre flyt, vil dette bidra positivt til en utslippsreduksjon. 

 

Oslo kommune har laget luftsonekart på bakgrunn av retningslinjen for behandling av 

luftforurensning i arealplanlegging, T-1520. I figuren nedenfor vises dagens situasjon i 

planområdet, med gule og røde soner for PM10 og NO2. Figuren illustrerer at mellom Ryen og 

Ulven, strekker det røde beltet seg, spesielt for NO2, langt inn i boligbebyggelsen.  
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Figur 11 - Gule og røde soner i henhold til retningslinje T-1520 for dagens situasjon over planområdet. 
Figuren viser både komponenten NO2 og PM10. Røde soner har de høyeste 
luftforurensningskonsentrasjonene. 
 

Grafen under viser hvordan luftkvaliteten på Manglerud har endret seg de siste årene. Antall 

overskridelser er knyttet opp til regelverket i forurensningsforskriften og nasjonalt mål. 
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Figur 12 - Antall overskridelser av grenseverdien for svevestøv (PM10) i forurensningsforskriften og 
nasjonale mål. Grønn strek indikerer antall tillatte overskridelser av forurensningsforskriften, 35 døgn. 
Oransje strek indikerer antall tillatte overskridelser av nasjonalt mål, 7 døgn. 

 

 
Figur 13 - Antall overskridelser av grenseverdien i Forurensningsforskriften, årsmiddel for NO2 på 
Manglerud. Rød strek indikerer 40 μg/m3. 
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Fra grafene kan man se at grenseverdien i forurensningsforskriften for PM10 ikke har vært 

overskredet siden 2006 på Manglerud. Dette skyldes effektive tiltak som miljøfartsgrense, salting 

med magnesiumklorid og renhold. Likevel blir nasjonalt mål overskredet.  

 

Konsentrasjonen av NO2 er høy i planområdet, og grenseverdiene i forurensningsforskriften 

overskrides i relativt ofte i vintersesongen. Det eksisterer ikke like mange avbøtende tiltak for 

NO2 som for PM10. 
 

1.2.5 Landskapsbilde 
 

Grovt sett går E6/ Ring 3 gjennom to områder med svært ulik kvalitet. Klemetsrud-Abildsø/Ryen 

har landskap preget av skog, kulturlandskap og areal som ligger brakk. Strekningen 

Abildsø/Ryen- Teisen er derimot et urbant landskap med bebyggelse tett på vegen. E6–

korridoren markerer dermed overgangen mellom by og land.  

 

 

Fra bygrensa og inn til Skullerud er 

landskapet preget av skogkledd 

småkollelandskap, hovedsakelig med 

barskog. Kollene er orientert i nord-

sørretning. Vegen ligger langsmed 

kollene, og har en klar romavgrensing. 

Det er få utsynspunkter fra vegen, men 

i bakken ned mot Skulleruddumpa er 

det utsyn nordover til Grefsenåsen. 

Her ser man samtidig høyblokka på 

Lambertseter som et tydelig 

landemerke på vestsiden av vegen.  

 

Fra Skullerud og inn til Ryen går vegen 

delvis i et gammelt jordbrukslandskap 

og delvis i et gammelt 

våtmarksområde (Abildsø) med den 

bratte granskogkledde skråningen 

langs Ekebergåsen mot vest, og et 

mer småkupert løvskoglandskap mot 

øst. Vegens form og kurvatur har 

sammenheng med terrenget vegen går 

i. Fra Ryen til Bryn går vegen gjennom 

et relativt flatt landskap der vegen 

stedvis ligger høyere enn sideterrenget 

og stedvis i lavere skjæringer. På 

denne strekningen ligger T-banen 

parallelt med vegen, og følelsen av en 

transportkorridor blir forsterket.  

Brynstunnelen går gjennom den 

geologiske forsenkningen som deler den vide Groruddalen fra det høyereliggende 

Figur 14 - Grov oversikt over landskapstyper i planområdet 
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Østensjøområdet. Fra tunnelmunningen til Teisen går Ring 3 i bru over Alnaelva og jernbanen. 

Ved Teisen og Ulven ligger vegen lavt i terrenget med bebyggelse nær vegen på begge sider.  

 

E6 som grønn korridor 

E6 står frem som en grønn korridor med stor variasjon mellom tett, mørk barskog, åpent 

landskap, frodige bekkedrag, lysere løvskog og våtmarksvegetasjon. De mange skogkledde 

kollene og nærheten til Marka er med å forsterke det grønne preget. 

  

Tre store elvedrag går på tvers av E6 og Ring 3 på strekningen: Gjersrudbekken lengst i sør, 

Ljanselva ved Skullerud, som ligger i dalen som strekker seg fra Østmarka og mot Oslofjorden, 

og Alnaelva som i dette området følger den geologiske forsenkningen ved Bryn. Disse elvene 

representerer svært viktige blågrønne strukturer for byen (se Figur 14). 

 

 
Figur 15 – E6/Ring 3 og T-banen forbi Manglerud sett mot Skøyenåsen 
 
 
På strekningen fra Ryen – Teisen ligger det bebyggelse forholdsvis tett inntil vegen.  
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Figur 16 - Lavblokkbebyggelse tett på begge sider av E6 ved Teisen. Nede til høyre vises Teiseneng gård, 
som er fredet etter kulturminneloven. Gården huser i dag Teisen gård barnehage. 

 

1.2.6 Kulturmiljø og kulturminner 
 

Planområdet inkluderer i flere områder som er utbygget etter 2. verdenskrig, men det har vært 

bosettinger i området siden jernalderen. Området inneholder flere kulturminner fra både nyere og 

eldre tid.  

 

Det er registrert fornminner (gravrøyser og gravhauger) på Tallberget og Abildsø gård. Det er 

gjort funn av gjenstander fra jernalder og middelalder på Abildsø gård. Vest for og inntil E6 mot 

Bjørnsenskogen finnes rester av dyrkingsspor.   

 

Kulturminner av nyere tid som vurderes som spesielt verdifulle er bygdeborgen på Midtåsen og 

gravfeltet på Langerud, Teiseneng gård (fredet), Christinedal (under fredning), østre Aker kirke 

og østre Aker prestegård, østre Aker middelskole og Bryn skole, industri- og stasjonsmiljøet på 

Bryn, Bryn bedehus og Breidablikk, Søndre Li gård med bygninger og kulturlandskap inkludert 

skolebygningene på Klemetsrud.  

  

Det er flere gamle veifar som er viktige historiske strukturer: Strømsveien (Pilegrimsled), 

Teisenveien, Østensjøveien, Tvetenveien og Enebakkveien. Noen av vegfarene er gamle og det 

antas at Enebakkvegen fra Ryen, over Abildsø, via Skullerud og sydover til Gjersrud-Stensrud 

var opparbeidet allerede i middelalderen. Rester av den gamle Enebakkvegen kan ses like 

nedenfor Bakkeløkka gård. Myrdraget mellom Ryen og Skulleruddumpa het fra gammelt av 

Langemosen, og er omtalt som ferdselsåre allerede i kong Sverres saga. Det er fortsatt et synlig 

veifar i Bjørnsenskogen. 
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I området Alnabru, Breivollen og Smalvollen finnes flere bygninger som er oppført på Gul liste2. 

 

I området Teisen-Ulven er Teiseneng gård fredet, funksjonærbolig i Post Hallingsvei 9 er regulert 

til bevaring. Flere bygninger er bevaringsverdige, som Østre Aker kirke og prestegård, eller 

vurderes oppført på Gul liste. 

 
Figur 17 - Østre Aker kirke og prestegård, Ulvenveien 108 og 114. Bevaringsverdig på Gul liste. Kirken er 
listeført av Riksantikvaren, og skal behandles på linje med fredet bebyggelse. Foto fra «Nyere tids 
kulturminner», Byantikvaren i Oslo 2015. 

 

                                                
2 Gul liste er Byantikvarens oversikt over registrerte kulturminner og kulturmiljøer i Oslo. De 

fleste bygningene på Gul liste er kommunalt listeførte, som betyr at de er verneverdige. 
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I området Helsfyr og Bryn er Klosterheim (avholdslokale) i Tvetenveien 46 regulert til bevaring, 

og er nabo til disponentboligen som er bevaringsverdig på Gul liste. Bryn har kulturhistorisk 

interessante bygningsmiljøer som er sårbare for nærføring. Stasjonsmiljøet på Bryn, 

Jernbaneveien 4 og 6 og Østensjøveien 60, 62, 64 er bevaringsverdig på Gul liste. Det gamle 

bryggeriet og teglverket er viktige kulturminner rundt Bryn jernbanestasjon. Flere 

bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljø er oppført på Gul liste. 

 
Figur 18 Bryn jernbanestasjonen fra 1902, stasjonsmesterboligen med uthus fra 1880-tallet. 
 

I området Skøyenåsen og Høyenhall er Christinedal i Harry Fetts vei 10 og 12 under fredning 

etter kulturminneloven. 

 

Flere eiendommer er oppført som bevaringsverdige og er vurdert som bevaringsverdige på Gul 

liste. Nordre Skøyen hovedgård som ligger på toppen av Skøyenåsen er fredet. 

 

I området Ryen og Manglerud er søndre Manglerud gård regulert til bevaring. Flere bygninger 

vurderes for oppføring på Gul liste. 

 

I området på Abildsø finnes godt bevarte områder med både arkitektonisk og kulturhistorisk 

verdi. Abildsø gård er fredet av Riksantikvaren i 1997. Gården er en del av Østensjøvannets 

miljøpark, jorda drives og gården har tilbud for å forebygge frafall fra skole og arbeidsliv. Folkets 

Hus (Abildsø arbeiderforening) i Smedbergveien 5 er bevaringsverdig på Gul liste. Flere 

eiendommer vurderes oppført som bevaringsverdige på Gul liste. Mot Karlsrud er Søndre Østli 

gård i Sandstuveien 57 oppført som bevaringsverdig på Gul liste.  

 

I området Lambertseter er Seterbråten i Steinspranget 2 omtalt som bevaringsverdig på Gul liste. 

Lambertseter regnes som Oslos første drabantby, og det er derfor knyttet kulturminneinteresser 

til bydelen som en viktig representant for utbyggingen av Oslo på 1950- og 1960-tallet. 

 

I området ved Skulleruddumpa er Sagstua og Ljanselva oppført som bevaringsverdig på Gul 

liste. 
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På strekningen Klemetsrud-Abildsø er gårdene Lofsrud og Mortensrud regulert til spesialområde 

bevaring, mens Bakkeløkka gård med kulturlandskap er oppført på byantikvarens gule liste som 

verneverdig bebyggelse. Lokalsenteret på Mortensrud har verneverdige gårder.  

 

I området Dal og Brenna er Brattli i Brennaveien 122 og 124 og Dal nordre i Oscar Dahls vei 9 

regulert til bevaring. 

 

Brenna husmannsplass og Dal søndre er vurdert som bevaringsverdige på Gul liste. Dal søndre 

inngår i verneplan for Akergårdene. 

 

I området Mortensrud og Loftsrud er Mortensrud gård i Enebakkveien 781 regulert til bevaring. 

Tunet på Lofsrud gård inngår i verneplan for Akergårdene. 

 

På Klemetsrud er Klemetsrud skole og gamle Klemetsrud skole i Enebakkveien 418 og 395 

regulert til bevaring. Store Li gård i Sørliveien oppført som bevaringsverdig på Gul liste.  

 

Vest for E6 mot Bjørndal ligger nordre Slime gård som er oppført som bevaringsverdig på Gul 

liste. 

 

På Tallberget, rett sør for Manglerud videregående skole, ligger et gravfelt med en oldtidsvei fra 

jernalderen. Gravfeltet er fredet i henhold til lov om kulturminner.  

 

Kulturminner av nyere tid som vurderes som spesielt verdifulle er Teiseneng gård som er fredet 

og Christinedal som er under fredning. Nordre Skøyen hovedgård er fredet og ligger litt nord for 

planområdet.  

 

Figur 19 - Bakkeløkka gård, syd for Skullerudkrysset. Gården ligger nær E6. 
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Søndre Manglerud gård, Lofsrud gård, Mortensrud gård, Brattli, Dal nordre, Klemetsrud skole og 

gamle Klemetsrud skole er regulert til bevaring. Dal søndre og tunet på Lofsrud gård inngår i 

verneplan for Akergårdene.  

 

Det er flere verdifulle eiendommer og bygningsmiljø som er oppført på byantikvarens «gule liste» 

i planområdet.  

 

1.2.7 Naturmangfold 
 

E6 sørfra går igjennom store grønne områder hvorav flere lokaliteter er registrert som verdifulle 

naturtyper i Naturbase og utkastet til ny kommuneplan for Oslo. 

  

Blant de viktigste områdene som berøres av E6 er elvene og bekkene som vegen krysser. 

Gjersrudbekken og Ljanselva er registrert som viktige bekkedrag, mens Alnaelva er et svært 

viktig bekkedrag. Elvene har betydning for naturmiljøet og det biologiske mangfoldet så vel som 

for nærmiljø- og friluftsliv. Ingen av forekomstene har betydning i ressurssammenheng 

(drikkevann, energiproduksjon og lignende). 

 

Østensjøvannet naturreservat ligger også i nærheten av eksisterende E6. Ved Abildsø er det 

registrert to viktige myr- og våtmarksområder øst for E6 ved avkjøring til Østensjø. Abildsømyra 

og Bjørnsenskogen er en del av Østensjøvassdraget og Smedbergbekken, som er en av 

Østensjøvannets største og viktigste tilførselsbekker, renner gjennom begge disse områdene. 

Disse grøntområdene er også viktige bufferområder og korridorer for fugl, pattedyr og amfibier. 

Vest for E6 ved Abildsø er det registrert en viktig lokalitet med frodig og rik blandingsskog.  

 

Alnavassdraget har nasjonal verneverdi og ved Bryn er to strekninger av elva registrert som 

svært viktige; Alna ved Etterstad og ved Smalvollen. Ved Smalvollen finnes det eneste naturlige 

meanderpartiet i Alna. 

 

Ljansvassdraget er en viktig natur- og miljøressurs og har også stor opplevelsesverdi for friluftsliv 

og rekreasjon. Ljanselva med omgivelser fra Østmarka til Bunnefjorden er vernet i et 100 meter 

bredt grøntbelte på begge sider, dels som naturvernområde dels som friområde.  

Figur 20 – Alnaelva ved Etterstad 
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Ljanselva og Gjersrudbekken er i områder med store landskaps-, natur- og rekreasjonsverdier og 

områder med spesielle naturfaglige verdier. Vassdraget er regulert til spesialområde naturvern 

og har store naturverdier. 

 

 

 

Planarbeid innenfor markagrensa 

Øst for Skullerudkrysset og ved gang- og sykkelvegen ved Klemetsrud ligger eksisterende E6 

veldig nær Marka og planen kan medføre inngrep her. Derfor søkte Statens vegvesen i brev av 

15.04.2015 om tillatelse til oppstart av planarbeid for en gang- og sykkelveg langs E6, som delvis 

ligger i markagrensa og delvis innenfor. Tillatelse til oppstart av planarbeid ble gitt av 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev datert 28.04.2015. 

 

1.2.8 Naturressurser 
Fra bygrensa og nordover til Skullerud preges sidearealene til E6 av større områder med 

beitemark, fulldyrka mark og skog med høy bonitet. Store Li gård drives fremdeles, mens det er 

hester på gressgang ved gårdene Lofsrud og Bakkeløkka.  

 

Rett sør for Abildsøkrysset ligger høymyra Bjørnsenskogen. Denne skogen er klassifisert som 

høy bonitetskog, men har liten verdi sett ut ifra naturressurser.  

 

Rundt Østensjøvannet er det større arealer fulldyrka mark knyttet til gårdene Nordre Abildsø og 

Søndre Østensjø.  

 

Planområdets nordlige deler domineres av boliger, næring og infrastruktur som E6/Ring 3 og T-

banen. Innimellom finnes mindre områder med skog av lav bonitet/uproduktiv skog. Området har 

liten verdi sett ut ifra naturressurser. 

 

 

Figur 21 - Ljanselva under E6 ved Skulleruddumpa (til venstre) og Gjersrudbekken (til høyre) 
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1.2.9 Bebyggelse, befolkning 
 

Det bor mange personer langs E6/Ring 3.På strekningen fra Klemetsrud i sør til Alna i nordøst, 

går vegen gjennom 5 bydeler (Søndre Nordstrand, Nordstrand, Østensjø, Gamle Oslo og Alna) 

med tilsammen ca. 220 000 innbyggere. Mye av bebyggelsen er bygget ut i etterkrigstiden, mens 

vegene har utviklet seg og blitt utbygget i nyere tid. 

 

Bosettingen langs vegen er ikke så konsentrert i søndre del av planområdet, de største 

befolkningskonsentrasjonene er fra Lambertseter /Abildsø og videre innover mot Teisen/Ulven. 

 

Fra Klemetsrud til Mortensrud ligger bebyggelsen tilbaketrukket fra E6, med vegetasjon og 

terrengformer som skjermer mot vegen. 

 

På Mortensrud består bebyggelsen stort sett av eneboliger og lavblokker, på Lofsrud er 

bebyggelsen bestående av lavblokker og rekkehus. 

 

Østensjøbanen ble forlenget til Mortensrud i 1998 og ble banens nye endestasjon. På stasjonen 

ble det samtidig etablert en bussterminal. Mortensrud kirke ble bygget i 2002 og har fått mye 

oppmerksomhet på grunn av den spesielle arkitekturen. 

 

På Skullerud er det ulike boligtyper, både eneboliger, tomannsboliger og lavblokker. 

Ved Abildsø ligger det et boligområde øst for vegen. Mest synlig er rekkehusbebyggelsen på 

høydedraget syd for krysset med Sandstuveien. Selv om det er lite bebyggelse tett på vegen, er 

det store boligområder i nærhet til vegen. Området fikk småhusbebyggelse fra tidlig på 1900-

tallet.  

Lambertseter ble bygget ut på slutten av 1950-tallet som den første «drabantbyen». Ideen om 

drabantbyer ble lansert første gang i generalplanen av 1950 for den nye storkommunen Oslo, og 

Lambertseterplanen fra 1950 dannet grunnlaget for drabantbyene som skulle komme senere. 

Rundt 1960 bodde det ca. 18 000 mennesker på Lambertseter. Lambertseter Senter åpnet i 

1958 som ett av landets første kjøpesentre. I dag bor det ca. 10 000 personer på Lambertseter. 

Lambertseter henger sammen med Karlsrud og Brattlikollen mot Sandstuveien. Her finnes 

eneboliger med lavere arealutnyttelse enn blokkene på Lambertseter. 

Ryen består av en blanding av industri og boliger. Boligbebyggelsen består av blokker fra 1950-

tallet, som glir over i vestre Manglerud. Stedet har navn etter Ryen gård, revet i 1983 for å gi 

plass til et alders- og sykehjem.  
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Figur 22 - Flyfoto fra Ryen, tatt i 1947, 1971 og 2014. Ryenkrysset ses til venstre i bildene fra 1971 og 
2014. Bildene viser den store utviklingen i boligbyggingen i området fra 1947 til 1971. Fra 1971 fram til i 
dag har boligbyggingen i området vært marginal, mens veksten i trafikken har vært stor. 

 

Manglerud har navn etter Manglerud-gårdene. Stedet ble bygget ut i perioden 1952-1963 med 

3200 leiligheter, i hovedsak blokker og rekkehus. Manglerud fikk T-bane i 1957 

(Lambertseterbanen). Manglerud kirke ble innviet i 1963, Manglerud Senter åpnet i 1966 og i 

1968 ble Manglerud politistasjon opprettet.  

Høyenhall var opprinnelig en løkke med landets største frukthage. Fra 1890-tallet ble området 

industrialisert, blant annet med et teglverk. Fra 1920-tallet ble Høyenhall utparsellert, og 

mesteparten av dagens bebyggelse er villaer fra 1950-tallet. 

Bryn er et industri- og boligområde som delvis ligger i bydel Østensjø. Hovedbanen ble lagt 

gjennom Bryn i 1854, noe som sammen med den gunstige beliggenheten ved fossefallene i 

Alnaelven førte til industriutbyggingen i området. Kjøpesenteret Bryn Senter (åpnet 1992) ligger 

inntil E6/Ring 3. 

Nord for Brynstunnelen ligger lave boligblokker på Teisen tett inntil E6/Ring 3. På Teisen finnes 

for øvrig også noe villabebyggelse. Fjellhus ligger mellom Teisenveien og Caspar Storms vei og 

består for det meste av eneboliger. 

 
Figur 23 - Flyfoto fra Teisen/Ulven, tatt i 1947, 1971 og 2014. Teisenkrysset ses øverst til venstre i bildene 
fra 1971 og 2014. Bildene viser den store utviklingen i boligbyggingen i området fra 1947 til 1971.  

 

Ulvenområdet består i dag av noe blokkbebyggelse nord for Strømsveien, men ellers av mye 

eldre industri. Området er i dag i stor grad omregulert til mer boligbebyggelse.  
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1.2.10  Nærmiljø og friluftsliv 
 

For boligområdene langs E6/Ring 3 

fungerer vegene som barrierer 

mellom de forskjellige 

boligområdene, og mellom 

boligområdene, skoler og arealer 

for friluftsliv. Marka utgjør det klart 

viktigste målet for friluftsliv, men det 

er mange mindre områder som 

fungerer som utfartsmål for kortere, 

daglige turer. De fleste 

krysningspunktene mellom øst- og 

vestsiden av E6/Ring 3 er knyttet til 

vegkryssene, men det finnes også 

flere egne gangbruer langs 

strekningen (se Figur 24). Mange 

av krysningspunktene er smale 

fortau på vegbroer og lite attraktive 

for fotgjengere og syklister.  

 

Sør i planområdet er det flere store 

boligområder og nyere drabantbyer 

langs E6 med tilhørende skoler og 

idrettsanlegg. Det er i stor grad 

opparbeidet et godt turvegnett 

internt i disse og mot Marka.  

 

Skullerudkrysset er et viktig 

krysningspunkt for utfart til Marka 

fra prosjektområdet samt de store 

boligområdene som ligger vest for 

E6 mot Oslofjorden.  

 

Nord for Skullerudkrysset blir 

bebyggelsen på østsiden av E6 mer dominerende ettersom Nordstrandsplatået ligger vest for 

traseen. I øst ligger boligområdene Skullerud, Abildsø og Ryen/Manglerud. Abildsø skole fra 

1859 er bydelens eldste. Manglerud er et stort boligområde som i dag deles av E6/Ring 3. På 

vestsiden er Høyenhall med småhusbebyggelse og blokker nærmest Ryen. Høyenhall skole (1.-

10. klasse) har elever fra begge sider av E6/Ring 3. På østsiden ligger Manglerud med 

hovedsakelig blokkbebyggelse i områdene nærmest E6/Ring 3 og småhusbebyggelse i de indre 

områdene. Skole og fritidsaktiviteter fører til at barna krysser E6/Ring 3 daglig.  

 

Det er flere større idrettsanlegg i området ved Manglerud/Abildsø og idrettsklubber der 

medlemsmassen kommer fra hele de sørøstlige delene av Oslo. Østensjøvannet er et viktig 

område for rekreasjon for mange i denne delen av byen. 

Figur 24 - Boligområder og gangkryssinger på tvers av 
hovedvegsystemet 
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Ved Bryn og i områdene Teisen og Ulven er det flere boligområder med store borettslag i 

umiddelbar nærhet til E6/Ring 3. Barna her går på skolene Bryn (1.-7. klasse) og Fyrstikkalleen 

(8.-13. klasse) og krysser mange store veger på veg til skolen. Den ganske nylig åpnede 

Alnastien langs Alnaelva utgjør et viktig turområde, mens det ved Ulven/Valle Hovin er flere 

større idrettsanlegg som er mye brukt av barn, unge og voksne i områdene rundt.  

 

 

Grønn buffer mellom vegen og boligområdene 

Det grønne preget er klart mest dominerende i de sørlige deler av planområdet. Her har 

boligområdene et relativt bredt belte (fra 50 m og bredere) av vegetasjon og kupert terreng mot 

E6. Dette skaper en verdifull buffer mellom boligområdene og vegen, både med tanke på støy og 

luftkvalitet. Etter Abildsø blir den grønne bufferen mellom E6 og bebyggelsen mindre, før den 

tilnærmelsesvis forsvinner ved Manglerud, Bryn og Teisen. 

  

Figur 25 – E6/Ring 3 ligger som en barriere mellom borettslagene på Teisen, øverst til høyre i bildet. 
Foto: Oslo kommune 
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1.2.11 Næring 
Næringsvirksomhet langs E6 gir en god eksponering for bedrifter og er et attraktivt område for 

videre etablering av virksomheter. I KDP 7 «Næringskorridor Oslo syd», vedtatt av bystyret i mai 

1993, er det nedfelt viktigheten av å opprettholde en attraktiv og velfungerende næringskorridor 

gjennom god transporttilknytning, både fra veg og bane.  

 

Tyngdepunktene for næring i planområdet er Ryen, Skullerud-Mortensrudområdet, 

Bryn/Brynseng og Ulvenområdet.  

 

I søndre del av planområdet ligger Klemetsrud energigjenvinningsanlegg (EGE) på vestsiden av 

E6.  

 

Mortensrud har to kjøpesentre 

med butikker og andre 

funksjoner: Mortensrud torg og 

Senter syd. Det ligger en 

bensinstasjon vest for E6. Langs 

Enebakkvegen mot E6, ligger 

det et felt med 

næringsbebyggelse. Ved 

Abildsø ligger det en 

bensinstasjon tilknyttet E6. 

 

Nord for Sandstuveien og frem 

til Ryen ligger Sporveiens T-

banestaller på vestsiden av 

vegen. På Ryen er det tyngre 

næringsbebyggelse på østsiden 

av vegen i området mellom 

Enebakkveien og E6. Det er 

også en bensinstasjon, Esso 

Ryen veiservice, på østsiden av 

E6. 

 

Manglerudsenteret åpnet i 1966, 

da som et av Norges største 

varesentre. I dag har senteret  

60 butikker og 

servicefunksjoner. Senteret 

ligger med kort vei til buss og T-

bane. 

 

Bryn Senter åpnet i 1992 og har 

42 butikker og 12 helseaktører.  

Etter Brynstunnelen ligger det et 

større næringsområde på 
Figur 26 - Viktige næringsområder langs E6, eksisterende områder 
og områder som er under utvikling/utvidelse 
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nordsiden av E6/Ring 3. 

 

I Bryn/Brynsengområdet er det flere store kontorbygninger. Mellom E6/Ring 3 og Tvetenveien 

ligger det flere forretningsbygg med ulike funksjoner og en Statoilstasjon.  

 

I Ulvenområdet og langs Smalvollveien/Breivoll er det i dag stor lager- og logistikkvirksomhet, 

men store deler av området er under transformasjon til boliger og lettere næring.  
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1.3 Planstatus og andre rammebetingelser 

 

1.3.1 Reguleringsplanstatus for området 
 

Planområdet strekker seg fra Klemetsrud til Ulven/Alna.  

 

Planområdet er stort/langstrakt, og gjeldende 

reguleringsstatus kan ikke omtales i detalj. For en 

oversikt over reguleringsstatus i planområdet og 

omgivelser, se vist utsnitt fra REGIS. 

 

Riksveiene som omfattes av planprogrammet er regulert 

gjennom ulike planvedtak for hovedstrekninger, samt en 

rekke senere planendringer for kortere 

strekninger/områder. Under gis en grov punktvis 

oversikt, fra sør mot nord: 

 

- E6 Bygrensen-Klemetsrud regulert som mindre 

vesentlig endring 28.06.2000 av S- 2293 

(07.03.1978) 

- Endringer/ombygging av Klemetsrudkrysset, S-

3956 (19.03.2003) 

- E6 Klemetsrud-Bakkeløkka, S-2788 (12.08.1985) 

- Europaveien, Ryenbergveien-Klemetsrud, S-442 

(10.07.1952) 

- Skullerudkrysset, S-3543 (26.06.1996) 

- Europaveien, Enebakkveien 320- Abildsøveien 

med toplanskryss, S-1524 (12.02.1969) 

- Europaveien, Ryen-Abildsøveien med 3- 

plankryss ved Ryen (2-planskryss ble bygget) og 

2-planskryss ved Sandstuveien, S-2703 

(03.02.1984) 

- Store Ringvei (Ring 3), Bryn-Ryen, S-458 

(12.01.1953) 

- Store Ringvei, Tvetenveien-Høyenhall, inkl. 

Brynstunnelen, S-936 (20.09.1961) 

- Ring 3 Manglerud-Bryn-Teisen utvidet og regulert 

med kollektivfelt på delstrekninger i S-4422 

(28.01.2009) 

- Teisenkrysset og deler av Strømsveien og Store 

Ringvei, S-2118 (15.01.1975) 

- Ulvensplitten (Djupdalslinjen) med tilstøtende 

veier, Strømsveien, Persveien, m.m., S-1634 

(27.04.1970) 

  Figur 27 - Reguleringskart over 
planområdet.  
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1.3.2 Overordnede strategiske planer 
Nasjonal transportplan (NTP) 

E6 Manglerudprosjektet er prioritert i NTP 2014-2023, med igangsetting i andre halvdel av 

planperioden (2018-2023).  

 

Oslopakke 3 (O3)  

E6 Manglerudprosjektet inngår i Oslopakke 3. Det er utført en KVU og KS1 for hele Oslopakke 3 

hvor konklusjonene er nedfelt i St. meld. nr. 17 (2008 – 2009) «Om Oslopakke 3». Dette omfatter 

store deler av hovedvegnettet i Oslo-området. 

 

Stortinget - klimaforliket 

Det er et mål i NTP og i Oslopakke 3 at all vekst i persontransporten skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gåing.  

 

Statlige planretningslinjer  

I tillegg til planverkene, finnes det er rekke statlige planretningslinjer prosjektet må forholde seg 

til, blant annet: 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene.  

 

Statlige planretningslinjer brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen 

og markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen. 

 

1.3.3 Fylkesdelplan for transportsystemet i Sørkorridoren  
 

Fylkesdelplan (FDP) for transportsystemet i sørkorridoren ble utarbeidet på slutten av 1990-

tallet. Vedtak i Fylkestinget i Akershus i mars 1999 og i Oslo bystyre i januar 2000. Konkret 

resultat av planen var at E6 skal være hovedinnfartsåren til Oslo fra syd og utvikles til 4-felts veg 

fra Vinterbro til Ryen.  

 

Hovedpunktene i Oslos FDP-vedtak - plandokumentet fra mai 1997 leges til grunn med bl.a. 

følgende presiseringer: 

 Bystyret anbefaler tung kollektivsatsing tidlig i planperioden, før veiutbyggingen. 

 Bystyret vil blant annet prioritere nytt dobbeltspor Oslo-Ski, og kombibane til Bjørndal og 

Gjersrud - Stensrud – og innerstrekningen for dobbeltsporet må prioriteres først. 

 Hovedvegutbyggingen må ikke åpne for trafikkvekst mot Oslo indre by. E6 anbefales 

bygget ut til 4 felt mellom Klemetsrud og Vinterbro, og dobbeltspor på jernbanen må 

senest realiseres samtidig med en slik utbygging. 
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Figur 28 - Strategikart fra høringsdokumentet til Fylkesdelplan for transportsystemet i Sørkorridoren. Til 
venstre: anbefalte investeringer i kollektivstruktur. Til høyre: anbefalte investeringer i hovedvegnettet. 

 

 

1.3.4 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt i Akershus fylkeskommune og 

Oslo kommune i fylkestinget 14. desember og bystyret 16 desember 2015, er i stor grad 

sammenfallende med kommuneplanens mål for Hovinbyen. Planen har som strategi at Oslo skal 

vokse innenfra og ut og med flerfunksjonelle, tette byområder som er gang- og sykkelvennlige. 

Planen fremhever behovet for bedre kollektivtilgjengelighet mellom Akershus og 

arbeidsplasskonsentrasjonene langs Ring 3 og T-baneringen, og det tas sikte på et høyfrekvent 

kollektivnettverk med regionale forbindelser i bybåndet. Se også  

 

Vedlegg 10  
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Figur 29 - Plan for regional areal- og transportstruktur i Oslo og Akershus 
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1.3.5 Oslos kommuneplan 
 

Ny kommuneplan er vedtatt i Oslo bystyre 23.9.2015.  

Tidligere kommuneplan «Kommuneplan 2008 – arealstrategi mot 2025» (bystyrevedtak 

11.06.2008) hadde inne en «Superlang-tunnel», hentet fra Sørkorridorutredningen (2009).  

 

Byrådets forslag til ny kommuneplan «Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn» ble lagt ut til 

høring i februar 2014, og ble 15.04.2015 avgitt fra byrådet til behandling i bystyret. 

 

De viktigste utviklingsområdene i den nye kommuneplanen som er relevante for E6 

Manglerudprosjektet er «Hovinbyen» og «Gjersrud-Stensrud». Tunnel fra E6 

Manglerudprosjektet er vist i prinsipp på kommuneplankartet.  

 

 
Figur 30 - Utsnitt av hovedkartet i forslaget til ny kommuneplan for Oslo. Manglerudtunnelen er vist i 
prinsipp på hovedkartet i byrådets forslag til ny kommuneplan. Skraverte områder er definert som 
utviklingsområder med krav til samordnet planlegging 
 

Juridisk bindende del - Hovedkart og kart med sikrings- og faresoner 

Kommuneplanens juridisk bindende del består av to plankart: 
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Hovedkartet viser arealbruk og er lite detaljert, byggeområdene inkluderer samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur, og de fleste utviklingsområdene er angitt med krav om felles (samordnet 

eller offentlig/ privat) planlegging. Kartet viser viktige kollektivknutepunkt med funksjoner som er 

viktige for videre byutvikling. 

 

Kommunedelplaner vedtatt før kommuneplanens arealdel gjelder så langt de ikke er i strid med 

denne planen.  

1.3.6 Kommuneplan (arealbruks- og temakart), kommunedelplaner, områdeplaner og 

reguleringsplaner 
Det finnes en rekke andre planer, både pågående og vedtatte, som er relevante for E6 

Manglerudprosjektet. Et utvalg av de viktigste planene er gjengitt i vedlegg 9. 

 

1.3.7 Strategisk plan for Hovinbyen 
Som oppfølging av kommuneplan er det utarbeidet en strategisk plan for Hovinbyen, sendt til 

politisk behandling 30.juni 2016. Planen vil være en viktig premiss for en samordnet planlegging 

av E6-Manglerudprosjektet og byutvikling i Hovinbyen. Hovedkart for strategisk plan for 

Hovinbyen er vist i Figur 31. I forbindelse med den strategiske planen er det også utarbeidet to 

planprogram for hhv. Ulven og Helsfyr, der også videre planlegging må koordineres med E6-

Manglerudprosjektet. Se også Vedlegg 10. 



Planprogram E6 Manglerudprosjekt 

Side 51 av 138 

vegvesen.no/e6manglerud 

 
Figur 31 - Strategisk plan for Hovinbyen 
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2 DEL 2 Nærmere omtale av prosjektet 

 

Planprogrammet skal fastsette hvilke løsninger som skal konsekvensutredes og siden eventuelt 

videreføres til reguleringsplanlegging. Hovedveganlegg i by er underlagt en rekke føringer, som 

gjør at handlingsrommet for en ny vegløsning begrenses. I del 2 beskrives tidligere utredninger 

og løsningsforslag, samt de viktigste føringene og kravene som ligger til grunn for 

løsningsforslaget som er beskrevet i del 3.  

 

Det har de siste årene vært flere forslag til løsning for vegsystem og tunnel under 

Manglerudområdet, og i det videre beskrives de utredningene som har ledet frem til dette 

planprogrammet. Det vil også redegjøres for forkastede løsningsforslag og begrunnelsen for 

dette. 

 

2.1 Føringer og krav til løsningsforslaget 

2.1.1 Trafikk- og befolkningsvekst 
Oslo og Akershus er et av Europas hurtigst voksende storbyområder. Den 1. januar 2015 var 

innbyggertallet i Oslo på 647 676 personer. I følge Oslo kommunes befolkningsprognoser fra 

2015 vil Oslo kunne få 819 000 innbyggere i 2030.  

 

Når befolkningen øker vil også transportetterspørselen øke. Det er forventet at næringstrafikken 

vil øke i takt med befolkningsveksten. I NTP 2014-2023 er det beregnet at næringstrafikken i 

Oslo-området kan øke med 40 % mot 2030.  

Om det ikke gjøres tiltak for at befolkningen skal velge arealeffektive og miljøvennlige 

transportformer for arbeids- og fritidsreiser i større grad i enn i dag, vil personbiltrafikken øke i 

takt med befolkningsveksten.   

2.1.2 Trafikkmønster 
E6 igjennom planområdet er en viktig europaveg, med både nasjonale og lokale funksjoner. Nytt 

vegsystem må derfor ivareta både lokalskapt trafikk og gjennomgående trafikk gjennom 

planområdet. Trafikkmengdene på E6 har en tydelig vekst fra bygrensen i sør og videre mot 

Ryen. Samtidig viser trafikkanalyser at mye av trafikken i området på Manglerud og Bryn har 

start eller målpunkt i området. Det er med andre ord en betydelig andel lokalskapt trafikk i 

planområdet (se Figur 32). 
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Figur 32 - Figur fra trafikkanalyse som viser fordelingen av trafikken ved Abildsø. Ill: Statens vegvesen 

 

2.1.3 Vegstandard og dimensjoneringsklasser. 
Utforming av veger gjøres i henhold til vegnormalene. Det er et mål at veger med lik funksjon, 

trafikkmengde og hastighet skal tilstrebes å ha ensartet standard over lengre strekninger. Rett 

utenfor Oslo har E6 hastighet 90 km/t som etter hvert går over til 100/110 km/t. Gjennom Oslo er 

det hyppigere krysstetthet og mer som skjer langs vegen. Ny E6 i sørkorridoren bør ha 

tilsvarende standard som E6 nord for Ulven som i dag har fartsgrense 80km/t opp til Karihaugen. 

E6 skal derfor dimensjoneres etter vegklasse H7 – «Nasjonale hovedveger og øvrige 

hovedveger, ÅDT over 12 000 og fartsgrense 80 km/t». 

 

Med ny E6 mellom Abildsø og Ulven, vil Ring 3 mellom Teisen og Ryen få en endret funksjon. 

Ring 3 vil fortsatt ha en fordelerfunksjon på hovedvegnettet i Oslo.  Ring 3 er omkjøringsveg for 

Operatunnelen, Vålerengatunnelen og vil også være omkjøringsvei for ny E6-tunnel under 

Manglerud. Vegen vil derfor forbli en riksveg, men rollen som gjennomkjøringsveg for tungtrafikk 

blir mindre enn i dag. 
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Ring 3 dimensjoneres derfor etter vegklasse H6 – «Nasjonale hovedveger og øvrige 

hovedveger, ÅDT > 12 000 og fartsgrense 60 km/t». Denne vegtypen har en funksjon med 

transport som hovedformål, men kan utformes urbant med beplantning og lyskryss, uten 

midtrekkverk. Etter ombygging vil vegen får dårligere fremkommeighet enn i dag for biler (det vil 

ta lengre tid å kjøre strekningen). Nødvendig vegkapasitet vil avhenge av øvrige løsninger i 

prosjektet og behovet for avvikshåndtering av trafikk fra tunnelsystemet.  

 

Det etableres langsgående gang- og sykkelveg. Hastigheten går ned, og med lyskryss med 

fotgjengerfelt vil ikke vegen oppleves som den samme barrieren den er i dag.  

 

 
Figur 33 - Kong Håkon 5s gate i Bjørvika er dimensjonert som vegtype H6 med kollektivfelt, lyskryss og 
fotgjengerfelt. Foto: Statens vegvesen 

 

Kryssavstand er et viktig aspekt ved vurdering av plassering og tilkoblinger for ny E6-tunnel. På 

høytrafikkerte motorveger er det krav til minsteavstand mellom kryss. For motorveg klasse H7 er 

minste avstand ca. 1 km.  

 

E6 skal være hovedinnfartsåren fra sør mot Oslo. Planen forutsetter at E18 vil skiltes om fra 

Mosseveien, slik at E18-funksjonen i stedet går sammen med E6 til Abildsø og så via Ryen og 

videre ned Operatunnelen del Svartdal. Tidspunkt for omskilting av E18 er ikke avklart. E6 

Manglerudprosjektet skal bidra til avlastning av trafikk på Mosseveien, men Mosseveien vil 

fortsatt ha en riksvegfunksjon. 

 

Nye hastigheter i hovedvegsystemet er vist i Figur 34 på neste side. 



Planprogram E6 Manglerudprosjekt 

Side 55 av 138 

vegvesen.no/e6manglerud 

  
Figur 34 – Nye hastigheter i hovedvegsystemet etter gjennomføring av E6 Manglerudprosjektet. 
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2.1.4 Kollektivtrafikk 
Prosjektet skal bidra til å nå målet om 0-vekst i personbiltrafikken, samtidig som byen vokser. 

Kollektivtrafikknettet må styrkes, og løsninger for busstrafikk i E6 Manglerudprosjektet må spille 

sammen med øvrige strategier og planer for utvikling av kollektivtrafikknettverket i Oslo.  

 

For at kollektivtrafikken skal ta reiseandeler fra biltrafikken må den relative konkurranseforhold 

mot personbil bedres i kollektivtrafikkens favør. Konkurranseforholdet påvirkes hovedsakelig av 

totalreisetid, priser, oversiktlighet i systemet og flatedekning. Kollektivtrafikknettet med 

holdeplasser må også være lett tilgjengelig og attraktivt utformet for de reisende. 

 

Trafikkmodellberegninger tyder på at vi kan forvente en utfordrende køsituasjon fremover i 

prosjektområdet. Hovedbildet er at det meste av riksvegnettet i rush vil ha konstant kø eller tidvis 

kø og at køproblemene vil strekke seg lengre ut i korridoren enn i dag. Gjennomgående 

kollektivprioritering og god tilgjengelighet til knutepunktene blir derfor avgjørende for å muliggjøre 

et attraktivt busstilbud. 

 

 

 
Figuren illustrerer hvilken køsituasjon vi kan forvente i prosjektområdet mot år 2030 (data: SVRØ 

2010) 

 

Ruter AS har gjennom sin strategiplan for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, M2016, pekt på 

at prognosene for fortsatt befolkningsvekst stiller oss overfor store utfordringer. 

Hovedstadsområdet vil trenge en dobling av antall kollektivtrafikkanter i løpet av de neste 50 år.  

For å kunne ta denne veksten med kollektive reisemidler må kapasiteten økes, og tilbudet 

styrkes på flere reiserelasjoner. I sørkorridoren vil den nye Follobanen mellom Ski og Oslo S 

være et viktig bidrag for å øke persontransportkapasiteten mot sentrum, men det er nødvendig 
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med flere tiltak for å bedre reiserelasjonene mellom Oslo syd og nord-øst (Ring 3-nedre 

Groruddalen). For å kunne opprette nye attraktive bussforbindelser er det nødvendig å bedre 

fremkommeligheten og punktligheten på hovedvegnettet, spesielt på E6.  

 

Planlagt utbygging av boligområdet Gjersrud-Stensrud forutsetter kollektivfelt på E6 inn mot 

Ryen.  

 

Oslo kommune Bymiljøetaten er i gang med å utvikle en gateterminal for busstrafikk ved 

Brynseng T. Denne gateterminalen vil kunne være et første trinn mot et større regionalt 

kollektivknutepunkt på Bryn/Brynseng. Jernbanen har også utviklingsmuligheter i forhold til ny 

togstasjon både på Hovedbanen og Gardermobanen (under bakken).  

 

Knutepunkt øst – Bryn 

 
Figur 35 - Anbefalt konsept for KVU Oslo-Navet med Bryn som det viktigste knutepunktet i øst hvor 
regionbusser fra syd og nord skal ha målpunkt. 

 

KVU Oslo-Navet la frem sin hovedrapport 23.11.2015 og peker ut Bryn som det viktigste 

kollektivknutepunktet i Oslo øst. KVU Oslo-Navet legger opp til en tilbringerstrategi hvor 

regionbusser fra nordøst og syd får endeholdeplass på Bryn, og passasjerene får omstigning til 

tog, S-tog, trikk eller T-bane på Bryn. Det er derfor viktig at et nytt hovedvegsystem bygger opp 
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under denne utviklingen med en robust og effektiv vegtilknytting for lokal- og regionalbusser 

mellom hovedvegene og Bryn kollektivknutepunkt, for at knutepunktet skal kunne fylle den 

tiltenkte funksjonen som hovedknutepunkt i øst. 

 

2.1.5 Næringstrafikk 
Næringstrafikk består av godstrafikk og servicetrafikk (for eksempel håndverksbiler, 

hjemmesykepleien eller posten). Det er et overordnet mål i NTP og Oslopakke 3 om å sikre 

næringstransportens fremkommelighet i byområder.  

 

I praksis er det vanskelig å skille ut servicetrafikken fra øvrig biltrafikk. Godstrafikk har ofte behov 

for å kjøre på andre tidspunkt enn øvrig biltrafikk. Gjennom forarbeidet med planprogrammet har 

det kommet opp to forslag for prioritering og større forutsigbarhet for næringstrafikken, som kan 

gjennomføres hver for seg eller i kombinasjon: 

 Gi godstrafikk tilgang til restkapasiteten som finnes i kollektivfeltene, ved å etablere 

tungtrafikkfelt (dvs. felt hvor man har lov til å kjøre med kjøretøy med tillatt totalvekt over 

7,5 tonn) 

 Etablere døgnhvileplasser i utkanten av Oslo, hvor godstransporten har plass og 

fasiliteter, som gjør at de kan vente med å kjøre inn til byen til det er ledig kapasitet på 

vegnettet.  

2.1.6 Tunnelsystem 
Tunnelsikkerhetsforskriften fra 2009 stiller 

strenge krav til utforming av høytrafikkerte 

tunneler. E6 ved Manglerud har meget høy 

trafikk, ny E6-tunnel blir relativt lang, og vil 

dermed få et særlig høyt risikonivå.  

 

Dette betyr blant annet at kryss i tunnel 

frarådes og lengden av tunnelen ikke bør 

være over 4 kilometer.  

 

Høytrafikkerte vegtunneler stenges jevnlig 

for drift og vedlikehold. Dette gjøres ofte om 

natten, og da kjøres det toveis trafikk i ett 

løp. For at trafikkavviklingen skal være både 

sikker og tilfredsstillende, uten å belaste 

nærområdene til tunnelen, vil det for ny E6-

tunnel være nødvendig med 2 løp med 3 felt 

i hver retning mellom Abildsø og avkjøring til 

Ring 3.  

 

Det skjer ofte ulykker og hendelser i 

tunneler. I Oslo er det ca. 3000 større og 

mindre hendelser i vegtunnelene pr. år. Ved store ulykker eller branner kan det oppstå skader på 

tunnelen som medfører at tunnelene må være stengt i lengre perioder. De tekniske 

installasjonene i tunnelen har begrenset levetid og det er forventet omfattende teknisk 

Figur 36 - Risiko i vegtunneler øker med økende lengde og 
trafikkomfang. Figuren viser eksisterende tunneler i Oslo og 
Akershus (lilla prikker) og forslag til nye tunneler i Oslopakke 
3 (grønne prikker). Ill: Statens vegvesen 
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vedlikehold hvert 15-20. år. Det er derfor krav til at omkjøringsvegene til tunnelene er i stand til å 

avvikle trafikken om ett eller begge løp skulle bli stengt over lengre perioder. 

 

På grunn av planlagte og ikke-planlagte stenginger av tunnelene er det viktig at de utformes på 

en slik måte at omlegging til toveis trafikk i et tunnelløp kan skje på en trygg og effektiv måte. I 

praksis betyr dette oversiktlige overgangssoner med overkjøringsmuligheter i midtrabatt før 

tunnelmunninger og at av- og påkjøringsramper under bakken bør unngås (ramper under bakken 

er definert som kryss i tunnel og krever fravikssøknad til Vegdirektoratet).  

 

2.1.7 Byutvikling 
Oslo-regionen er i sterk vekst. Befolkningen forventes å øke med 20-30 % de neste 15 årene. I 

ny kommuneplan for Oslo er det vedtatt en rekke fortettingsområder innenfor bygrensen. For å 

kunne nå nullvekstmålet må det tilrettelegges for miljøvennlige transportformer 

 

Når befolkningen bor tettere, reduseres reisebehovet pr. person og bilbruken går ned. De fleste 

nye byutviklingsområdene er lokalisert i nærheten av viktige kollektivknutepunkter. Innenfor 

utviklingsområdet Hovinbyen i kommuneplanen, er Bryn et av de viktigste 

transformasjonsområdene (fra næring til bolig). På grunn av den gode kollektivdekningen er 

Bryn-området godt egnet for arbeidsintensive næringer og høy tetthet av boliger. Innenfor 

Hovinbyen har også Ulven og Breivoll et betydelig potensiale for en flerfunksjonell byutvikling, og 

valg av løsninger for E6-Manglerudprosjektet vil ha betydning for hvordan alle disse tre 

områdene kan utvikles.  De viktigste utfordringene for byutvikling, i planområdet for E6-

Manglerudprosjektet, er barrierer, støy og luftforurensing som er skapt av E6. 

 

Miljøvennlig transport skal prioriteres ved utvikling av nytt transportsystem for E6 og Ring 3. Det 

må legges til rette for fortetting ved knutepunkter og høy arealutnyttelse for å skape en tett og 

tilgjengelig by. Arealutviking og transport ses i sammenheng for å gi gode og miljøvennlige 

alternativer til transport framfor bruk av egen bil. 

 

For Gjersrud-Stensrud i bydel Søndre Nordstrand er det vedtatt et rekkefølgekrav, som gjør at 

området ikke kan utbygges før det er etablert et robust kollektivtilbud. SVRØ har i den 

sammenheng stilt krav om at det må etableres kollektivfelt på E6 mellom Klemetsrud og Ryen, 

og kollektivfelt med  bussforbindelser til Bryn og Hauketo før utbyggingen av området kan 

igangsettes. 

 

2.1.8 Landskapsbilde 
I følge Statens vegvesens arkitekturstrategi skal veger i byer og tettsteder utvikles med arkitektur 

av god kvalitet.  

Vegens utforming må spille sammen med landskapet og byområdene den går igjennom. God 

formgivning vil være viktig for å kunne gjøre områdene attraktive og tilgjengelige for gående og 

syklende. 

 

For E6 innebærer dette blant annet å ivareta og videreutvikle det grønne preget mellom 

Klemetsrud og Ryen. 
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For Ring 3 vil formgivning, materialbruk og forsterkning av grønne kvaliteter være avgjørende for 

å kunne etablere en urban hovedveg og ombygging til bytilpasset veg.  

 

For å øke attraktiviteten til de vegnære områdene, og gjøre det mer attraktivt og ferdes til fots og 

på sykkel, bør ny Ring 3 utvikles med grønne og urbane kvaliteter. Det må tas hensyn til 

skjerming mot støy og luftforurensning, variasjon og reiseopplevelse, stedsidentitet og 

overgangssoner mellom land og by.  

 

2.1.9 Sykkelvegnett 
Sykkelandelen i Oslo skal økes. Oslo kommune og Statens vegvesen er i gang med å utarbeide 

et nytt sykkelnett for Oslo. Nettet vil være mye mer finmasket enn tidligere hovedsykkelvegnett 

for Oslo. Forslag til nytt sykkelnett var på høring høsten 2015, og blir oversendt kommunen for 

politisk behandling våren 2016. Videre planlegging av E6 Manglerudprosjektet vil innarbeide de 

delstrekninger og kryssinger som faller naturlig innenfor planområdet. 

 

Det skal være gjennomgående sykkelveg langs E6, E18 og Ring 3 igjennom planområdet, og det 

må sikres gode krysningspunkter til sykkelnettet på hver side av veien ved hjelp av broer, 

underganger osv. I hovedsak bør sykkelnettet være skilt fra gående. Det må etableres et 

sykkeltilbud for flere typer syklister, både de som søker rask fremkommelighet og de som søker 

mer trygghet. 

 

For syklister med ønske om rask fremkommelighet skal det etableres høystandard sykkelveger 

(sykkelekspressveger) parallelt med hovedvegsystemene inn mot Oslo. I arbeidet med 

sykkelvegplanen for Oslo er sykkelekspressvei definert ved å kjennetegnes av: 

 Egen toveis sykkelvei, med ett eller flere felt i hver kjøreretning 

 Tilrettelagt for sykkelfart på opp til 40 km/t 

 Planfrie kryss, for å sikre god fremkommelighet 

 Sammenhengende trasé med lite skarpe svinger og reduserte stigningsforhold 

 Drifts- og vedlikeholdsstandard som bilveiene 

 

I E6 Manglerudprosjektet vil sykkelekspressveg være aktuelt på strekningen Klemetsrud-Ryen. 

På strekninger med sykkelekspressveg kan det være nødvendig med et parallelt sekundært nett, 

beregnet for kortere turer og lavere hastighet.  

 

På sykkelveger langs og innenfor Ring 3 vil det være mer trafikk av/på sykkelvegen fra 

nærliggende boligområder. Der er det derfor ikke ønskelig med like høy hastighet og det kan 

være både utfordrende og lite ønskelig med planskilte kryssinger i alle kryss. Sykkelløsninger 

innenfor Ring 3 og langs Ring 3 vil derfor i hovedsak utformes som høystandard sykkelveger 

med separering av gående og syklende og god fremkommelighet for syklister.  

 

 

 

2.1.10 Gangsystemer 
Attraktive anlegg for gående stiller andre krav enn anlegg for syklende. Det er viktig at 

planleggingen tar hensyn til de gåenes behov for tilgjengelighet, orienterbarhet og 

trygghetsfølelse. Det må legges til rette for raske og attraktive gangforbindelser i nærområdene 
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ved hjelp av bl.a. gode tverrforbindelser på tvers av kjørevegene og det må gjøres vurderinger av 

mulighetene for å ta vare på, og etablere nye snarveier.  

 

Mellom Ryen og Klemetsrud vil det være planskilte kryssinger for gående på tvers av E6/E18. 

Langs Ring 3 mellom Ryen og Bryn kan det være aktuelt med fotgjengerfelt og kryssing i samme 

plan som Ring 3 der forholdene ligger til rette for det.  

 

2.1.11  Feltbalanse 
Feltbalanse er balansen mellom trafikkvolum og kjørefelt i vegsystemet. I et høytrafikkert 

trafikksystem er det viktig at systemet av kjørefelt utformes slik at det er lesbart for trafikantene 

og at det ikke skapes tilbakeblokkeringer i tunnelsystemene. Endringer i antall felt må tilpasses 

trafikkvolumene. Filskifter øker risikoen for hendelser, og kan redusere kapasiteten i vegnettet. 

Som prinsipp bør derfor de tyngste trafikkstrømmene være gjennomgående på en strekning og 

endring i antall felt på en strekning må ha sammenheng med de trafikkvolumer som eventuell 

tilkommer/forsvinner.  

 

I noen tilfeller kan det være riktig å begrense vegkapasiteten i forhold til beregnede trafikkvolum, 

for eksempel på veg inn mot bykjernen. Det er viktig at dette gjøres bevisst og legges til steder 

som kan håndtere køsituasjoner og at det ikke skaper uheldige og brå innsnevringer eller 

endringer av felt som kan utgjøre en trafikkrisiko. Begrensning av kapasitet på hovedvegene skal 

heller ikke bidra til trafikklekkasjer til lokalvegene. Ved begrensning av bilkapasitet bør det blant 

annet vurderes bruk av bl.a. tilfartskontroll eller andre trafikkstyringsmekanismer. 

 

På E6 er det et stort antall tunge kjøretøy. Tunge kjøretøy har lengre bremselengder og større 

blindsoner enn personbiler, og dermed har de også høyere risiko for hendelser ved filskifter. Det 

er derfor spesielt viktig å hensynta kjøremønsteret for de tunge kjøretøyene når 

kjørefeltsystemene etableres.  

 

2.1.12 Grunnforhold og annen infrastruktur i området Bryn-Teisen-Ulven. 
Grunnforholdene i området rundt Ulven og Alnaelva er utfordrende i forhold til tunnelbygging. 

Grunnboringer viser flere dyprenner i fjellet rundt Ulven og Teisen og det kan være problemer å 

få til en tunnel med tilstrekkelig fjelloverdekning.  

 

I området ved Bryn stasjon er det mye eksiterende infrastruktur både over og under bakken; T-

bane (Østensjøbanen), jernbane (Hovedbanen og Gardermobanen), høyspenttraseer og 

avløpstunneler. Disse forholdene begrenser antallet mulige tunnelalternativer i Brynområdet.  
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Figur 37 - Kart over Teisen-området som viser dybder til berg. Dybden er sterkt varierende og gir 
utfordringer med å finne en egnet tunneltrasé. Ill: Statens vegvesen 

  

2.1.13 Støy- og luftforurensning 
Fordi støy- og luftforurensning forebygges gjennom en langsiktig areal- og transportplanlegging 

er det spesielt viktig å vurdere arealbruksformål i overordnede planer og i en tidlig fase i 

konsekvensutredning og reguleringsplaner. Både i forhold til plassering av bolig- og 

byutviklingsområder, og hvordan bygninger med andre funksjoner enn bolig kan bidra til 

reduserte støyplager for bakenforliggende bebyggelse.  

 

Tiltak for redusert luftforurensning 

NTP har forankret som etappemål at Statens vegvesen skal bidra til at de nasjonale målene for 

lokal luftforurensning skal nås. 

 

I henhold til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) bør det 

utarbeides egne luftsonekart for de ulike planområdene, der luftkvaliteten kartlegges i henhold til 

grensene for røde og gule soner.  

 

På kort sikt vil det kunne være områder hvor det er målkonflikt mellom Statlige planretningslinjer 

for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og anbefalingene i denne retningslinjen. 

Dette gjelder spesielt i sentrumsområder og rundt kollektivknutepunkter. I slike tilfeller skal 

hensynet til den rikspolitiske retningslinjen gå foran anbefalingene i T-1520. Det skal samtidig 

kontrolleres gjennom beregninger at det ikke er overskridelser av forurensningsforskriftens 

grenseverdier. 
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For tunnelmunninger legges anbefalte luftkvalitetskriterier, nasjonale mål og 

forurensningsforskriften til grunn ved planlegging. På grunn av høy luftforurensing ved 

tunnelmunningene vil det være aktuelt å sette opp luftetårn, som slipper ut avgassene slik at de 

fordeler seg i høyere luftlag. Det finnes ikke gode rensemetoder for utslipp av luft fra 

tunnelluftetårn, og etablering nye av tunneler kan derfor føre til at man flytter 

luftforurensningsproblemene fra den gamle vegen, til områdene rundt de nye luftetårnene. 

 

Det er en usikkerhet knyttet til hvordan utviklingen av forurensningskomponentene vil bli 

fremover. «Euro VI»- kjøretøy kan bidra til reduserte utslipp, spesielt for tunge kjøretøy, men 

likevel vil det kunne ta lang tid før bilparken er skiftet ut med slike kjøretøy, dersom det ikke 

kommer aktuelle insentiver. 

 

Tiltak for redusert støyforurensning 

I henhold til Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) skal det gjøres 

støyskjermingstiltak om vegen medfører støynivå på uteområder for bolig og annen støyømfintlig 

bebyggelse på over 55 dBA .  

 

Hastigheten og trafikkmengdene på veien påvirker støybildet. Tunge kjøretøy støyer mer enn 

lette kjøretøy. På generelt grunnlag antas det at for Manglerudområdet kan stor reduksjon i 

tungtransport i kombinasjon med nedsatt hastighet gi en redusert støybelastning på 3-6 dBA. 

Ytterligere reduksjon kan oppnås ved langsgående støydemping.  
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2.1.14 Naturmangfold 
Krav og føringer i Naturmangfoldloven skal ligge til grunn for prosjektet.  

 

Planområdet berører flere viktige naturområder i Oslo, bl.a. vassdragene Alnaelva, 

Gjersrudbekken og Ljanselva, samt tilførselsvassdragene til naturreservatet rundt 

Østensjøvannet. Det vil være viktig å minimere prosjektets inngrep og påvirkning av disse 

vassdragene og andre naturområder.  

 

Avrenning av overflatevann fra hovedvegene kan innebære forurensningsfare for vassdragene 

og andre omgivelser, og løsninger for rensing av overvann fra veg og tunnel vil være sentralt i 

prosjektet. Føringer og krav i vannforskriften skal legges til grunn. 

 

2.1.15 Nærmiljø og friluftsliv 
Markagrensa går innenfor planområdet både ved Skullerud og Brenna/Klemetsrud. Prosjektet 

må ivareta både adkomst til disse områdene for publikum, samt forsøke å ta vare på de 

naturverdiene som eksisterer der i dag.  

 

Bedre tilganger til marka og andre områder som brukes til friluftsliv må tilstrebes i planarbeidet. 

 

2.1.16 Klimautslipp 
Bygging av veganlegg og drift av anleggene i ettertid gir klimagassutslipp, tillegg til utslippene 

som trafikantene avgir ved bruk av vegen. For å redusere klimapåvirkningen av prosjektet må 

det i design av vegsystemet vurderes livsløpseffekter av både byggeteknikker, byggematerialer 

og drift av tekniske systemer i veganlegget.  
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2.2 Drøfting av målkonflikter 

Gjennom forarbeidet til dette planprogrammet har det blitt tydelig at prosjektets mål til dels er i 

konflikt med hverandre, og utfordrende i forhold til kravene som stilles til vegløsningene.  

 

Prosjektet skal bl.a. løse/legge til rette for: 

 En reduksjon av trafikkskapte miljøproblemer med støy og luftforurensning lokalt 

 Bedre kollektivtrafikktilbud for å kunne ta veksten i persontransport med kollektiv- sykkel 

og gange 

 Bedre forutsigbarhet og fremkommelighet for næringstransporten, spesielt 

godstransporten. 

 Fortetting av byen, spesielt ved viktige knutepunkt 

E6 og Ring 3 går i dag i felles trase fram til Ulven. Det er store trafikkmengder på E6/Ring 3 forbi 

Manglerud i dag med stor andel tungtrafikk og annen næringstrafikk. Det første punktet har det 

derfor vist seg umulig å tilfredsstille uten å bygge tunnel under/forbi Manglerudområdet (ref. 

mulighetsstudien).  

 

Dilemmaer knyttet til tunnelløsninger: 

 

Tunneler er ikke miljøvennlige i seg selv. Tunneler reduserer hverken lokal luftforurensing eller 

klimagassutslipp. Luften fra ventilasjonstårnene blir ikke renset, den slippes bare ut i høyere 

luftlag. Effektive rensemetoder finnes for tiden ikke. Vaskevann og avrenningsvann fra tunneler 

er betydelig mer forurenset et tilsvarende fra veg i dagen og kan gi store utfordringer i forhold til 

rensing. Bygging av nye tunneler medfører også store klimagassutslipp i form av 

massetransporter produksjon av sement og lignende. Tunneldriften øker energibruken som følge 

av pumper, ventilasjonsanlegg, behov for vask, osv.  

 

Tunneler innebærer økt risiko for alvorlige ulykker. Ulykker i tunneler har høyere alvorlighetsgrad 

enn veg i dagen og større andel påkjøring bakfra. 80 % av alle typer farlig gods passerer 

gjennom Oslo og mye av transporten går via tunnelene. 

 

Tunneler er sårbare (upålitelige). Tunnelene må stenges jevnlig for vask, ettersyn og vedlikehold. 

De stenges helt ved alvorlige ulykker, hendelser eller tekniske feil. I dag er det ca. 3000 

hendelser i året i tunneler i Oslo.  

 

Tunneler gir økt vegkapasitet. På grunn av høy risiko ved ulykker og andre uønskede hendelser i 

høytrafikkerte tunneler, er det nødvendig med flyt i tunnelene for å sikre at de kan tømmes ved 

slike hendelser. Beredskapssystemet til tunnelene fordrer også flyt i trafikken. Dette krever 

avviklingskapasitet både i tunnelen og etter tunnelen. I tillegg er det nødvendig å ha 

omkjøringsmuligheter for tunnelen ved stenging, og det fordrer en viss kapasitet på tilgrensende 

veinett. Tunnelene gir derfor samlet sett økt vegkapasitet i det området de etableres.  

 

Tidligere erfaringer viser at en generell økning i vegkapasitet gjør at bilbruken øker. Om 

personbilbruken i planområdet og i Sørkorridoren for øvrig øker som følge av tiltaket, vil det bli 

vanskelig å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken i planområdet. Dette dilemmaet har også 
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vært påpekt av flere aktører i forhåndsuttalelsene til planprogrammet. Bedring av 

fremkommeligheten for kollektiv- og næringstrafikken kan det også være vanskelig å 

gjennomføre, uten samtidig å øke bilkapasiteten i vegnettet. 

 

Aktuelle tiltak for å begrense bilbruken 

 

Behovet for å håndtere gjennomgangstrafikken i avvikssituasjoner når E6-tunnelen er stengt, 

gjør at Ring 3 som omkjøringsveg mellom Ryen og Teisen må ha en tilstrekkelig kapasitet for å 

håndtere dette i tillegg til en betydelig andel lokaltrafikk knyttet til næringsvirksomhet med mange 

arbeidsplasser og bosatte i denne delen av planområdet.  

 

Det er mulig å motvirke økt personbilbruk ved å gjøre tiltak både i vegdesign og 

rammebetingelsene for bilbruk (vegprising/bomavgifter, parkeringspolitikk, tilfartskontroll, mm.). I 

Manglerudprosjektet er det lagt inn flere elementer som i sum kan redusere sannsynligheten for 

økt personbiltrafikk, men enkelte av disse tiltakene ligger utenfor prosjektets kontroll og 

myndighet.  

 

 I designet av det foreslåtte vegsystemet er dagens trafikkmengder lagt til grunn for 

dimensjonering. Det vil si at vegene designes for nullvekst i biltrafikken inn mot Oslo 

sentrum og Ring 3. 

 Antall felt for personbiler mellom Klemetsrud og Abildsø (inngående retning) økes ikke fra 

dagens to felt, selv om allerede dagens trafikkmengder tilsier at det er behov for 3 felt. 

Dette begrenser antall biler som slippes inn i byen samtidig.  

 Tunnelen under Manglerud får ikke koplinger til lokalvegnettet i området. Dette skal bidra 

til å begrense bilkapasiteten for de korte, lokale bilturene. Blant annet er det et alternativ 

å ikke koble lokaltrafikken ved Abildsøkrysset til E6-tunnelen ettersom de korte, lokale 

bilturene ansees å ha størst potensiale for å bruke andre transportformer enn bil.  

 Ny, robust infrastruktur for buss gjør at det blir muligheter for bedre og raskere 

bussforbindelser mellom sør-korridoren og nord-østkorridoren i Oslo, en reiserelasjon 

som i dag har lav kollektivandel og høy bilandel. Det skal vurderes løsninger som gjør at 

bussene kan få traséer som er helt uavhengig av øvrig trafikkavvikling i kryssene på 

motorvegen (friksjonsfritt).  

 Nedbygging av barrierer og etablering av et effektivt og sammenhengende sykkel- og 

gangvegnett vil gjøre sykkel og gange til et mer attraktivt transportmiddel for flere.  

 Om det etableres tungtrafikkfelt (variant av hovedalternativet) vil man reservere et av 

kjørefeltene i ny E6-tunnel til tungtrafikk og veikapasiteten som blir tilgjengelig til 

privatbiler vil begrenses, samtidig som næringstrafikken får bedret fremkommelighet.  

 Ny E6-tunnel er forutsatt finansiert i Oslopakke 3 (revidert avtale mai 2012) med nytt 

bomsnitt. Det betyr i praksis at man skal sette opp en eller flere nye bomstasjoner. 

Plassering av bomstasjoner og takstene i disse vil påvirke trafikken, og gir mulighet til å 

styre og begrense trafikkmengdene i det nye vegsystemet. Bomstasjonene gir også 

muligheter for tidsdifferensierte takster, takster basert på forurensningsnivået til biler etc. 

Slikte tiltak krever politisk forankring i Oslopakke 3-samarbeidet.  
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 I videre arbeid med prosjektet vil det også vurderes tilfartskontroll på ramper, automatisk 

reduserte hastigheter (dynamiske skilt) og tilbakeholding av trafikk før tunnelene for å 

hindre stillestående kø i tunnelsystemet og for å hindre at trafikktrykket inn mot Oslo 

sentrum skal øke.  

 Det vil bli vurdert alternative konsepter for avvikling av trafikk i avvikssituasjoner, for å 

redusere behovet for ekstrakapasitet forbi Manglerudområdet.  

 Det skal redegjøres for hvordan biltrafikken kan reduseres med 1/3 innen 2030 i forhold til 

dagens trafikk, dvs 2015 nivå. 

 Om biltrafikken skal reduseres betydelig fra dagens nivå, kan rendyrkning av 

europavegfunksjonen (reduksjon i antall kryss med lokalvegnettet og en rendyrket E6-

tunnel uten kopling til Ring 3 ved Bryn/Teisen) redusere muligheten for lokale reiser på 

E6, og gjøre det vanskeligere å velge bil i forhold til kollektiv, sykkel og gange på korte 

reiser i planområdet.  

I kollektivtransportstrategien (se kap. 2.3.3) er det konkurranseforholdet mellom personbil og 

kollektivtransport på ulike reiserelasjoner vurdert. Analysen viser at om vegene og 

kollektivtrasene utformes som anbefalt, vil reisetidsforholdet mellom personbil og kollektivtrafikk 

bedres i kollektivtrafikkens favør som følge av dette prosjektet. 

 

 

2.3 Utredninger før planprogrammet 

2.3.1 Tidligere grunnlag 
 

Sørkorridoren – Utredning av transport og vegnettet (Sørkorridorutredningen) 

I 2009 ble rapporten «Sørkorridoren - utredning av transport og vegnett» ferdigstilt. Rapporten 

har utredet en rekke forskjellige varianter av løsninger for utvikling av vegnettet i sørkorridoren, 

bl.a. Mosseveitunnel, Ljabrudiagonal og forskjellige varianter av Manglerudtunnel. Utredningen 

anbefaler å utrede videre 3 tunnelalternativer for ny Manglerudtunnel – Kort, Lang og Ekstra lang 

tunnel. Det ble også anbefalt å bygge kollektivfelt på E6 og trafikkbegrensende tiltak på 

Mosseveien for å bedre miljøet. Rapporten har ikke vært gjenstand for politisk behandling. 

Rapporten, analysene og analysegrunnlaget anses fremdeles å ha relevans for videre arbeid 

med Manglerudtunnel. 

 

2.3.2 Utvikling av planforslaget 
På grunn av nye nasjonale mål om nullvekst i personbiltrafikken og nye tunnelforskrifter fra 2009 

ble det i 2011 startet et nytt arbeid med å kvalitetssikre og videreutvikle løsningene for 

Manglerudtunnelen. 

 

Trinn 1 – Vurdering av tunnelalternativer fra sørkorridorrapporten (2012) 

Trinn 1 er en intern vurdering i Statens vegvesen av løsningsforslagene fra Sørkorridorrapporten 

med hensyn på nye tunnelforskrifter, konsekvenser for drifts- og avvikssituasjoner og et helhetlig 

overordnet vegnett i Oslo (E6 – E18 og Ring 3). Konklusjonen ble at slik som Kort, Lang og 
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Ekstra Lang tunnel er beskrevet i Sørkorridorrapporten tilfredsstiller de ikke lenger de nye krav til 

sikkerhet i høytrafikkerte tunneler, se forøvrig kapittel 2.4.   

 

Trinn 2 – Helhetlige trafikkanalyser (2012). 

I Trinn 2 «Helhetlige trafikkanalyser for E6 Manglerudprosjektet – Adkomst Alnabruterminalen – 

Bredtvet-/Fossumdiagonalen» er det undersøkt trafikale sammenhenger mellom en ny E6 

Klemetsrud – Ulven og mulige løsninger for ny atkomst til Alna terminal og tverrforbindelse 

mellom rv. 4 Trondheimsveien og rv. 163 Østre Aker vei (Fossum-/Bredtvetdiagonalen).   

 

Konklusjonen ble at fordelingen av trafikk fra sør har større andel trafikk mot nord-

øst/Groruddalen enn forventet. Dette innebærer at man må legge større vekt på å finne gode 

fysiske løsninger for E6 forbi Bryn/Teisen mot Alna og E6 nord for å få bedre effekt av ny E6- 

tunnel under Manglerud.  

 

Trinn 3 – Mulighetsstudie – systemanalyse, søkeområde og anbefaling (2014). 

Med bakgrunn i funnene i Trinn 1 og Trinn 2 ble det gjennomført en mulighetsstudie, som ble 

ferdigstilt høsten 2014. Trinn 3 er en systemanalyse og en mulighetsstudie som skulle fremskaffe 

grunnlaget for den videre planlegging og utforming av hovedvegsystemet i Sørkorridoren (E6 og 

E18), med forslag til hovedgrep og strategi for utforming og utvikling av hovedvegsystemet i 

korridoren.  

 

Mulighetsstudien undersøkte flere alternativer for trafikkavvikling med og uten tunnel. 

Løsningene uten tunnel gir på grunn av store trafikkmengderinger ingen gevinster for støy- og 

luftforurensning, og ble ikke anbefalt å videreføre. Mulighetsstudien konkluderte med et anbefalt 

hovedvegsystem med ny E6-tunnel mellom Abildsø og Ulven, som er blitt lagt til grunn for videre 

planlegging (se for øvrig kapittel 2.3 for forkastede alternativer). Løsningen baserer seg i stor 

grad på alternativet «Lang tunnel» fra Sørkorridorutredningen i forhold til lengde og trasé, men er 

utviklet for bedre å svare ut prosjektmålene.  
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Anbefalte tunnelalternativer i mulighetsstudien er vist i figurene nedenfor:  
Figur 38 - Alternativ 2a og 2b fra mulighetsstudien. Forskjellen mellom alternativene er plassering av 
kopling mellom tunnel og Ring 3, henholdsvis ved Bryn jernbanestasjon (alt 2a) og Brynsenteret (alt 2b). I 
alt. 2a er det to tunneler med dagsone imellom, mens alt. 2b har én lang tunnel og kopling med Ring 3 
under bakken. 

 

Begge alternativer legger opp til at gjennomgangstrafikk i planområdet får tilgang til 

tunnelsystemet. Trafikk til/fra områder som Bryn, Manglerud, Ryen og Høyenhall vil måtte kjøre 

på avlastet Ring 3 i dagen.  

 

2.3.3 Kollektivtransportstrategi 
Basert på hovedvegkonseptet fra Trinn 3-rapporten utarbeidet Statens vegvesen en 

kollektivtransportstrategi for prosjektet i 2014-2015. Strategien ble utviklet i samarbeid med Ruter 

og Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten. Strategien skal sikre at 

videreutvikling av vegløsningene skjer i tråd med øvrige planer for utvikling av 

kollektivtransportnettet i Oslo, og gjør at prosjektet er med å bygge opp under målet om nullvekst 

for personbiltrafikken.  

 

For å nå målene om nullvekst i personbiltrafikken må mye av veksten i transportetterspørselen 

tas med kollektivtransport, og kollektivtransporten må være konkurransedyktig mot privatbil. For 

E6 Manglerudprosjektet må det etableres en infrastruktur for buss som gjør at busstrafikken kan 

supplere banebetjeningen på en best mulig måte, være i tråd med andre planer for utvikling av 
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kollektivtransportnettet i Oslo og omegn, samt bygge opp under ønsket utvikling av boliger og 

arbeidsplasser.  

 

I Sørkorridoren skal banesystemene bære hoveddelen av kollektivtransporten, men bussene er 

viktige supplementer for de reiserelasjoner som ikke dekkes av bane. I dag er mye busstrafikk 

sentrumsrettet i Sørkorridoren. Bussterminalen i Oslo sentrum og vegsystemene rundt denne har 

nådd kapasitetsgrensen. For at busstrafikken skal kunne ta unna sin del av etterspørselsveksten 

etter transport er det nødvendig å rette mer busstrafikk mot andre knutepunkter i Oslo enn 

Oslo S/bussterminalen.  

 

Kollektivtransportstrategien har funksjonen til de ulike knute- og byttepunktene i prosjektområdet 

og rangert disse i forhold til viktighet: 

 

 
Figur 39 – Funksjonsvurdering og rangering av ulike knutepunkter i planområdet. 

 

For E6 Manglerudprosjektet betyr dette at Bryn/Brynsengs rolle som regionalt knutepunkt skal 

styrkes, byttepunkter i prosjektområdet skal styrkes og fremkommeligheten for 

kollektivtransporten langs hovedvegnettet og på kryssende lokalveger må bedres. Det må lages 

veger med god og forutsigbar fremkommelighet. Holdeplasser, byttepunkter og knutepunkt må 

bygges effektive og attraktive både for busser og passasjerer.  
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Figur 40 - Framtidsvisjon ved Manglerud T-banestasjon hvor det er etablert bussveg parallelt med Ring 3. 
Ill: Plan Urban 

 

Løsningene som er anbefalt i kollektivstrategien innebærer at vegløsningene som er foreslått i 

Trinn 3-rapporten må endres på noen punkter, men de er i hovedsak mulig å kombinere. 

Strategien vurderer også at det relative konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtrafikk, som 

følge av nye vegløsninger vil styrkes i kollektivtrafikkens favør.  

 

I kollektivtransportstrategien ble det vurdert flere ulike kjøremønstre for lokal og regional 

busstrafikk. Disse bussene har forskjellige behov og derfor er det anbefalt forskjellige traseer i 

strategien. Regionbussene vil i større grad enn lokalbussene gå på hovedvegnettet.  
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Figur 41 Ulike kjøremønstre for lokal og regional busstrafikk er vurdert. Eksempler på vurderte 

alternativer nordøst og vest for Bryn 

 

Analysene av kjørevei viste at for at Bryn kollektivterminal skal kunne fungere som en attraktiv 

bussterminal for regionbuss, så er det viktig at fremkommeligheten til terminalen bedres 

vesentlig og at det etableres flere svingebevegelser i Teisenkrysset. Et fullt utbygget Teisenkryss 

kan også avlaste Østensjøveien og Tvetenveien for personbiltrafikk.  

 

 
Figur 42- Stilisert figur av trafikksituasjonen før og etter fullt utbygget Teisenkryss. Et nytt kryss som 
ivaretar alle svingebevegelser vil redusere trafikkmengdene i Østensjøveien og tilrettelegge for utvikling av 
et effektivt knutepunkt øst. Et fullt Teisenkryss kan også muliggjøre nedbygging av Ulvensplitten. På 
illustrasjonen er Arm av E6 vist som E6 
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Figur 43 -  Anbefalt strategi for utvikling av infrastrukturen for buss i E6 Manglerudprosjektet, som 
innebærer å skape god fremkommelighet på hovedveiene, og etablere gode forbindelser på tvers, og til og 
fra knutepunkt. Ill: Plan Urban AS 
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2.3.4 Idéverksted Ulven-Teisen-Bryn februar 2015 
På grunn av kompleksiteten i vegsystemene, og nærhet til utviklingsområdene i Hovinbyen, 

avholdt Statens vegvesen et idéverksted i februar med deltakere fra Ruter, Plan- og 

Bygningsetaten, Jernbaneverket, Bymiljøetaten og utvalgte konsulenter, for videreutvikling av 

vegløsningene på strekningen Bryn - Teisen - Ulven. 

 

Idéene fra verkstedet er oppsummert i en rapport (Statens vegvesen 2015), og vil bli vurdert i 

den videre utredningen av E6 Manglerudprosjektet. Noen av løsningene er tatt inn i beskrivelsen 

av Hovedalternativet i etappe 4.  

2.4 Løsninger som har vært vurdert og som ikke utredes videre 

Det har gjennom årene vært lansert forskjellige forslag til ny E6 forbi Manglerud, både Statens 

vegvesen og ulike interessenter har kommet med forskjellige løsningsforslag.  

 

I Oslopakke 3 (fra 2007) er det lagt til grunn tre alternativer til videre utredning; kort, lang og 

ekstra langs tunnel, som er basert på løsningene presentert i Sørkorridorutredningen fra 2009, 

(se kapittel 2.3.1). 

 

Statens vegvesen vurderte disse alternativene på nytt i 2012 (Trinn 1-rapporten) ut fra nye 

tunnelsikkerhetsforskrifter fra 2009, helhetlige vurderinger av systemet i hovedvegnettet og 

konsekvenser for beredskaps- og driftssituasjoner. Ingen av de 3 alternativene ble anbefalt 

videreført.  

 

I forarbeidet til dette planprogrammet inviterte Statens vegvesen interessenter og viktige aktører 

til komme med forhåndsuttalelser til planprogrammet. Det kom inn flere forslag til tunneltraseer 

hvor det ble foreslått forskjellige varianter av koplinger til tunnelen.  

 

I det videre er det beskrevet alle løsninger som er foreslått, men forkastet av ulike hensyn. Det 

gis en kort begrunnelse for hver løsning. Flere forslag ligner på hverandre, eller har like 

delelementer/varianter som kunne vært kombinert med andre forslag. Dette er gruppert av 

lesbarhetshensyn.  

 

I det videre utredningsarbeidet kan det videreføres elementer av de forkastede alternativene i 

nye kombinasjoner.  

 

Forslag som er blitt vurdert og forkastet i Sørkorridorutredningen fra 2009 anses fremdeles som 

forkastet, og er følgelig ikke beskrevet i planprogrammet.  
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Kort Manglerudtunnel (fra 

Sørkorridorutredningen) 

 
Figur 44 - Kort tunnel mellom Ryen og Bryn 

Forslaget gir liten støy-avlastning 

og forbedring av luftkvalitet for 

området mellom Abildsø- og 

Ryen.  

 

Ingen forbedring i avvikling i 

Ryenkrysset for E18. 

 

Ingen bedring i trafikkavvikling, 

støy og luftkvalitet mellom Ulven-

Teisen og Bryn. 

 

Dårlig fremkommelighet for buss 

frem til Bryn kollektivknutepunkt. 

 

 
Lang Manglerudtunnel (fra 

Sørkorridorutredningen) 

 
Figur 45 - 2+2 felts tunnel mellom Abildsø og Bryn med kryss mot 
Ring 3 i bakken under Manglerud 

Påkopling fra Ring 3 ved 

Manglerud til Tunnelen oppfyller 

ikke tunnelsikkerhetskravene.  

 

Ingen bedring i trafikkavvikling, 

støy og luftkvalitet mellom Ulven-

Teisen og Bryn. 

 

Dårlig fremkommelighet for buss 

frem til Bryn kollektivknutepunkt. 

 
Ekstra lang Manglerudtunnel 

(fra Sørkorridorutredningen) 

 
Figur 46 - 2+2 felts tunnel mellom Abildsø og Teisen med kryss mot 
Ring 3 i bakken under Manglerud 

Påkopling fra Ring 3 ved 

Manglerud til tunnelen oppfyller 

ikke tunnelsikkerhetskravene.  

 

Krever at Ulvensplitten blir 

værende. 

 

Dårlig fremkommelighet for buss 

frem til Bryn kollektivknutepunkt. 
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Ny E6 i Smalvollveien  

 
Figur 47 - Tunnelpåhugg ved Smalvollveien/Tvetenveien og ny 
E6 i Smalvollveien. 

Dette forslaget vil kreve et nytt, 

komplisert kryss ved Smalvollveien. 

Siden løsningen ikke fjerner behovet 

for Arm av E6/Strømsveien og E6 

Ulvensplitten, vil forslaget i praksis 

innføre en ny barriere i området. 

Løsningen legger begrensinger på 

utvikling av Breivoll-området. 

 

Kryssavstanden mellom Ulven, nytt 

Smalvollveikryss og Trosterud blir 

kort og kan medføre en 

trafikksikkerhetsrisiko.  

 

 

 

 

 
Lokale koplinger til E6-tunnel fra 

overflaten på  

 

 
Figur 48 - Eksempel på lokal tilknytting til E6-tunnelen fra 
overflaten 

Kryss inne i sterkt trafikkerte tunneler 

er i strid med tunnelforskriften. 

 

Eksempelet som vises har også 

utfordringer med tilbakeblokkering fra 

lyskrysset hvor avkjøringen kopler 

seg på Ring 3 og ned i tunnelen.  
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Optimalisering av dagens veg – løsninger 

uten ny Manglerudtunnel 

 

 
Figur 49 - Utvidelse av dagens veg for å bedre 
fremkommeligheten. Anbefales ikke videreført. 
 

Det har i mulighetsstudiet fra 2014 vært 

utredet muligheter for å bygge om 

eksisterende veg i dagen for bedre å tilpasse 

den til dagens trafikkmengder og krav til 

fremkommelighet for kollektivtrafikk og 

næringstrafikk. Det har også blitt vurdert ulike 

korte lokkløsninger og reduserte hastigheter. 

 

Konklusjonen er at dagløsninger gir marginale 

gevinster i forhold til støy- og luftforurensning. 

Dette skyldes svært høy trafikkbelastning på 

E6 med høy andel tungtrafikk. Vegens 

barriereeffekter mellom Ryen og Bryn vil derfor 

bli omtrent som i dag. På grunn av mangel på 

omkjøringsmuligheter vil dessuten kostnader 

med ombygging og optimalisering av dagens 

veg bli veldig høye, sett i forhold til effekten av 

nye tiltak.  

 
Private forslag til løsning av vegsystemet 

ved Bryn 

 
Figur 50 – Et forslag til nytt lokalt vegsystem på Bryn 
med bussgate i Østensjøveien og ny samleveg parallelt 
med Ring 3. Ill: Asplan Viak AS / Gustav Thrane-Steen 

Det har i forfasen til planprogrammet også 

kommet innspill på optimalisering av dagens 

vegsystem på Bryn. Kostandene for slik 

optimalisering vil være veldig høye, og effektene 

på støy- og luftforurensningsproblemene ville 

vært marginale.  

 

Løsningene videreføres ikke, men elementer i 

forslagene kan tas inn i vurdering av 

lokalvegsystemene i senere faser. 
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Kun utbygging av kollektivfelt 

Klemetsrud-Ryen 

 

 
Figur 51 – Snitt som viser kollektivfelt lagt til dagens veg 
mellom Klemetsrud og Ryen. Må planlegges i 
sammenheng med ny E6 tunnel. 

Det har tidligere også vært gjennomført 

forprosjekt for kollektivfelt mellom 

Klemetsrud og Ryen. Kun etablering av 

kollektivfeltet på denne strekningen vil ikke 

gi noen endring av støy- og 

luftforurensningssituasjonen. Ved 

etablering av ny E6-tunnel er det viktig at 

antall felt mellom Abildsø og Klemetsrud 

ivaretar krav om effektiv tømming av 

tunnelen ved hendelser. Derfor bør 

vegutvidelse med kollektivfelt Klemetsrud-

Ryen planlegges i sammenheng med 

tunnelen, og ikke som et eget tiltak.  

 

Planforslag for E6 Manglerudprosjektet 

fra Bryn Miljøforum 

 
Figur 52 – Planforslag til ny Manglerudtunnel fra Bryn 
Miljøforum 
 

Løsningen er designet for å fange opp 

mest mulig trafikk fra overflaten og vil gi en 

stor økning i vegkapasitet for lokaltrafikken 

i området. 

 

Lokale påkoblinger til tunnel (kryss) under 

bakken ved Ryen og Høyenhall er 

utfordrende med tanke på trafikksikkerhet 

og anbefales ikke.  

 

For øvrig er tunnelforslaget prinsipielt 

ganske likt Tunnelalternativ 2 som foreslås 

utredet videre.  
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Tunnelpåslag ved Skullerud 

 
Figur 53 – Forslag til forlengelse av tunnelpåslag til Skullerud 
 

Forslaget er at tunnelen starter 

ved Skullerud i stedet for ved 

Abildsø, for å avlaste 

boligområdene rundt Abildsø for 

støy.  

 

En slik tunnel blir for lang (over 6 

km) i forhold til forskriftskravene. 

Avstanden mellom tunnelmunning 

og Skullerudkrysset blir 

sannsynligvis for kort, slik at det 

blir vanskelig/umulig å koble 

Nordstrandveien til 

Skullerudkrysset.  

 

Abildsøkrysset/Lambertseterveien 

vil ikke bli tilkoblet tunnelsystemet 

(krever kryss i tunnel, som ikke er 

tillatt i denne typen tunnel).  

 

Ny tunnelmunning vil belaste et 

boligområde ved 

Skullerudbakken, som vil bli 

liggende svært nær 

krysset/munningen.  

 

I forhold til 

investeringskostnadene vil en 

tunnelforlengelse gi liten gevinst 

for bomiljøene, da det er lite 

bebyggelse nær veien mellom 

Abildsø og Skullerud. 
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3 DEL 3 Krav til planprosess og utredninger 

3.1 Formål med planarbeidet 

Formålet med planprogrammet er å få en forutsigbarhet for videre reguleringsplanlegging og 

konsekvensvurdering. 

 

Gjennom planprogrammet skal det avklares: 

 Hvilke alternative traseer /løsninger som skal utredes videre og detaljreguleres 

 Hvilke problemstillinger som er vesentlige i forhold til miljø, naturressurser og samfunn 

som skal utredes 

 Detaljeringsgrad på utredningene 

 Medvirkningsprosess og informering av innbyggere 

 

Programmet skal videre sikre at man i utredningene fokuserer på forhold som det er nødvendig å 

få belyst for å kunne: 

 Ta beslutningen om – og på hvilke vilkår – tiltaket kan gjennomføres 

 Foreta utvelgelse av alternativer 

 Velge grep for samordnet areal- og transportplanlegging 

 Styrke kollektivtransporten 

 Bedre fremkommeligheten for syklende og gående 

 

Planarbeidet skal etablere et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i 

sørkorridoren. Prosjektmålene er: 

 Et bedret bomiljø med redusert støy og mindre lokal luftforurensning. 

 Bedret framkommelighet og økt kapasitet for kollektivtrafikk på E6 med gode koplinger 

mot eksisterende og planlagte kollektivknutepunkter, både internt i planområdet og mot 

viktige knutepunkter i influensområdet. 

 Et sammenhengende, sikkert, attraktivt og trygt gang- og sykkelvegnett langs E6 med 

gode koplinger mot eksisterende og planlagte traseer i syd og nord, samt mot viktige mål-

/knutepunkter på strekningen 

 Mer forutsigbar framkommelighet for godstransporten på E6. 

 Bidra til å bygge opp under en arealutvikling som reduserer transportbehovet og 

tilrettelegger for transformasjon og fortetting i viktige kollektivknutepunkt og 

byutviklingsområder. 

3.2 Utredningsplikt 

Prosjektet det planlegges for faller inn under virkeområdet til plan- og bygningslovens kap. 4 med 

tilhørende forskrift om konsekvensutredning (KU-forskriften). I henhold til KU-forskriftens vedlegg 

I nr. 15, 16 og 17, er det alltid krav om konsekvensutredning av planer for motorveier, anlegg av 

ny vei med minst fire kjørefelt og veier med investeringskostnader på mer enn 500 millioner kr.  

KU-forskriftens § 12 sier at planprogram kan benyttes til å avklare og fastsette overordnete 

rammebetingelser for arbeidet med senere reguleringsplaner for et område. I tråd med dette 
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legges det opp til å utarbeide en overordnet konsekvensutredning for hele prosjektet som legges 

til grunn for utarbeidelse av detaljreguleringsplaner for flere etapper og delprosjekter. 

 

3.3 Geografisk avgrensning - planområdet 

Planområdet strekker seg fra Klemetsrud til Ulven. Se kartskisse for planavgrensning. Planen for 

tunnel vil kreve regulering også under bakken.  

 

 
Figur 54 – Planavgrensning for E6 Manglerudprosjektet 
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4 Alternativer som skal utredes 

4.1 Nullalternativ 
Nullalternativet defineres som sannsynlig videreutvikling av dagens situasjon uten store 

endringer av eksisterende plangrunnlag.  

 

Hovedvegsystemet beholdes som i dag, kun supplert med mindre tiltak som i ligger inne i 

gjeldende handlingsprogram for Statens vegvesen, HP2014-2017(2023). E18 skiltes om til ny 

trasé via Ryen og Operatunnelen del Svartdal. Arealbruken langs vegsystemet forutsettes å 

være omtrent slik som i dag. 

4.2 Hovedalternativ 

4.2.1 Beskrivelse av hovedalternativet 
Hovedalternativet bygger videre på 

løsningene fra Systemanalysen og 

mulighetsstudien fra 2014. 

 

Hovedgrepet i forslaget er å skille 

dagens E6 og Ring 3, ved at E6 legges 

i ny tunnel fra Abildsø under Manglerud 

og Teisen, mot Ulven. Mesteparten av 

gjennomfartstrafikken og tungtrafikken 

er ventet å gå i den nye tunnelen, mens 

lokaltrafikk og trafikk mot E18 

Operatunnelen og sentrum vil gå i 

dagen. Kollektivtrafikk/rutebusser vil i 

hovedsak gå i dagen, dvs. langs ny 

E18-trase mot Operatunnelen og langs 

Ring 3 mot Bryn. 

 

Etablering av ny bomstasjon og/eller 

endring av eksisterende takster skal 

utredes.  

 

Endringer i vegløsningene i en del av 

planområdet kan ha påvirkning og 

effekter i andre deler av planområdet. 

Det er mulig å tenke seg mange ulike 

varianter av løsninger innenfor 

hovedgrepet. Hvilke varianter som går 

videre til konsekvensutredning vil bli 

avklart underveis i planleggings-

prosessen, etter at det er gjennomført 
Figur 55 - Prinsipp for nytt hovedvegsystem i E6 
Manglerudprosjektet. Ny E6-tunnel skiller Ring 3 og E6-
trafikken 
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forprosjekter for ulike tema og tekniske utredninger av variantene.  

 

Prosjektet vil vurdere ulike kombinasjoner av feltbruk på hovedvegnettet for å oppnå prosjektets 

mål. Eksempler på løsninger som vil bli vurdert utredet er felt for kollektivtrafikk og tunge 

kjøretøy, kollektivtrafikk og samkjøring, felt for nullutslippskjøretøy eller andre kombinasjoner. 

 

Hovedalternativet er inndelt i 4 etapper. Etappeinndelingen er gjort for å tydeliggjøre 

avhengigheter i prosjektgjennomføringen og gir også indikasjon på tenkt utbyggingsrekkefølge. 

  
Figur 56 - Inndeling av planområdet i etapper 
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4.2.2 Etappe 1: Klemetsrud – Abildsø – Ryen 
 

Strekningen Klemetsrud – Abildsø skal være felles for E6/E18. Vegen oppgraderes med 

kollektivfelt i begge retninger og et nytt sørgående kjørefelt, for å hindre tilbakeblokkering i 

Operatunnelen, fra Abildsø til Klemetsrud med dimensjoneringsklasse H7. Det tilstrebes å 

opprettholde det grønne preget vegen har i dag fra Klemetsrud til Sandstuveien. Det utredes 

mulighet for gjennomgående kollektivfelt igjennom kryss. 

 

Det vurderes ulike løsninger for kryssene ved Klemetsrud, Mortensrud, Skullerud, Abildsø og 

Sandstuveien for å oppnå bedre trafikksikkerhet og bedre byttepunkter for bussreisende. 

 

Det utredes sykkelekspressveg parallelt med E6 mellom Klemetsrud og Ryen.  

 

Strekningen Abildsø-Ryen oppgraderes med kollektivfelt i begge retninger og dimensjoneres for 

en hastighet på 70 km/t.  

 

Behov og muligheter for døgnhvileplasser for tungtransport ved bygrensen i sør utredes.  

 

Variant: Tungtrafikk i kollektivfelt 

Kollektivfeltene åpnes for tungtrafikk mellom Klemetsrud og Abildsø (betinger at dette også 

gjøres i etappe 2 – Tunnel Abildsø-Ulven) 

 

Variant: Forlengelse til Åsland 

Etablering av nordgående kollektivfelt mellom Åslandkrysset og Klemetsrudkrysset. 

 

4.2.3 Etappe 2: Ny E6-tunnel Abildsø – Ulven 
Tunnelpåhugg ved Abildsø legges nordvest for dagens kryss E6 x Lambertseterveien. Det 

etableres 2x3 løps tunnel frem til Bryn/Brynsengområdet, hvor E6 splittes mot Ring 3. E6 

videreføres så i en 2x2 felts tunnel under Teisen opp til Ulven. Nødvendig ombygging av Ring 3 

ved kryssområdet inngår i etappen.  

 

Det finnes tre hovedalternativer for tunnel:  

Det er vurdert flere alternativer for tunnelpåslag i Ulvenområdet. Valg av løsning og plassering av 

tunnelmunning på E6-tunnelen i nord skal avklares i det videre utredningsarbeid. 

 

Det er vurdert flere mulige kryss over/under bakken mellom E6-tunnelen og Ring 3 i området 

Bryn-Teisen. Valg av løsning og plassering av kryss skal avklares i det videre utredningsarbeid. 

(se Figur 58 og Figur 59). 

 

Kryss eller kopling mellom Ring 3 og ny E6- tunnel, Teisenkrysset og nytt kryss på Ring 3 ved 

Ulven skal sees i sammenheng for å sikre et sikkert, lesbart og funksjonelt riksvegsystem, der 

også hensynet til eksisterende bebyggelse og fremtidige byutviklingsområder ivaretas.  Det skal 

også vurderes en rendyrket E6-tunnel uten kopling til Ring 3.  
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Ved endelig valg av tunneltrasé, tunnellengder og plassering av kryss og tunnelpåslag, vil 

trafikksikkerhet med krav til kryssavstander og tunnellengder, grunnforhold, 

anleggsgjennomføring og kostnader vektlegges. I tillegg skal konsekvenser for miljø og 

byutvikling, samt andre konsekvenser som beskrevet i kapittel 5 vektlegges.   
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Figur 58 – Tunnelalternativ 1, med dagsone på Bryn. Det er tre varianter av tunnelpåslag i Ulvenområdet. 
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Figur 59 – Tunnelalternativ 2, med kopling mellom E6 og Ring 3 under bakken. Som for dagsoneløsningen 
er det to varianter av tunnelpåslag i Ulvenområdet og minst 3 varianter av plassering for koblingen av E6 
og Ring 3. 
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Tunnelalternativ 1 med kryss mellom Ring 3 og E6 i dagen, antas å gi bedre tunnelsikkerhet og 

enklere driftsforhold for tunnelsystemet.  

 

Tunnelalternativ 2 med kryss under bakken gjør at kryss og 

ramper mot Ring 3 tar mindre plass på overflaten. Det gir 

derfor andre muligheter for utvikling av knutepunktsområdet 

ved Bryn/Brynseng enn alternativ 1. Alternativet er 

utfordrende med tanke på tunnelsikkerhet og avvikling av 

trafikk ved driftsforstyrrelser på vegnettet, og krever fravik fra 

vegnormalene.  

 

Det skal utredes flere mulige koblinger mellom E6 og Ring 3 

på strekningen mellom Brynsenteret og Teisenkrysset. Det 

vil også vurderes konsekvenser av å rendyrke 

riksvegfunksjonen til E6 ved å ikke etablere kobling mellom 

E6 og Ring 3 ved Bryn.  

 

 

Variant: Tungtrafikk i kollektivfelt 

Et av feltene i hver retning av tunnelen skiltes som 

tungtrafikkfelt mellom Abildsø og Ulven.  Dette vil kreve en 

annen design på splitt mellom E6 og Ring 3. Tungtrafikk i 

kollektivfelt betinger at dette også gjøres i etappe 1 mellom 

Klemetsrud-Abildsø. 

 

Varianter av tunnelmunning ved Ulven: Ved Ulven finnes det tre mulige korridorer for 

tunneltrasé; en som ender ved Persveien 25, en som ender ved Caspar Storms vei og nord for 

Alnaelva. De har ulike utfordringer i forhold til grunnforhold, kostnader, anleggsgjennomføring og 

konsekvenser for eksisterende bebyggelse og mulig ny byutvikling i området. Alle tre varianter vil 

utredes videre.  

 

Om det viser seg ikke å være mulig å gjennomføre kryssing under Alnaelva (tunnelmunning 

«C»), så kan et mulig alternativ for ny E6 være langs Smalvollveien, om dette kan gjøres på en 

måte som ikke øker antall barrierer i dalbunnen (se forkastet alternativ «Ny E6 langs 

Smalvollveien», Figur 47 i kapittel 2.4). Videreføring av et slikt alternativ vil kreve en utvidelse av 

planområdet med tilleggsutredning og varsling av berørte grunneiere. 

 

 

Varianter med lokk ved Breivoll 

Et alternativ med lokk over E6 ved Breivoll utredes. Se også kap. 4.2.5. 

 

Avvikshåndtering 

For alle tunnelalternativer vil ulike alternativer for avvikshåndtering utredes.  

 

  

 

 
 
Figur 60 - Prinsippskisse av E6 
tunnel uten kobling til Ring ved Bryn 
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4.2.4 Etappe 3: Ring 3 Ryen – Bryn 
 

Avlastet Ring 3 mellom Ryen og Bryn bygges ned fra europaveg til hovedveg med  

kollektivfelt/bussveg. Dimensjoneringsklasse H6 med hastighet på 60 km/t. Vegen skal ha en 

bymessig og attraktiv utforming, med høy arkitektonisk kvalitet. 

 

Ved Traktorveien og Manglerudsenteret vurderes signalregulerte kryss med fotgjengerfelt. Ved 

Brynsenteret/kryss med Østensjøveien vurderes det ulike kryssløsninger.  

 

Det etableres høystandard kollektivtrasé (riksveg) fra Ryenkrysset til Bryn kollektivterminal.  

 

Ryenkrysset skal bygges om slik at E18 til Operatunnelen del Svartdal blir den gjennomgående 

trafikkstrømmen. Det skal vurderes tiltak som sikrer sammenhengende gang- og 

sykkelforbindelser langs og på tvers av det nye riksvegnettet på Ryen (E18 og Ring 3), slik at det 

oppnås en funksjonell sammenbinding av områdene rundt krysset, med trafikksikre, attraktive og 

trygge forbindelser til/fra Ryen T-banestasjon og bussholdeplasser i området.  

 

Dagens gang-/sykkelveger langs Ring 3 mellom Ryen og Bryn skal opprustes. Det skal etableres 

ny høystandard sykkelveg mellom Ryen og Bryn og videre mot Teisen, med gangveier eller 

gang-/sykkelveger langs begge sider av Ring 3 mellom Ryen og Bryn.  

 

 

 
Figur 61 - Mulig fremtidsscenario ved Manglerud T-banestasjon. Egen bussveg og nedbygget Ring 3 med 
fotgjengerfelt 
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Figur 62 - Mulig fremtidscenario ved Traktorveien med ny bussveg langs Ring 3. Ring 3 er nedbygget til 
H6-veg med lyskryss og fotgjengerfelt 

 

Varianter: Det utredes to varianter med 2 og 4 kjørefelt for bil i tillegg til kollektiv.  

Antall bilfelt på Ring 3 mellom Ryen og Bryn må ses i sammenheng med framtidig 

trafikkbelastning og vegens funksjon som fordeleråre for trafikk mellom Ryen og Lysaker. Antall 

bilfelt må også ses i sammenheng med behovet for å begrense privatbilbruken, samtidig som 

Ring 3 med tilhørende vegsystem må ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne avvikle trafikken i 

avvikssituasjoner for Operatunnelen, Vålerengtunnelen og ny Manglerudtunnel.  

 

Variant: Lavere hastighet 

Det vurderes mulighet for fartsgrense 50 km/t på strekningen for å redusere støy og 

luftforurensning. Løsningen krever fravik fra vegnormalene. 

 

Variant: Ulike løsninger av busstrasé ved Høyenhall/Brynseng 

Mellom Ryenkrysset og Brynsenteret utredes det ulike tverrsnitt med både tradisjonelt 

kollektivfelt og egen bussveg på siden av bilvegen. 
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Figur 63 - 3 mulige varianter av kollektivtrase mot Bryn fra sør. Blå linjer er kollektivtrasé, rød er kjørevei 
for bil. Fra venstre: 1) Kollektivfelt igjennom Brynstunnelen 2) Eget tunnelløp for buss igjennom 
Brynstunnelen 3) Egen bussveg i dagen forbi Høyenhall stasjon 

 

 
Figur 64 - Eksempel på utforming av hovedveg med H6-standard i by. Bildet er fra Kong Haakon 5. gate i 
Bjørvika. Ring 3 og Arm av E6 (Strømsveien) skal utformes etter H6-standard 
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4.2.5 Etappe 4: Ring 3 Bryn – Ulven og tilstøtende hoved- og lokalvegnett 
 

For etappe 4 finnes det i dag i liten grad detaljerte løsningsforslag. Etappen ansees som et 

søkeområde for løsninger, og avgrensning av område for søk vil derfor bli avklart som en del av 

konsekvensutredningsprosessen. Utforming av området henger tett sammen med planene for 

transformasjon og ombygging av vegnettet i Hovinbyen. Løsninger som vil bli vurdert er: 

 

A. Ring 3 - utredes nedbygget hovedveg med H6-standard mellom Brynstunnelen og 

dagens kryss ved Ulvensplitten. Vegen skal ha en bymessig og grønn utforming med høy 

arkitektonisk kvalitet. 

B. Det utredes etablering av gjennomgående, høystandard kollektivtrasé for region- og 

stambusser langs Ring 3 fra Bryn til Økern, med riksvegkopling til Bryn/Brynseng 

kollektivknutepunkt.  

C. Teisenkrysset vurderes ombygget til fullt kryss og Arm av E6 (Strømsveien) mellom 

Teisenkrysset og Alnakrysset utredes nedbygget til H6-standard. Ulvensplitten med 

tilhørende kryss med E6 og Ring 3 skal vurderes ombygget fra europaveg til en 

samleveg/lokalveg med redusert hastighet.  

D. Det søkes å etablere et sammenhengende sykkel- og gangvegnett langs og på tvers av 

riksvegnettet i området (Ring 3 og Arm av E6/Strømsveien). Høystandard sykkelveg og 

gangveger langs Ring 3 mellom Bryn og Ulven skal bindes sammen med planlagt sykkel- 

og gangvegnett videre mot Ryen og langs Strømsveien mot Helsfyr og Alna.  

E. Det vurderes bedre og bredere gang- og sykkelbruer på tvers av dagens hovedveger ved 

Teiseneng gård, Valle-Hovin, Teisenkrysset og Teisenveien for å redusere 

barriereeffektene av hovedvegene.  

F. Det utredes buss- og trikketrasé og ny kollektivtrafikkbro i Ulvenveien og Teisenveien, og 

oppgradering av lokalveger i området for å få lokalbuss frem til Bryn kollektivknutepunkt. 

G. Det vurderes veg-, gang- og sykkelforbindelse på tvers av E6 ved Ulvensplitten for å 

koble sammen Ole Deviks vei med Strømsveien/Haraldrudveien. 

H. Lokk uten bebyggelse over E6 ved Breivoll utredes 
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Figur 65 – Antatt søkeområde for nye vegløsninger i Etappe 4. Bokstavene refererer til listen 
ovenfor 
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Figur 66 - Brede broer kan være attraktive sammenbindinger av områder på forskjellig side av Ring 3 og 
E6. Bildet viser eksisterende bro over Ulvensplitten.  
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Figur 67 - KVU Oslo-Navet, Ruters Strategiplan M2016 og høringsutgaven av strategisk plan for 
Hovinbyen foreslår alle trikk mellom Bryn og Økern. Dette må planlegges i sammenheng med 
vegsystemet. Ill: KVU Oslo-Navet. 
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4.2.6 Oppsummering av etapper og alternativer 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
Figur 68 - Prinsippoversikt over de viktigste alternativer og varianter som skal utredes 
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5 Konsekvensutredning 

5.1 Utredningsmetode – Håndbok V712 

5.1.1 Innledning 
Konsekvensutredningen skal belyse virkningen av planen på miljø og samfunn. Statens 

vegvesen har lang tradisjon for bruk av konsekvensanalyser i sin planlegging. Den første 

håndboka om konsekvensanalyser kom i 1988. Foreliggende Håndbok V712 

«Konsekvensanalyser» (Vegdirektoratet 2014) legges til grunn for arbeidet med denne 

konsekvensutredningen. 

 

I Statens vegvesens metodikk gjøres det en samfunnsøkonomisk analyse i tillegg til 

konsekvensutredningen. Den samfunnsøkonomiske analysen inkluderer prissatte og ikke-

prissatte konsekvenser, samt eventuelle tilleggsutredninger om netto ringvirkninger, 

fordelingsvirkninger og lokale og regionale virkninger. 

 

Konsekvensanalyser er en del av plan- og utredningsprosessen og Håndbok V712 skal være et 

hjelpemiddel i dette arbeidet.  

 

5.1.2 Metode for prissatte konsekvenser 
Mange konsekvenser kan kvantifiseres og verdsettes i kroner fordi prisene dannes i et marked 

for kjøp og salg, for eksempel kostnader til drift og vedlikehold av kjøretøyer. Verdisetting av 

andre konsekvenser er et resultat av studier av betalingsvillighet for å oppnå et gode. 

 

De prissatte konsekvensene beregnes som bruttokostnader (markedspriser inkl. skatter og 

avgifter) for å kunne studere fordelingsvirkninger mellom aktørgrupper. Både kostnader og nytte 

beregnes for fire hovedgrupper av aktører: 

 Trafikanter og transportbrukere 

 Operatører 

 Det offentlige 

 Samfunnet for øvrig 

 

Virkninger for gruppen «samfunnet for øvrig» omfatter ulykker, støy og luftforurensning, restverdi 

og skattekostnader. 

 

Netto nytte (nåverdi) av et prosjekt er summen av diskontert nytte og kostnad for hvert enkelt år i 

analyseperioden. Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved å 

gjennomføre prosjektet er trukket fra nytten. 

 

5.1.3 Metode for ikke-prissatte konsekvenser 
Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser; 

verdi, omfang og konsekvens. 

 Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. 

 Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 

miljøene eller områdene, og graden av denne endringen. 
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Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil 

medføre som en funksjon av verdi og omfang. 

5.2 Utredningstema  

5.2.1 Utredningstema i forhold til håndbok V712 
Den samfunnsøkonomiske analysen vil basere seg på konsekvensanalyse for temaene 

beskrevet i tabellen nedenfor. Temaene vil bli analysert i tråd med håndboken, men for hvert 

tema er det beskrevet forhold som ansees spesielt viktige i dette prosjektet.  

 

 
 Aktør Tema Utredningsbehov 

P
ris

sa
tte

 k
on

se
kv

en
se

r 

Trafikanter og 

transportbrukere 

Trafikant og 

transportbruker-nytte 

Som trafikanter regnes bilførere, bilpassasjerer, 

kollektivreisende, syklende og gående. Reisehensikten 

deles i fritidsreiser, tjenestereiser og reiser til og fra arbeid. 

I tillegg beregnes godstransport. 

 

For de ulike trafikantgruppene beregnes endring i: 

 Reisetid 

 Distanseavhengig kjøretøykostnader 

 Andre utgifter for trafikantene 

 Helsevirkninger for gående og syklende 

 Utrygghet for gående og syklende 

Potensialet for endring i reisemiddelfordeling blir også 

utredet.  

 

Operatør Operatørnytte Operatørselskaper driver offentlig transportvirksomhet eller 

forvalter infrastrukturen. De er inndelt i følgende grupper: 

kollektivselskaper, parkeringsselskaper, 

bompengeselskaper, andre private aktører. 

 

Det offentlige Budsjettvirkning Budsjettvirkning for det offentlige er summen av inn- og 

utbetalinger over offentlige budsjetter. Disse vil normalt 

bestå av de bevilgninger over offentlige budsjetter som 

prosjektet krever og de skatteinntekter som prosjektet gir. 

 

For enkle vegprosjekter vil dette være 

investeringskostnader og endringer i drifts- og 

vedlikeholdskostnader over Statens vegvesens budsjett, 

og endring i inntektene fra transportavgifter. For pakker av 

tiltak der investeringer i bane og drift av kollektivtilbud 

inngår, vil budsjettvirkningen også omfatte offentlige 

baneeiers budsjett, statens og fylkeskommunens kjøp av 

transporttjenester og ev. kommunale budsjett ved tilskudd 

herfra. 
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Miljø og Samfunn 

forøvrig 

Trafikkulykker, restverdi 

og skattekostnad 

Utredes etter metodikk i håndbok V712. 

Støy og luftforurensing 

inkl. klimagassutslipp 

Det skal beregnes støy fra dagens veg og alle alternativer 

for ny veg ved alle bygninger med støyfølsom arealbruk. 

Beregningene skal gjøres etter metoder i tråd med 

Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 og 

tilhørende veileder. Det skal også utarbeides støysonekart 

med rød og gul sone, til bruk for vurdering av utendørs 

støy. I viktige friluftsområder skal det også beregnes støy 

ned til Lden 40 dB.  

 

Det skal gjennomføres spredningsberegninger av 

luftforurensning for de foreslåtte alternativene. 

Beregningene skal framskrives og knyttes opp mot 

kravene i forurensningsforskriften kap 7. og Retningslinje 

for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520. 

Dagens situasjon bør være referansesituasjonen.  

Det skal utarbeides et luftsonekart med gule og røde soner 

for hvert alternativ knyttet opp til grenseverdiene i 

Retningslinje T-1520. Dette gjelder for komponentene 

PM10 og NO2. 

Med utgangspunkt i de beregnede luftsonene skal det for 

hvert alternativ utføres en opptelling av berørte boenheter 

innenfor planområdet. Det skal gjennomføres egne 

spredningsberegninger ved eventuelle tunnelmunninger, 

samt egne beregninger med luftetårn som avbøtende 

tiltak. Det skal vurderes mulige tiltak for rensing av luften 

fra luftetårnene. 

 

Ik
ke

-p
ris

sa
tte

 k
on

se
kv

en
se

r 

Miljø og Samfunn 

forøvrig 

Landskapsbilde Temaet landskapsbilde/ bybilde omhandler de visuelle 

kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som 

følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan 

tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og 

hvordan landskapet oppleves sett fra vegen 

(reiseopplevelse). 

 

Vegtiltaket skal visualiseres for alle alternativer og 

sammenliknes med dagens situasjon. Omfang og 

konsekvens av tiltaket skal vurderes. Lokalisering, 

linjeføring, fjernvirkning, skala, skjemmende inngrep og 

vegens møte med byen er viktige stikkord.  

 

Det må tydeliggjøres hvilke fordeler og ulemper tiltaket har 

for landskaps- og bysituasjonen.  Det skal utarbeides 

overordnede stedsanalyser for planområdet. 

 

Det må vurderes konsekvenser tiltaket har for 

grøntstrukturen opp mot målene i eksisterende planer.  

Mulighet for avbøtende tiltak skal vurderes og beskrives. 

Det skal i tillegg gjøres en vurdering av reiseopplevelse, 

men den skal ikke inngå i konsekvensutredningen. 
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Nærmiljø/friluftsliv Nærmiljø og friluftsliv handler om utendørs opphold og 

fysisk aktivitet i boligområder, byrom, parker og 

friluftsområder. Temaene nærmiljø og friluftsliv er 

overlappende, og behandles derfor samlet. Analysen av 

nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for 

beboerne i og brukerne av det berørte området. 

 

Spesielt for dette prosjektet: 

Kartlegge skoleveger, stier og snarveger, gang- og 

sykkelveger, turveger samt atkomster til Marka, andre 

grøntarealer, bussholdeplasser og idrettsanlegg. 

Konfliktpunkter skal vurderes, knyttet til arealbeslag, 

miljøbelastning (støy og luftforurensning), tilgjengelighet 

osv. Beskrive eksisterende og nye barrierevirkninger i 

forhold til bebyggelse og aktiviteter knyttet til nærmiljø og 

friluftsliv. Vurdere spesielt barn og unges interesser, samt 

gående og syklende. 

 

Naturmangfold Temaet omhandler naturmangfold knyttet til systemer på 

land og i vann, inkludert livsbetingelser knyttet til disse. 

Naturmangfold defineres som biologisk mangfold, 

landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold. 

Analysen skal belyse naturverdiene i området og hvordan 

disse påvirkes av tiltaket.  

 

Spesielt viktig for dette prosjektet: 

Tilfredsstille kravene i Naturmangfoldloven og 

Vannforskriften. Ivareta Østensjøvannet naturreservat med 

tilhørende vassdrag, Ljanselva og Alnaelva. Avrenning fra 

anleggsarbeid og overvann fra veg og tunnel skal sikres. 

Det vil gjennomføres hydrologisk analyse. Registrerte 

naturverdier skal vurderes og ytterligere kartlegging skal 

vurderes. Avbøtende tiltak skal vurderes. 

 

Kulturmiljø Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig 

virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter knyttet 

til historiske hendelser, tro eller tradisjon. Begrepet 

kulturmiljø er definert som et område hvor kulturminner 

inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. 

 

Spesielt viktig for dette prosjektet: 

Det er kartlagt nyere tids kulturminner i planområdet, og 

ved Bryn er det spesielt konflikt mellom veganlegg og 

nyere tids kulturminner. Vurdere grad av konflikt med 

kulturminner/kulturmiljøer som blir berørt. Vurdere i hvilken 

grad planlagte tiltak bryter eller bidrar til å reetablere 

historiske sammenhenger mellom ulike kulturmiljø. Foreta 

arkeologiske undersøkelser etter Kulturminneloven. 
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Naturressurser Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre 

utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, 

vannforekomster og georessurser. Temaet omhandler her 

landbruk, vann, berggrunn og løsmasser i et 

ressursperspektiv. Formålet er å få kunnskap om 

naturressursene i området og belyse alternativenes 

påvirkning på disse. 

 

Spesielt viktig for dette prosjektet: 

Kartlegge jord- og skogbruksareal, kvalitet samt omtrentlig 

arealbeslag. Vurdere krav for sikre driftsforhold for jord- og 

skogbruk, vurdere barrierevirkninger. Vurdere 

konsekvensene for gårdene, spesielt Akergårdene i 

området. Kartlegge drikkevannskilder, brønner og 

sikringssoner. Vurdere grunnvannsressurser for 

forurensning og fare for senkning. Vurdering av flom- og 

skredfare og inngrep i vassdrag.  

 

 

5.2.2 Andre samfunnsmessige virkninger 
For å sikre at samfunnsøkonomisk relevante virkninger fanges opp, er det nødvendig å supplere 

den samfunnsøkonomiske analysen med ytterligere tema.  

 

 

 
Risiko og sårbarhet Risiko knyttet til uønskede hendelser – dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal 

inntreffe. Beredskap er en del av temaet. Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS) for ferdigtilstand og drøfting av ferdig prosjekt i henhold til hovedprinsippene i Veileder 

for kommunal- og sårbarhetsanalyser (DSB) og Veileder for risikoanalyse av vegtunneler. 

Risiko og sårbarhet i anleggsfasen skal også vurderes.  

 

Konsekvensene av de potensielle uønskede hendelsene beskrives i forhold til mennesker liv 

og helse, materielle verdier og miljø. Det skal gjøres vurderinger av nødvendige 

beredskapsforhold for de ulike prinsippene med spesiell vekt på omkjøringsmuligheter ved 

Tema Utredningsbehov 

Lokale og regionale 

virkninger 

Byplanmessige virkninger: Behovet for nye lokalvegatkomster til hovedvegnettet og behovet 

for sanering av eksisterende lokalvegatkomster, og de trafikale konsekvensene av dette skal 

vurderes. Løsningene for det nye riksvegnettet skal vurderes i forhold til barrierevirkninger, og 

potensiale for nye byggeområder for bolig og næring.  

 

Byutviklingsmulighetene i knutepunkter som Ryen, Bryn og Breivoll, samt planlagt byutvikling i 

Ulvenområdet (Hovinbyen) og på Gjersrud-Stensrud, skal belyses spesielt. 

 

Det skal beskrives hvordan alternativene muliggjør nye byggearealer og bidrar til å knytte 

byområder sammen.  

 

Det skal redegjøres for i hvilken grad tiltaket bidrar til å redusere sårbarheten i 

transportsystemet og bedre framkommeligheten for nytte- og næringstransport. Det skal 

videre redegjøres for om tiltaket er i samsvar eller i strid med gjeldende planer. 
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eventuell evakuering av tunneler, samt vekt på omfang av risiko ved bruk av tunneler.  

 

Grunnforhold og områdestabilitet skal også vurderes. 

 

Miljøoppfølgingsprogram/Plan 

for ytre miljø. LCA-analyse 

Det skal utarbeides plan for ytre miljø, inkludert miljøoppfølgingsprogram (MOP), for 

anleggsarbeidene.  

 

LCA 

For å kunne analysere prosjektets reelle klimapåvirkning skal det lages en livssyklusanalyse 

(LCA-analyse) av prosjektet som analyserer: Transportarbeid ved bygging, klimapåvirkning av 

byggematerialer og klimagassutslipp i driftsfasen (både fra kjøretøy og drift og vedlikehold av 

tekniske installasjoner). 

 

Anleggsgjennomføring og 

massehåndtering 

Tunnelbygging skaper mye masser som må fraktes ut av tunnelen. Anleggsarbeid i på 

høytrafikkerte veier krever midlertidige omkjøringer og omlegginger. Vurdering av 

massebalanse, faseplaner, trafikkomleggingsplaner, massehåndtering og anleggsveger. 

Omleggingsbehov for annen infrastruktur, som VA, strøm- og signalkabler, langs og i 

planområdet.  

 

Følsomhetsanalyser Økninger eller reduksjon i hastigheter, trafikkfordeling, trafikkmengder, investeringskostnader 

og trafikantbetaling kan påvirke resultatene i øvrige analyser, både i forhold til økonomisk 

nytte og for ikke-prissatte konsekvenser. Ulike scenarier for fremtidig utvikling analyseres.  

 

Vurdering av måloppnåelse Null-alternativ, hovedalternativ og varianter av hovedalternativene vil bli vurdert i forhold til 

prosjektets hovedmål.  

 

Avbøtende tiltak Tiltak som kan være aktuelt å gjennomføre utover det som er prosjektert før 

konsekvensanalysen, for å bedre forhold for miljø og samfunn.  

 

5.3 Tilleggsutredninger – tema knyttet til de enkelte etappene 

 

Følgende tema vil bli belyst i planbeskrivelsen til hver enkelt detaljregulering, og vil supplere 

konsekvensutredningen. Listen er ikke uttømmende.  

 

 Teknisk infrastruktur 

 Støy- og luftforurensningsproblemer og -tiltak på den enkelte delstrekning 

 Eiendomsforhold og konsekvenser for boliger 

 LCA-analyse som en del av YM-plan 

 Universell utforming 

 Barn og unges interesser 

 Friluftsinteresser (Lokalt) 

 Økonomiske konsekvenser for offentlige og private 

 Støy (lokalt) 

 Luftforurensning (Lokalt) 

 Juridiske forhold 

 Flom og skredfare (Lokalt) 

 Naturmangfold (Lokalt) 
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 Byplanmessige virkninger 

 Byggegrenser 

 Fysisk design av vegsystemet 

 

5.3.1 Spesielle tema knyttet til Etappe 1 

 Kryssutforming for Klemetsrudkrysset, Mortensrudkrysset, Skullerudkrysset og 

Abildsøkrysset 

 Nærføring av veg til Bakkeløkka gård 

 Bompengeinnkreving og effekter for lokalveger i bydel Østensjø og bydel Nordstrand. 

 Byutviklingsmuligheter langs E6 i området ved Mortensrud og Skullerud. 

 Nærhet til Østensjøvannet og Bogerudmyra naturreservat og våtmarksområder, samt 

Abildsømyra og Bjørsenskogen. 

 Adkomster og innfallsporter til Marka 

 Gang- og sykkelforbindelser mellom Klemetsrud skole og Lofsrud 

 Kryssing av vassdrag (bl.a. Gjersrudbekken og Ljanselva) 

 Hensynssoner for høyspent 

 

5.3.2 Spesielle tema knyttet til Etappe 2 

 Plassering av tunnelpåhugg og konsekvenser for eiendomsforhold 

 Alternativt tunnelkonsept hvor splitting av Ring 3 skjer under bakken (krever fravik fra 

vegnormalene) 

 Plassering av luftetårn for tunnel 

 Konsekvenser for Østensjøbanen (T-bane) ved påhugg under banen 

 Bryn trafostasjon 

 Nærføring til kulturminner ved Bryn 

 Geologiske og geotekniske forhold for tunneltrase, setningsproblematikk 

 Mulig kobling av Haraldrudveien og Brobekkveien med Breivollveien over/under E6  

 Bedret funksjonell og estetisk kobling av turdraget langs Alnaelva over/under E6  

 Konsekvenser for jernbaneanlegg, både eksisterende (Hovedbanen og Gardermobanen) 

og fremtidige (ny godsforbindelse til Alnabru). 

 

 

5.3.3 Spesielle tema knyttet til Etappe 3  

 Alternativer for bussveg eller kollektivfelt på Ring 3 mellom Bryn og Ulven. 

 Riksvegadkomst for buss til Bryn kollektivterminal og omklassifisering av kommunale 

veger 

 Busstrase fra Bryn kollektivknutepunkt til Ring 3 ved Teisen. 

 Løsninger for Ryenkrysset, gjennomkjøring og knutepunktutvikling. 

 Utforming av lokalvegsystem i tilknytting til Bryn kollektivknutepunkt. Etablering av felles 

trikk- og busstrase mot Økern. 

 Etablering av ny, høystandard sykkelløsning på vestsiden av T-banen fra Ryen til 

Høyenhall stasjon.  

 Vegutforming og kryssløsninger for Ring 3 mellom Ryen og Bryn, og muligheter for 

omlegging av lokalvegnettet. 
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 Konsekvenser for eiendommer. 

 Byutviklingsmuligheter for Ryen/Ryensvingen, Brynsenteret og Manglerud. 

 Nærføring til nyere tids kulturminner ved Bryn 

 Vurdere utvidelse av bro mellom Manglerud senter og Manglerud T-banestasjon, eller 

andre tiltak, som justering av lokalvegsystemet, for å bedre framkommeligheten for 

gående og syklende på tvers av Ring 3 mellom Ryen og Bryn. 

 Nærhet til og kryssing av Alnaelva 

 

 

5.3.4 Spesielle tema knyttet til Etappe 4 

 Kryssløsning for Teisenkrysset 

 Ombygging av Ulvensplitten og adkomst til Ulven- og Haraldrudområdene, spesielt for 

tungtrafikk.  

 Busstrasser fra Ring 3 Lørentunnelen og E6 ved Alnabru til Bryn kollektivknutepunkt. 

 Broer over hovedvegene for å binde samme boligområdene. 

 Lokk over E6 ved Breivoll 

 Bussfremkommelighet for lokalbusser på kommunale veger. 

 Kryssløsninger og gateutforming på lokalvegnettet. 

 Kombinert trikk- og busstrase mellom Bryn og Ulven (retning Økern). 

 Byutviklingskonsekvenser av de nye veg- og kollektivløsningene, inkl. «Knutepunkt øst» 

på Bryn 
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6 Videre prosess og medvirkning 

6.1 Saksgang 
 

Det utarbeides konsekvensutredning for hovedalternativet, samt reguleringsplaner med 

planbeskrivelse og tilleggsutredninger for den enkelte etappe.  

 

 
 

Reguleringsplanen for etappe 1 vil bli ferdigstilt først, videre følger etappe 2 og 3 og til sist 

etappe 4. Konsekvensutredningen vil bli lagt frem sammen med reguleringsplanforslag for 

etappe 1. Strekningen er lang og kompleks, og det kan bli nødvendig å splitte opp planene i flere 

delparseller for å sikre framdrift i prosjektet. Hvilke planalternativer som skal inngå i 

reguleringsplanene for etappe 2-4 vil fastsettes etter at KU er ferdig.  

 

6.2 Framdrift 
Planlagt fremdrift ved utarbeidelsen av dette planprogrammet er vist i figuren på neste side.  

Figur 69 – Sammenheng mellom planprogram, konsekvensutredning for hovedalternativet 
og de ulike reguleringsplanene i prosjektet. 
 

Planprogram 

KU for hovedalternativ 

Reg.plan 

Etappe 1 

 
- Planbeskrivelse 

- Konsekvenser 

- Tilleggsutredninger 

Reg.plan 

Etappe 2 

 
- Planbeskrivelse 

- Konsekvenser 

- Tilleggsutredninger 

Reg.plan 

Etappe 3 

 
- Planbeskrivelse 

- Konsekvenser 

- Tilleggsutredninger 

Reg.plan 

Etappe 4 

 
- Planbeskrivelse 

- Konsekvenser 

- Tilleggsutredninger 
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Figur 70 - Tidslinje som viser planlagt fremdrift i prosjektet (ill: Statens vegvesen) 

 

Utarbeidelse av forprosjekt/overordnet planlegging for vegsystemet, konsekvensutredning for 

hele prosjektet, og detaljregulering av etappe 1 vil starte våren 2016, og pågå frem til 2019. 

Reguleringsplan for etappe 1 og konsekvensutredningen forventes oversendt til Oslo kommune 

plan- og bygningsetaten våren 2019, men høring og offentlig ettersyn høsten 2019. 

Reguleringsplaner for etappe 2-4 er planlagt fremlagt i 2020.  

 

6.3 Medvirkning 
Planprosessen vil følge normal og lovpålagt prosess for detaljreguleringsplan med 

konsekvensutredning. 

 

Første medvirkningsperiode er ved varsel om oppstart av planarbeidet og offentlig ettersyn av 

planprogrammet. Planprogrammet ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden fra 14. 

august til 25.september 2015, samtidig med varsling av oppstart for reguleringsplanprosessen. I 

høringsperioden ble det gjennomført to åpne informasjonsmøter, der det ble redegjort nærmere 

for planens hensikt og prosessen som skal gjennomføres for å komme frem til et planforslag, 

samt gi svar på spørsmål som stilles i møtene. Møtene ble annonsert i Aftenposten og på Oslo 

kommunes hjemmesider. 

I løpet av høringsperioden kom det inn 59 uttalelser, som er oppsummert og kommentert av SVV 

i samarbeid med PBE, før planprogrammet oppdateres og fastsettes av Oslo kommune. 

 

Utformingen av planforslaget skal følge prosessen slik den er beskrevet i dette planprogrammet. 

Det vil bli gjennomført kontaktmøter med direkte berørte parter, organisasjoner og myndigheter, 

slik som sameier, borettslag, velforeninger, grunneiere, næringsdrivende, berørte bydeler og 

andre offentlige etater, gjennom hele planprosessen. Både i kontaktmøter og i offentlige 

informasjonsmøter vil ulike løsninger bli presentert og diskutert underveis i planarbeidet.  

 

Neste offisielle medvirkningsperiode er når det foreligger et konkret løsningsforslag for etappe 1 

med tilhørende konsekvensutredning for hele planområdet (etappe 1-4). Planforslaget legges ut 
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til offentlig ettersyn i minimum seks uker. I denne høringsperioden er det særlig viktig å gi innspill 

knyttet til det konkrete planforslaget med de løsninger som er beskrevet. Det vil bli gjennomført 

åpne informasjonsmøter, der det redegjøres nærmere for løsningsforslaget og de 

konsekvensene dette medfører, samt gi svar på spørsmål som stilles i møtet. Møtet vil bli 

annonsert i Aftenposten og på Oslo kommunes hjemmesider. 

 

Etter høringsperioden skal alle mottatte merknader kommenteres, før planforslaget revideres. 

Hvis det ikke gjennomføres vesentlige endringer som krever nytt offentlig ettersyn, sendes 

planforslaget til politisk sluttbehandling for vedtak. 

 

Offentlige dokumenter fra planarbeidet vil være tilgjengelig på Statens vegvesens nettside: 

www.vegvesen.no/e6manglerud. 

6.4 Samarbeid og koordinering 
Konsekvensutredningen for vegsystemet skal koordineres med andre pågående planprosesser i 

planområdet. Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten (PBE) og Statens vegvesen Region 

øst (SVRØ) har et felles ansvar for denne koordineringen, men PBE har et overordnet ansvar for 

å samordne de ulike planprosessene i de berørte områdene.  

 

Den overordnede konsekvensutredningen (KU) for riksvegsystemet skal sees i sammenheng 

med pågående planprosesser for nye byutviklingsområder på Gjersrud-Stensrud og i Hovinbyen, 

med vekt på utvikling av Bryn som regionalt kollektivknutepunkt, samt muligheter for ny 

byutvikling på Ulven og Breivoll som følge av omlegging og ombygging av riksveganleggene 

gjennom området.   

6.5 Beslutning 
Reguleringsplanene skal godkjennes av Oslo bystyre. KU for overordnet vegsystem (etappe 1-4) 

vil bli fremlagt sammen med reguleringsplanen for etappe 1. Den overordnede 

konsekvensutredningen skal avklare helheten i det nye vegsystemet, og skal avklare hvilke 

alternativer for etappe 2-4 som anbefales videreført i neste planfase, dvs. til detaljregulering. 

Oslo kommune vil, i samarbeid med Statens Vegvesen, ta stilling til hvilke planalternativer for 

etappe 2,3 og 4 som skal gå videre til regulering når KU er utført.  Ved valg av planaltenativer er 

byutvikling, finansieringsmuligheter (ref mulighetene som ligger innenfor Oslo-pakke 3) og at den 

totale veikapasiteten inn mot Oslo ikke øker, sentrale kriterier for hvilke planalternativer som 

velges.

http://www.vegvesen.no/e6manglerud


7 Vedleggliste 
 
Vedlegg 1 - Fylkesdelplan for sørkorridoren 

Fylkesdelplan for sørkorridoren 1999. Kan lastes ned fra prosjektets 

nettsidewww.vegvesen.no/e6manglerud under fanen «dokumenter». 

 
Vedlegg 2 - Sørkorridoren - Utredning av transport og vegnett 

Rapporten «Sørkorridoren – Utredning av transport og vegnett», Rapport Statens vegvesen 

2009, kan lastes ned fra prosjektets nettside www.vegvesen.no/e6manglerud under fanen 

«dokumenter». 

 
Vedlegg 3 - Trinn 1 - Vurdering av tunnelalternativer fra Sørkorridorrrapporten 

Rapporten «Vurdering av tunnelalternativer fra Sørkorridorrrapporten», Statens vegvesen 2012, 

kan lastes ned fra prosjektets nettside www.vegvesen.no/e6manglerud under fanen 

«dokumenter». 

 
Vedlegg 4 – Trinn 2 - Helhetlige trafikkanalyser 

Rapporten «Helhetlige trafikkanalyser for E6 Manglerudprosjektet – Adkomst Alnabruterminalen 

– Bredtvet/Fossumdiagonalen», Rapport Statens vegvesen 2012, kan lastes ned fra prosjektets 

nettside www.vegvesen.no/e6manglerud under fanen «dokumenter». 

 
Vedlegg 5 - – TRINN 3 – MULIGHETSSTUDIE – SYSTEMANALYSE, SØKEOMÅRDE OG ANBEFALING 

Rapporten «Trinn 3 - Mulighetsstudie», Rapport Statens vegvesen 2014, kan lastes ned fra 

prosjektets nettside www.vegvesen.no/e6manglerud under fanen «dokumenter». 

 
Vedlegg 6 – Kollektivtransportstrategi 

«Kollektivtransportstrategi E6 Manglerudprosjektet», Rapport Plan Urban AS 2015, og tilhørende 

vedleggsnotater kan lastes ned fra prosjektets internettsider www.vegvesen.no/e6manglerud 

under fanen «dokumenter». 

 
Vedlegg 7 – Nyere tids kulturminner 

Kartleggingen «Nyere tids kulturminner  - Bygninger, veier og landskap», Oslo kommune 

Byantikvaren 2015, kan lastes ned fra prosjektets internetnettside 

www.vegvesen.no/e6manglerud under fanen «dokumenter». 

 
Vedlegg 8 - Forhåndsinnspill til planprogrammet 

Oppsummering av forhåndsinnspill til planprogrammet og Statens vegvesens kommentarer kan 

lastes ned fra prosjektets internettside www.vegvesen.no/e6manglerud under fanen 

«dokumenter». 

 
Vedlegg 9 – Høringsuttalelser til planprogram 

Oppsummering av høringsuttalelser til planprogrammet og Statens vegvesens kommentarer kan 

lastes ned fra prosjektets internettside www.vegvesen.no/e6manglerud under fanen 

«dokumenter». 
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Vedlegg 10 - planoversikt 

 

Oversikt over relevante planer for E6 Manglerudprosjektet; gjeldende kommuneplan, 

kommunedelplaner, reguleringsplaner, samt viktige, pågående planarbeid. 

 

Overordnete planer 
Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (plansamarbeidet) 

Oslo og Akershus samarbeider om en felles strategisk plan for areal og transport i regionen.  

 

Hovedmål og undermål er vedtatt av Oslo bystyre, Akershus fylkesting og godkjent av 

Miljøverndepartementet som en del av planstrategien til den regionale planen. Et av hovedmålene er at 

«transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig 

behov for biltransport». 

 

«Oslo by og de regionale byene i Akershus må knyttes sammen med sterke kollektivforbindelser, 

eksisterende og nye arbeidsplasskonsentrasjoner i Oslo og Akershus må gjøres lett tilgjengelige i det 

regionale kollektivsystemet, kollektivnettverket i bybåndet må videreutvikles, og det 

tverrgående kollektivtilbudet inn mot de regionale byene må bedres.» 

 

«Regionale arbeidsplasskonsentrasjoner i Oslo som ligger langs ring 3, må få bedre 

kollektivtilgjengelighet fra Akershus. Kollektivandelene på disse reiserelasjonene er i dag langt lavere 

enn til Oslo sentrum. Flere muligheter må vurderes, bl.a. bedre bussframkommelighet og -tilbud langs 

Ring 3 og utvikling av knutepunkt i Oslo øst (f.eks. Bryn) som håndterer reisekombinasjoner 

sør/nordøst/ring 3 på en bedre måte enn i dag.» 

 

«Økt bussmating og et effektivt kollektivnettverk krever gode knutepunkt med enkle bytter mellom ulike 

linjer og transportmidler. Dette krever høy frekvens, god fremkommelighet for å unngå forsinkelser, og 

høy kapasitet på de viktigste regionale forbindelsene. Gode knutepunkt mangler mange steder i 

regionen i dag, og det er økende fremkommelighetsproblemer inn mot regionale knutepunkt. 

Knutepunktutvikling må særlig prioriteres i de regionale byene. For samlet sett å kunne møte 

trafikkveksten med økt kollektivkapasitet, må økt mating kombineres med bedre tilrettelegging for 

buss på hovedveiene inn mot Oslo.» 
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Figur 71 - Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus 

 

Oslos kommuneplan 

Ny kommuneplan «Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn» (sak 262/15) er vedtatt den 

23.09.2015. Se forøvrig kapittel 1.3.5.  

 

Utfordringer som kommuneplanen skal løse: 

 Bærekraftig regional utvikling 

 Klimavennlig byutvikling og videreutvikling av byens kvaliteter 

 Sikre areal for nødvendig vekst av ca. 100 000 nye boliger og 5-6 mill m² næringsarealer 

 Sikre areal for sosial og teknisk infrastruktur 

 Ivareta og videreutvikle Oslos blågrønne struktur 

 

I tråd med ny PBL består arealdelen av kart og bestemmelser som er juridisk bindende, i tillegg 

til strategikart og flere tematiske kart. Kommuneplanen og et utvalg av de tematiske kartene 

omtales nærmere under. 
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Figur 72 - Oslo kommuneplan fra 2015, smart, trygg og grønn. 
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Figur 73 – Oslos kommuneplan. Kart over 
sikringssoner og faresoner. Det er f.eks. vist 
sikringssoner for anlegg i grunnen – bl.a. 
eksisterende og noen planlagte tunneler. 

 

 
 
Figur 74 –Oslos kommuneplan,, hovedkart med 
juridisk bindende arealbruk (utsnitt). 
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Arealbruksstrategi 

Kommuneplanens arealbruksstrategi er på kartet vist i to periodiserte deler, fram mot 2030 og 

mot 2050. Kartet framstiller hovedstrategiene i kommuneplanen på en tydeligere måte enn det 

juridiske kartet. Blant annet er utviklingsområdene i «Hovinbyen» som er et hovedgrep i 

kommuneplanen, og utbygging av Gjersrud-Stensrud vist. 

 

 
Figur 75 – Oslos kommuneplanm, «Oslo mot 2030», arealbruksstrategi mot 2050 (utsnitt for sør og 
nedre Groruddalen/«Hovinbyen»). Periodisert arealbruksstrategi fram mot 2030 er innfelt i mindre utsnitt) 
 

 

De viktigste hovedveiene er angitt som linjesymbol på plankartet. Foreslått Manglerudtunnel er 

angitt i prinsipp. Baner, knutepunktområder og prioriterte stasjonsnære områder er vist. Det er 

blant annet vist T-bane til Gjersrud-Stensrud (etter 2030). 
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Temakart støy 

Kommuneplanen har eget temakart for støy. Kartet viser gule og røde støysoner (fra vei, bane, 

havn, skytebane), definerte stille områder (grønn skravur), i tråd med planretningslinje for støy T- 

1442/2012. Kartet viser dessuten grenser for avvikssone (der avvik fra støyretningslinjen kan 

vurderes tillatt). Statens vegvesen har innsigelse til støysonene som er lagt inn planen.  

 

 

 

  

 
Figur 76 - Forslag til ny kommuneplan, temakart luftforurensning (utsnitt). 
 



Planprogram E6 Manglerudprosjekt 

Side 115 av 138 

vegvesen.no/e6manglerud 

Temakart luft 

Kommuneplanen har eget temakart for luftkvalitet, som oppfølging av planretningslinje for 

luftkvalitet T-1520, som trådte i kraft i 2012. Kartet viser gule og røde soner for nitrogendioksid 

(NO2) og svevestøv (PM10), beregnet i punkt. 

 

 

  

 
Figur 77 -  Kartene viser gule og røde soner for nitrogendioksid (NO2 – kart til venstre) og svevestøv 
PM10 (til høyre) beregnet i punkt, som oppfølging av planretningslinje for luftvalitet T-1520. 
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Temakart blågrønn struktur 

Temakartet tar utgangspunkt i Grøntplan for Oslo - tidligere foreslått kommunedelplan for den 

blågrønne strukturen i Oslos byggesone, som var på høring i 2009 og oversendt til politisk 

behandling i 2010. Hovedtrekkene i grøntplanen er innarbeidet i kommuneplanens temakart. 

 

Hensikten med planen er å bevare og videreutvikle byens blågrønne struktur i en situasjon med 

sterk befolkningsvekst og fortetting. Temakartet viser blant annet viktige kommunikasjonsårer 

(hovedveier) som forutsettes plantet med trær. 
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Figur 78 – Oslos kommuneplan, «Oslo mot 2030», temakart blågrønn infrastruktur (utsnitt). 
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Kommunedelplaner 

I tillegg til kommuneplanen, har Oslo kommune flere gjeldende kommunedelplaner. De mest 

relevante for E6 Manglerudprosjektet er gjengitt i det videre.  

 
KDP-7 - Næringskorridor Oslo 

syd 

 

Legger til rette for 

næringsutvikling på arealer på 

begge sider av Europaveien fra 

Ryen til bygrensen. 

 

Vedtaksdato: 06.03.1991, med 

endringer vedtatt av bystyret 

26.05.1993. 

 

Kommunedelplanen er av eldre 

dato og i forbindelse med 

arbeidet med ny kommuneplan 

har det vært drøftet om eldre 

kommunedelplaner burde 

oppheves. KDP-7 er likevel 

videreført i forslag til ny 

kommuneplan for Oslo. 

 

 

 
KDP-12 - Lofsrud-Mortensrud 

 

Kommunedelplan for Lofsrud-Mortensrud ble 

vedtatt av Oslo bystyre 17.06.1998. 

 

Planen overlapper og erstatter deler av KDP-7 

Næringskorridor Oslo syd. 

 

Definerer rammebetingelsene for lokalsenter, 

som skal betjene et lokalt byområde med over 

10.000 innbyggere. Planen skal sikre store, 

åpne grøntarealer som både skal romme 

viktige rekreasjonstilbud for lokalbefolkningen 

og ivareta hensyn til bevaring av natur- og 

landskapstrekk. 

 

Reguleringsplan for T-bane til Mortensrud var 

vedtatt tidligere og er i samsvar med KDP- 

vedtaket. Arbeidet med T-baneforlengelsen fra 

Skullerud ble startet opp våren 1995, og 

Mortensrud stasjon med bussterminal ble 

åpnet i januar 1998.  

 

Figur 79 - KDP 12 Lofsrud og Mortensrud 
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KDP-15 - Økernområdet 

  
Figur 80 - Kommunedelplan for Økernområdet (KDP nr. 15), 
vedtatt i Oslo bystyre 26.05.2004. 

 
Figur 81 - Reguleringsplan for nytt veisystem på Økern (S-
3992), med tunnel for Ring 3 Sinsen-Økern, vedtatt 27.08.03. 
 

Arbeid med kommunedelplan for 

Økernområdet ble igangsatt i 1997, 

samordnet med Statens vegvesens 

reguleringsarbeid for Ring 3 i området. 

Plan som regulerer tunnel for Ring 3 

mellom Sinsen og Økern ble vedtatt i 

2003. Vegreguleringsplanen er 

justert/endret flere ganger i etterkant. 

I planen ble Ulvenveien regulert som 

ny sentral samlegate. KDP la opp til 

transformasjon av store deler av 

området – til boliger på Løren og 

Økern torg, og arbeidsplassintensive 

næringer med høy utnyttelse i sentrale 

deler. Industri- og 

gjenvinningsvirksomhetene på 

Haraldrud ble vurdert, og forutsatt 

opprettholdt. KDP Økern er videreført i 

forslag til ny kommuneplan. 

 

 
KDP-18 - Alna miljøpark  

 

 

KDP-18 Alna miljøpark ble vedtatt i bystyret 

06.03.2013. Planen berører Brynområdet. 

 

I bestemmelsene til Delområde 8 Bryn heter det: 

Rammeplan for Bryn skal være veiledende for 

utviklingen i område betegnet D på plankartet. I 

dette området skal bebyggelsen orienteres i 

elveløpets lengderetning, for å sikre utlufting. 

Utbygging bør skje på grunnlag av en detaljert 

klimavurdering. I dette området bør Oslo 

kommunes høyeste ambisjoner om fortetting og 

urbane grønne kvaliteter være en rettesnor. Det 

må velges strategier som ikke gjør Bryn-området 

til en fremtidig barriere i Alna Miljøpark. I 

henhold til paragraf 13 Overvannshåndtering 

kan dette være et område for utvikling av grønne 

tak i forbindelse med nybygging. Trær og 

kantvegetasjon blir ekstra viktig for å beholde en 

et grønt preg langs denne delen av Alnaelva. 
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Samferdselsplaner 

 
Helhetlig utviklingsplan (HUG) / 

Samferdselsplan for Groruddalen 

 
Figur 82 - Samferdselsplan for Groruddalen (2003), 
utarbeidet av Statens vegvesen og 
Samferdselsetaten, del av grunnlaget for 
bystyrevedtaket om helhetlig utviklingsplan for 
Groruddalen (HUG). 
 
 

 

 
 

Helhetlig utviklingsplan - strategier for et bedre 

miljø i Groruddalen mot 2030 ble 

sluttbehandlet i bystyret 21.06.2006. 

Hovedmålene var bærekraftig byutvikling, 

synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og 

samlet sett bedre levekår i Groruddalen. Til 

grunn for vedtaket om helhetlig utviklingsplan i 

Groruddalen (HUG) lå en rekke 

fordypningsprosjekter, deriblant 

Samferdselsplan for Groruddalen, utarbeidet 

av Samferdselsetaten og Statens vegvesen, 

og som var til høring i 2003. 

Samferdselsplanen for Groruddalen viste et 

anbefalt veinett med bl.a. ny (kort) 

Fossumdiagonal fra Trondheimsveien til Østre 

Aker vei, ny tunnel for å avlaste øvre del av 

Nedre Kalbakkvei (Bredtvetdiagonalen), 

oppgradering av Østre Aker vei og nedbygging 

av Trondheimsveien. 

Fossumdiagonalen var statlig ansvar, 

Bredtvet-diagonalen et kommunalt ansvar. Det 

ble også lagt til grunn miljøgatetiltak langs 

deler av det kommunale veinettet (tverrveiene 

mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei). 

 

 
Utredning om tungtransport i Groruddalen  

 

 
Figur 83 - Skissert forslag til tungtransportnett i 
Groruddalen, dersom Fossumdiagonalen bygges og 
tiltak er gjennomført på Trondheimsveien og Østre 
Aker vei (fra utredning om tungtransport i 
Groruddalen, 2009). 
 
 

Som oppfølging av et vedtakspunkt fra 

Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen i 2006, 

ble det gjennom et tverretatlig samarbeid gjort 

en utredning med tungtransport i Groruddalen 

som tema, med hensikt å skissere forslag til 

tungtransportnett. Rapporten forelå til høring i 

2009. 

Rapporten gir innledningsvis en historisk 

oversikt over tidligere forslag om 

tungtransportnett. Det forelå på 1980-tallet et 

forslag til påbudt tungtrafikknett, som ble lagt til 

side. I stedet innførte Statens vegvesen et 

anbefalt tungtrafikknett for lastebiler over 16 

tonn. Lokale restriksjoner i samleveinettet var 

foreslått som supplement, men ble ikke 

gjennomført.  

I Groruddalen ble Haavard Martinsens vei 

anbefalt som trasé mellom Østre Aker vei og 

Trondheimsveien. En evaluering av ordningen 

viste at transporten foretrakk øvre del av 
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Nedre Kalbakkvei som kjørerute. 

 

Rapporten fra 2009 foreslo en tiltakspakke 

som kan gjennomføres på kort og på 

mellomlangt sikt: 

 Anbefalte kjøreruter for vogntog 

 Lokale tiltak – skiltrestriksjoner 

 Veivisning og sjåførinformasjon 

 Døgnhvileplasser for 

tungtransportsjåfører 

 Dialog og atferdsregler 

 Støytiltak 

 

Tiltakene kan bidra til å etablere et tydeligere 

veinett for de lengste bilene og samtidig 

skjerme boligveier som er belastet med tung 

gjennomfart. Det ble også foreslått ytterligere 

tiltak på lengre sikt, men som krever mer tid til 

utredning og planprosess, og som la til grunn 

bygging av rv. 4-Fossumdiagonalen (som 

foreslått i Samferdselsplanen for Groruddalen, 

og som lå til grunn for HUG-vedtaket). 

 

 

 
 

 
Nytt sykkelnett i Oslo  

 
Figur 84 - Fra forslag til ny sykkelstrategi for Oslo 
(Oslo kommune/Spacescape 2014). Til venstre: 
Gjeldende definert hovedsykkelveinett. Til høyre: 
Skisse til nytt sykkelvegnett (utsnitt). 

Gjeldende plan for hovedsykkelveinettet i Oslo ble 

behandlet og vedtatt i bystyret i 1998. Planen viser 

et sykkelnett for transportsyklister langs eller 

parallelt med statlige og kommunale hovedveier. 

Nettet har varierende grad av tilrettelegging, 

opparbeiding og vedlikehold, og er relativt 

grovmasket. 

 

Det arbeides for tiden med en sykkelstrategi for 

Oslo (2015-2025), med 3 hovedmål i arbeidet: 

Mål 1-  Reisevaner: Oslos sykkelandel skal øke til 

minst 16%. 

Mål 2 -  Kvalitet: Oslos sykkelnett skal være 

tilgjengelig, fremkommelig og trafikksikkert. 

Andelen innbyggere som bor nærmere enn 200 m 

fra sykkelveinettet skal øke til minst 80%. 

Mål 3 -  Trygghet: Oslos innbyggere skal i fremtiden 

se på Oslo som en trygg og god sykkelby og som 

en by som er bra for barn og eldre å sykle i. 

 

Forslag til ny sykkelstrategi forelå i 2014 og forslag 

til nytt sykkelnettkart skal fremlegges i 2015.  
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KVU for ny Oslofjordforbindelse 

I det pågående arbeid med KVU for kryssing av Oslofjorden viser trafikkanalyser at ca. 10.000 

kjøretøy (ÅDT) kan omfordeles fra E18 i vest til E6 sør for Oslo. Dette bør en ta høyde for i det 

videre arbeidet med E6 Manglerudprosjektet. 

 

KVU-Oslo-Navet 

Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo, kalt KVU Oslo-

Navet, er et felles oppdrag som er gitt Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS.. 

Utgangspunktet for KVU’en er Jernbaneverkets og Ruters behov for økt kapasitet i tog- og T-

banetunnelene under Oslo sentrum.  

 

KVU-en skal belyse om og eventuelt hva slags kollektivt transporttilbud som må utvikles for at 

det overordnede politiske målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, 

sykkel og gange kan innfris. Tidsperspektivet for KVU’en er frem til 2060.  

 

Samfunnsmålet for utredningen er:”Et bærekraftig transportsystem i hovedstadsområdet som 

tilfredsstiller behovet for person- og næringstransport i et langsiktig perspektiv”. 

 

KVU’en konkluderer med at utviklingen av kollektivnettet sentralt i hovedstadsområdet må gjøres 

med vekt på følgende kvaliteter: 

• Kapasitet til, sammen med gåing og sykling, å ta veksten i persontrafikken 

fram mot 2030 og 2060 

• Attraktivitet slik at en stadig større andel av trafikantene velger å reise kollektivt, særlig på 

reiser over 3 kilometer 

• Nettutvikling som samsvarer med, og kan være en driver for by-, region- og 

Markedsutvikling  

• Fortrinnene til de ulike driftsartene i kollektivnettet utnyttes bedre 

• Fleksible gjennomføringsmuligheter og minst mulig ulemper i anleggsfasene 

• Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

 

I det anbefalte konseptet legges det vekt på å utvikle et hovedknutepunkt på Bryn («knutepunkt 

øst») Hovedknutepunkter er de strategisk viktigste og mest sentrale knutepunktene. Det er her 

de reisende fra regionen og forstedene møter byens kollektivtilbud med forbindelser både til 

sentrum, indre by og på tvers.  

 

På Bryn foreslås det ny regiontogstasjon på Gardermobanen, s-banestasjon på Hovedbanen, 

regional bussterminal, endepunkt for ny sentrumstunnel på T-bane og nye trikkeforbindelser til 

Ring 2 og Hovinbyen. Regionalt knutepunkt foreslås etablert relativt tidlig i perioden.  
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Figur 85 - Oversikt over anbefalt konsept i KVU-Oslonavet (Ill: JBV) 

 

  

M2016 

Oslo og Akershus er et av Europas raskest voksende storbyområdet. Hovedstadsområdet vil 

trenge en dobling av antall kollektivtrafikanter i løpet av de neste 50 år.  

Prognosene for fortsatt vekst stiller oss overfor store utfordringer, og Ruters Strategiplan M2016 

peker på strategier for å møte disse utfordringene innenfor kollektivtransport, samt påpeker at 

kollektivtrafikken må spille sammen med gode løsninger for sykkel og gange, for å kunne løse 

transportbehovet til befolkningen.  

 

M2016 vil være et premissdokument for utviklingen av kollektivtrafikktilbudet innenfor Ruters 

ansvarsområde, og forslagene er tenkt å danne et viktig grunnlag for utviklingen av jernbane og 

øvrig kollektivtrafikk i regionen, og også for samferdsel generelt og arealbruken i kommunene. 

Noen hovedpunkter i Ruters strategiplan for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus: 

 De reisende skal få flere valgmuligheter, og det skal bli lettere for flere å sette igjen bilen. 
Det må utvikles vil utvikle et tett og fleksibelt nettverk av integrerte mobilitetsløsninger 
med høy kvalitet, slik at tilbudet blir attraktivt for både arbeids- og skolereiser og handle-
, hente- og fritidsreiser. 

 Unytte de muligheter teknologiutvikling representerer for å finne de beste løsningene for 
fremtidige mobilitetstjenester 

 En bærekraftig byutvikling hvor mobilitetstilbudet styrker regionens attraktivitet. Ruter 
ønsker en byutvikling som skjer innenfra og ut og fortetting i bysentre, i stasjonsbyer og 
ved knutepunktene for kollektivtrafikken. Ruter ønsker at kommunene slutter seg til 
anbefalingene fra plansamarbeidet og jobber aktivt for å utvikle gode knutepunkter, 



Planprogram E6 Manglerudprosjekt 

Side 124 av 138 

vegvesen.no/e6manglerud 

regionbyer og bybånd som kan bygge opp om et attraktivt, effektivt og grønt 
mobilitetstilbud. (…) 

 4. Sykling og gange må inngå i et helhetlig mobilitetstilbud. Tilbudet for dem som sykler 
og går må styrkes slik at vi får et godt samspill mellom gange, sykling og 
kollektivtransport. Det betyr utvikling av et høykvalitets og sikkert sykkelveinett i 
regionen, utvikling av gode bygater der bilens rolle reduseres, økt etablering av 
sykkelparkering ved kollektivtrafikknutepunktene og integrerte informasjon- og 
betalingsløsninger for bysykkel. 

 5. Trikkebyen Oslo må bli en realitet. Ruter vil styrke trikkens rolle i byen for å skape 
et bedre og mer effektivt tilbud og bidra til å øke byens attraktivitet. Vi vil jobbe for 
gode gateløsninger som løfter bymiljøet, hvor trikkens rolle inngår i et helhetlig 
byutviklingsperspektiv med gang- og sykkelløsninger. Ruter ønsker samarbeid 
med byplanleggere og lokalt næringsliv for å utvikle de gode gatene som ivaretar 
både mobilitet og stedlig aktivitet i gatene. 

 6. Moderne miljøvennlige busser skal effektivt og med høy frekvens betjene 
brukervennlige knutepunkter og styrke det tverrgående mobilitetstilbudet i regionen. Det 
krever egne traseer, fjerning av gateparkering og trafikkregulerende tiltak som styrker 
kollektivtrafikkens konkurranseevne. Ruter vil utvikle moderne bussanlegg med 
fornybare energiløsninger, i hovedsak for biogass og elektrisk drift. 

 7. Prioritere de prosjektene som har størst nytte og best 
markedspotensial. Etter Fornebubanen bør ny metrotunnel gjennom Oslo bygges 
sammen med oppgradering av trikkenettet for nye trikker og utvikling av gode og 
tilgjengelige terminaler for overgang mellom sykkel, buss og skinnegående driftsarter. 
Videre bør toget utvikles til å ta en større rolle i byen, gjennom utvikling av et 
lokaltogsystem der en nord-syd tunnel gjennom Oslo er sentral. For gatetrafikken er 
fremkommelighetstiltak svært lønnsomme og en forutsetning for at vi skal lykkes. 

 

 

Områdeplaner 

 

 
Strategisk plan for Hovinbyen  

 I forslag til kommuneplan «Oslo mot 2030» 

er «Hovinbyen» et viktig utviklingskonsept. 

Hovinbyen har avgrensning ut fra 

randsonen av indre by øst og med nedre 

deler av Groruddalen, og er i 

kommuneplanen lagt til grunn å kunne 

romme store deler av det estimerte 

vekstbehovet i Oslo i de kommende 

tiårene. Beregninger viser at det er 

potensiale for 30-40 000 nye boliger i 

Hovinbyen.  

 

Plan- og bygningsetaten sendte forslag til 

strategisk plan til politisk behandling 

30.06.2016. (PBE saksnr. 201312256). 

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-
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administrasjon/prosjekter/hovinbyen/strateg

isk-plan-for-hovinbyen-article38203.html 

 

Hovinbyen er et område med stort 

transformasjonspotensial. Området er 

preget av høytrafikkerte veier, og 

omgivelsene er utsatt for trafikkskapt støy 

og luftforurensning. Som ledd i utvikling av 

Hovinbyen vil det vurderes om deler av 

kommunale veinettet kan omformes fra 

veg- til gateutforming, og om det kan la seg 

gjøre å nedklassifisere deler av 

hovedveinettet, for å utløse et 

byutviklingspotensial.  

 

 
 

 
Figur 86 - Strategisk plan for Hovinbyen, hovedkart er vist 
i Figur 31 
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Forslag til planprogram for Ulven - 

Begrunnelse for planalternativene 

 

 
 

 

 
Figur 87 - Forslag til Planprogram for Ulven inngår i 
Strategisk plan for Hovinbyen 

Planalternativene er valgt ut for å 

undersøke potensialet for byutvikling med 

ulike grad av komprimering og omforming 

av de aktuelle infrastrukturanlegg innenfor 

planområdet. Innenfor Alternativ 0 er det 

valgt å se på mulighetene ved at 

trafoanlegget blir ombygd, uten at 

Ulvensplitten blir fjernet, som et 

utredningsalternativ. Hovedvekt på næring 

er her valgt for utbyggingsområdet fordi 

trafotomten vil opprettholdes som atskilt 

mellom store veisystem og 

miljøbelastningene gjør det lite egnet som 

boligområde.  

 

Planlternativene 1 og 2 er valgt for å 

undersøke potensialet for henholdsvis 

hovedvekt på grøntområder og 

utbyggingsområder. Vei- og gate strukturen 

i Breivollområdet, øst for Haraldrudveien, er 

ikke avklart. Breivoll er et kritisk punkt i 

overgangen mellom Hovinbyen og 

dalbunnen i Groruddalen med hensyn til en 

sammenhengende by- og grønnstruktur. 

Fremtidig vei- og gatestruktur avhenger 

blant annet av løsninger for 

Manglerudtunnelen, adkomst til 

Alnabruterminalen, Strømsveien og øvrig 

lokalveinett. Det er derfor behov for å se på 

ulike alternativer for blant annet Persveien 

og Strømsveien gjennom Breivoll. 
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Forslag til planprogram for Helsfyr - 

Begrunnelse for planalternativene 

 

 
 

 

 
Figur 88 - Forslag til Planprogram for Helsfyr inngår i 
Strategisk plan for Hovinbyen 
 

Planalternativene er valgt ut for å 

undersøke potensialet for byutvikling med 

ulike grad av komprimering og omforming 

av de aktuelle infrastrukturanlegg innenfor 

planområdet. Innenfor Alternativ 0 er det 

valgt å se på mulighetene ved at 

trafoanlegget blir ombygd, uten at 

Ulvensplitten blir fjernet, som et 

utredningsalternativ. Hovedvekt på næring 

er her valgt for utbyggingsområdet fordi 

trafotomten vil opprettholdes som atskilt 

mellom store veisystem og 

miljøbelastningene gjør det lite egnet som 

boligområde.  

 

Planlternativene 1 og 2 er valgt for å 

undersøke potensialet for henholdsvis 

hovedvekt på grøntområder og 

utbyggingsområder. Vei- og gate strukturen 

i Breivollområdet, øst for Haraldrudveien, er 

ikke avklart. Breivoll er et kritisk punkt i 

overgangen mellom Hovinbyen og 

dalbunnen i Groruddalen med hensyn til en 

sammenhengende by- og grønnstruktur. 

Fremtidig vei- og gatestruktur avhenger 

blant annet av løsninger for 

Manglerudtunnelen, adkomst til 

Alnabruterminalen, Strømsveien og øvrig 

lokalveinett. Det er derfor behov for å se på 

ulike alternativer for blant annet Persveien 

og Strømsveien gjennom Breivoll. 
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Planprogram Breivoll/Alnabru, VPOR 

Breivoll 

 
 

 
Figur 89 - VPOR Breivoll (PBE 2012). 
 
 

 
 

Som ledd i Groruddalssatsingen har PBE 

utarbeidet planprogram for Breivoll-/Alnabru-

området, fastsatt 15.10.2010. Planprogrammet 

ble i 2012 fulgt opp med forslag til veiledende 

plan for offentlige rom (VPOR) på Breivoll (PBE 

saksnr. 201100858) og behandlet av Bystyret i 

mai 2016. 

 

Breivoll er et lager/industriområde med stort 

potensial for bymessig transformasjon til 

blandet formål bolig/næring. Breivoll foreslås 

som framtidig knutepunkt for jernbane/T-bane. 

Gjennom området går de kommunale 

hovedveiene Ole Deviks vei og Smalvollveien. 

Nord i området går E6, der VPOR skisserer 

mulighet for miljølokk. 

 

Ole Deviks vei vil bli den sentrale transportåren 

for bil og buss og sykkel og gangtrafikk. Gaten 

vil være en trafikkert gate med fortsatt 

gjennomkjøringstrafikk, men også en gate som 

binder sammen de ulike byrom.  

 

VPOR Breivoll ble oversendt til politisk 

behandling i 2013. 

 

 
Haraldrud – planprogram og VPOR  

 
Figur 90 – Alternativ for utvikling av Haraldrud (PBE 
2014) 
 

Som ledd i utviklingen av «Hovinbyen» i 

kommuneplanen og håndtering av pågående 

plansaker, har PBE utarbeidet planprogram for 

Haraldrud for å ta opp til ny vurdering 

arealbruk og bystruktur i området (PBE saksnr. 

201300543). Området preges i dag av 

arealkrevende næringsvirksomhet og 

gjenvinningsbedrifter. 

 

Forslag til planprogram var på høring i 2014 og 

er oversendt til politisk behandling og . Forslag 

til VPOR (veiledende plan for offentlige rom) er 

utarbeidet og legges ut til offentlig ettersyn 

sommeren/høsten 2016 (PBE saksnr. 

201408103). 
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Rammeplan Bryn 

 
Figur 91 - Rammeplan for Bryn (PBE 2004) 

Arbeid med rammeplan for Bryn: ”Bryn – forslag til 

rammer for videre knutepunktutvikling” ble satt i gang av 

PBE i 2002, blant annet med bakgrunn i vedtatt 

knutepunktutviklingsstrategi i kommuneplanen. 

Rammeplanen var på høring i 2004 og ble behandlet i 

bystyret i 2007 (PBE saksnr. 200301403). Rammeplanen 

gir føringer for utvikling av kollektivknutepunktet, 

transformasjon til blandet formål bolig/næring og høyere 

utnyttelse. 

Det gis føringer for utvikling av Østensjøveien, som 

gjennomgående samlevei og strukturerende akse på 

Bryn. Østensjøveien får en oppgradert miljøprofil med 

bussprioritet og hastighetsdempende løsninger som 

fremmer dens funksjon som urban bygate, med økt 

trafikksikkerhet og bedre miljø. 

 

Rammeplanen drøftet mulige kryssombygginger på Ring 

3 ved Bryn. Det ble vist en byggefri sone i en 100 meters 

bredde langs østsiden av Ring 3 (mhp. eventuell  

Manglerudtunnel). På bakgrunn av høringen ble konkrete 

forslag til nye trafikkløsninger langs Ring 3 tatt ut. 

 

 
VPOR Bryn 

 
Figur 92 - Forslag til VPOR for Bryn (PBE 
2014). 

Arbeid med VPOR Bryn (PBE saksnr. 201112585) ble 

satt i gang i 2013 som oppfølging av tidligere vedtatt 

rammeplan, og som ledd i utviklingen av «Hovinbyen» i 

kommuneplanen.Veiledende plan for offentlige rom 

(VPOR) for Bryn skal legge til rette for helhetlig 

utbygging av offentlige rom og infrastrukturtiltak, slik at 

bo- og bykvaliteter sikres. VPOR viser tiltak som er 

nødvendige for at området skal utvikles i tråd med 

kommunens ønsker for bolig- og næringsutvikling. En 

hovedutfordring for Bryn er antallet større prosjekter (E6 

Manglerudprosjektet, bussterminal i Østensjøveien, 

utbedring av Bryn og Brynseng stasjoner), som vil ha 

stor påvirkning på hvordan fremtidens Bryn vil fremstå. 

VPOR Bryn viser forslag til hvordan disse prosjektene 

kan inkluderes i den videre byutviklingen. 

 

VPOR Bryn viser bl.a. 3 alternativer for utforming av 

Østensjøveien med kollektivprioritering. Snittet på 28 

meter inneholder to kollektivfelt, to kjørefelt, to sykkelfelt 

samt brede fortau. I de tre alternativene er det lagt inn 

én, to eller ingen grønne midtdelere for treplantning, 

som gir utslag i varierende bredde på fortauene.  

 

VPOR Bryn var på høring i 2014, og ble oversendt til 

politisk behandling 30,06,2016 
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Midlertidig forbud mot tiltak, Bryn øst for 

Ring 3 

 
Figur 93 – Forbud mot tiltak på Bryn  
 

Det er gjeldende et midlertidig forbud mot tiltak 

for eiendommer på Bryn øst, med bakgrunn i 

byggesaker i området og Statens vegvesens 

planarbeid for Manglerudtunnelen. Forbudet ble 

vedtatt i byutviklingskomiteen 21.09.2011, og ble 

etter anmodning fra Statens vegvesen fornyet 

med 4 nye år og varer til 2.09.2019 (PBE 

saksnr. 201102703). 

 

 

 
Ryen syd 

 
Figur 94 – Område for stedsanalyse Ryen (rød linje) 
og område for ny boligbebyggelse (rosa felt).  

Et større område/kvartal sør for Ryenkrysset, 

mellom E6 og Enebakkveien/Sandstuveien, har 

vært gjenstand for ulike analyser og planarbeid 

for transformasjon fra næring/industri til blandet 

formål/boliger de senere årene. I PBE’s 

mulighetsanalyse fra 2002 foreslås at det mot 

vest/E6 i hovedsak tilrettelegges for næring og 

mot øst/Enebakkveien/Sandstuveien i hovedsak 

boliger. 

 

Den sørlige delen av kvartalet ble regulert til 

blandet formål i S-4409 (15.10.2008). Det pågår 

bl.a. arbeid med reguleringsplan for 

Ryensvingen 8 (PBE saksnr. 201407234). 

 

PBE arbeider med utvidet stedsanalyse for 

området (PBE saksnr. 20141178), med 

overordnede krav og føringer til videre 

reguleringsplanarbeid. Bakgrunnen for arbeidet 

er at PBE i forbindelse med innsendt forslag til 

boligbygging i Ryensvingen 8 har sett behov for 

å se nærmere på problemstillinger ved en 

framtidig transformasjon av området til bolig. 

Dette med bakgrunn i forslaget til ny 

kommuneplan for Oslo, der næringsområdet sør 

for Ryenkrysset er foreslått som framtidig 

utviklingsområde for bymessig utforming med 

krav om felles planlegging. 

 

Området er definert som utviklingsområde med 

høy utnyttelse i tilknytning til knutepunktet på 

Ryen.  

Hele området kan ha et utbyggingspotensial på 

opp mot 150.000 m2 BRA, hvorav ca. 40 % av 

dette er til boligformål. 
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Reguleringsplaner 

 
Områderegulering Gjersrud-Stensrud 

 
 
Figur 95 - Forslag til områdeplan for Gjersrud-
Stensrud 

Forslag til områderegulering for Gjersrud-

Stensrud (PBE saksnr. 201000876) var utlagt til 

offentlig ettersyn i 2014. Planforslaget er 

utformet i to varianter med 10 000 boliger 

(hovedalternativet) og 7000 boliger. 

Planforslaget er en oppfølging av vedtak i 

kommuneplan 2008 om at Gjersrud-Stensrud 

utvikles til et variert boligområde basert på 

baneforbindelse. Gjersrud-Stensrud er det siste 

store området i byggesonen i Oslo som ikke er 

utbygd. 

 

Det foreslås forlenging av T-bane fra Mortensrud 

over Bjørndal. Det legges opp til to stasjoner i 

planområdet, Maurtu (i dagens pukkverk) og 

Stensrud. I tillegg foreslås det utbedringer av 

Enebakkveien som gjør det mulig å styrke 

busstilbudet her. Disse transportsystemene er 

tenkt å supplere hverandre, men gir også 

mulighet for en gradvis utvikling som kan 

begynne langs Enebakkveien. 

 

Ut fra forutsetninger gitt av landskap og 

transportbehov legges den tyngste bebyggelsen 

sentralt i området, mellom Åslandkrysset og 

Stensrudtjern. 

 

Sentrumsområdet vil ha minst 70 % boliger, men 

er tenkt som en kombinasjon med offentlig og 

privat tjenesteyting (skoler, barnehager og 

liknende), bevertning, forretninger og andre 

former for næringsvirksomhet. I ytterkanten av 

planområdet legges småhusområder med 

lokalsentre.  

Områdene vil i hovedsak få bussbetjening fra 

Enebakkveien og Siggerudveien.  

Områdereguleringsplanen har en ambisjon om å 

utvikle bymessige kvaliteter i alle deler av 

planområdet. Viktigste grep for å få dette til er å 

samle bebyggelsen rundt offentlig rom, torg og 

møteplasser. Sentrumsområdet forutsettes 

strukturert langs en overordnet gate; 

Stensrudgata. Gata vil gå fra Enebakkveien til 

Åsland og kan forlenges mot Bjørndal. Bredden 

er satt til 28 meter for å kunne anlegge 

kollektivfelt ved behov og for å ha brede nok 

fortau til å gi mulighet for opphold, 

serveringssoner, forhager eller annet. Resten av 
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det overordnede gatenettet knytter kombinerte 

områder og småhusområder til denne gata. 

Områdereguleringen omfatter ikke 

Åslandkrysset eller detaljerte planer for T-

banetrase. 

 

Områdereguleringen ble revidert og lagt ut til ny 

høring i mai 2015. Statens vegvesen 

haddeinnsigelse til kollektivtransportløsningene i 

planen. Dette er nå avklart og planen ble sendt 

til politisk behandling i juni 2016.  

 

 

 
Follobanen 

 
Figur 96 – Planavgrensning for reguleringsplan for 
Follobanen (delplan for Oslo kommune), med bl.a. 
tverrslag og midlertidig anleggsområde på Åsland. 
 

Reguleringsplan for nytt dobbeltspor Oslo-Ski, 

Follobanen (S-4735, vedtatt 28.08.2013) og 

reguleringsplan Åsland, riggområde for 4 TBM - 

Follobanen (S-4797, vedtatt 03.09.2014). 

Planene regulerer Follobanetunnel med 

nødvendige tverrslag, infrastruktur og rigg, samt 

anleggsområder for gjennomføringen av 

utbyggingen og driften av tiltaket 
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Nytt Åslandkryss  

 
Figur 97 – Forslag til nytt Åslandkryss ved 
kommunegrensen mellom Oslo og Ski. Eksisterende 
kryss er vist ca. 200 meter nord for foreslått nytt 
kryss. 

Jernbaneverket kom i 2014 med planinitiativ for 

nytt Åslandkryss, trase for T-bane og g/s-vei 

langs E6 (PBE saksnr. 201412482). 

Jernbaneverket vedtok å gjennomføre 

tunneldriften for Follobanen basert på bruk av 

fire tunnelboremaskiner som skulle operere fra 

Åsland. Siden hovedtyngden av tunnelmassene 

tas ut via Åsland ønsker Jernbaneverket å kunne 

deponere massene lokalt. Hensikten med 

planforslaget er å kunne utvide omfanget av det 

permanente massedeponiet, flytte 

beredskapsplass med atkomsttunnel og 

ventilasjonstårn ut av området, og samtidig legge 

forholdene til rette for planlagt byutvikling på 

Gjersrud-Stensrud. 

 

Jernbaneverket ønsket opprinnelig å 

detaljregulere deponering av alle 

tunnelboremasser fra Follobanen i en egen plan. 

Plan- og bygningsetaten har kommet til enighet 

med Jernbaneverket om at dette heller skal 

gjennomføres i en revisjon av områderegulering 

for Gjersrud-Stensrud. Behovet for å bygge nytt 

kryss har oppstått på bakgrunn av 

terrengendringer o g  deponering av 

uttaksmasser fra tunnelen. Åslandkrysset var 

ikke en del av opprinnelig områderegulering. 

Krysset ligger delvis i Ski kommune. Statens 

vegvesen krever detaljregulering for å behandle 

et nytt kryss. Detaljregulering av Åslandkrysset 

skilles derfor ut som egen regulering. 

 

Planprogram for tiltaket er lagt ut på høring i mai 

2015. 
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Bryn senter  

 
Figur 98 – Planavgrensning for nytt Bryn Senter 
 

Hensikten med planforslaget er utvidelse av 

Bryn senter, etablering av boliger på 

kjøpesenterets tak med skjermbebyggelse mot 

Ring 3. (PBE saksnr. 200705781) 

 

Planforslaget var på offentlig ettersyn i 2014. 

PBE anbefaler ikke planforslaget, og Statens 

vegvesen har innsigelse. 

 
Valle Hovin  

 
Figur 99 – Vedtatt plan S-4791 (03.09.2014) for ny 
stadion på Valle Hovin, med bl.a. ny 
atkomstvei mot lokalveisystemet ved Ulvensplitten 
 

Reguleringsplan med blant annet ny stadion på 

Valle Hovin ble vedtatt i bystyret 03.09.2014 (S-

4791). Vålerenga fotball er forslagsstiller. 

 

Hovedatkomst til området blir fortsatt fra 

Innspurten via Grenseveien ved Helsfyr, men 

det er også regulert en helt ny supplerende 

atkomst fra nord, via det nye lokalveisystemet 

ved Hasle og Ulvensplitten. Den nye 

atkomstveien vil gå langs gang- sykkelveien på 

vestsiden av Ring 3. 

 

Planen åpner i prinsippet for mulighet for ny 

kjøreforbindelse med etablering av kollektivtrasé 

gjennom området på Valle Hovin, hvis det 

tillates begrenset gjennomkjøring for buss fra 

Innspurten opp til lokalveisystemet ved 

Ulvensplitten. 

 

Ruter har tidligere uttalt at det vurderes som en 

interessant mulighet å kunne benytte ny vei 

gjennom området til ordinær rutebuss. 
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Bussterminal på Bryn  

 
 

 
Figur 100 – Øverst: planavgrensning Bryn 
kollektivterminal. Nederst: Plan S4789 med 
hensynssone for kollektivterminal 
 

Bymiljøetaten arbeider med plan for ny 

bussterminal på Bryn. Saken har vært til område- 

og prosessavklaring i PBE i 2013 (PBE saksnr. 

200905750). BYM har ferdigstilt en KVU for 

bussterminalen i 2014, som anbefaler 

gateterminal i Østensjøveien ved Brynseng T-

banestasjon, inkludert kollektivfelt i Østensjøveien 

mellom Jernbaneveien og Tvetenveien, i 

Brynshøgda og i Nils Hansens vei. Oppstart av 

reguleringsplanlegging er planlagt høsten 2015. 

 

S-4789 (18.06.2014), reguleringsplan 

Østensjøveien 40-50, har avsatt en 

hensynssone med 5 års tidsbegrensning for 

plassering av kollektivterminal til vedtak på 

reguleringsplan for kollektivterminalen. 
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Større reguleringsplaner for transformasjon i Økernområdet 

Etter utarbeidelsen av KDP Økernområdet er en rekke større innsendte reguleringssaker i området blitt 

behandlet. I det sentrale Økern ble det i 2012 vedtatt en større omregulering for utvidelse av 

Økernsenteret, med bl.a. planlagt kino og badeland.  

På Ulvenområdet, sør for Alnabanen, er det i mai 2015 vedtatt transformasjon av et større område til 

blandet formål næring/bolig (PBE saksnr. 200605417). 

 

 
Figur 101 - Illustrasjon av utviklingsplaner for Økern senter (t.v.) og Ulven-området (sentralt i bildet). 
 
 
Forslag om drift og lagertomt for rutebusser, 

Persveien 25 m.fl. 

 

 
Figur 102 – Driftstomt for rutebusser ved Persveien 
 

Det foreligger forslag om drifts- og lagertomt for 

rutebusser på et område regulert til grav- og 

urnelund, mellom Persveien og Ulvensplitten 

(PBE saksnr. 200914876). Opprinnelig 

planinitiativ ble fremmet av Veidekke. Ny oppstart 

av planarbeid og høring av forslag til planprogram 

ble gjort i desember 2014. Forslagsstiller nå er 

ARCASA på vegne av Ruter.  

PBE anbefaler ikke forslaget, med henvisning til 

ny kommuneplan. Statens Vegvesen har 

innsigelse til planen på grunn av konflikt med E6 

Manglerudprosjektet. 
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Sykkelveg ved Abildsømyra  

 
Figur 103 – Regulert sykkelveg ved Abildsømyra 
 

I 2011 ble det regulert sykkelveg mellom 

Skullerud/Enebakkveien og Abildsø, i utkanten av 

Abildsømyra. Området har svært utfordrende 

grunnforhold, og opparbeidelse av denne 

sykkelvegen er utsatt i påvente av samordning 

med E6 Manglerudprosjektet 
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