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Prosjektets mål

● Redusert støy og mindre lokal luftforurensning fra veitrafikken.

● God framkommelighet og økt kapasitet for kollektivtrafikk

● Et sammenhengende, sikkert, attraktivt og trygt gang- og sykkelveinett

● Forutsigbar framkommelighet for gods- og annen næringstransport

● En arealutvikling som reduserer transportbehovet

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

Samfunnsmål

Effektmål

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



Kort om prosjektet

Fylkesdelplan for transportsystemet i Sørkorridoren:

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

♦ Fastsatt planprogram-06.09.2016 

Hovedgrep i prosjektet:

♦ Redusere støy og luftforurensing

♦ Prioritere gående, syklende, kollektiv og godstransport

♦ E6 føres i tunnel fra Abildsø til Teisen/Fjellhus 

♦ E18 føres gjennom Ryenkrysset til Operatunnelen.

♦ E6 (Ring 3) mellom Ryen - Ulven omklassifiseres fra europavei til 
bymessig utformet riksvei

♦ Ulvensplitten fjernes og Persveien forlenges og kobles til Hovinkrysset

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

♦ Adkomst mot Alnabruterminalen



Trafikkmengde 2040

E6 Oslo Øst

● Trafikkmengden for 2040 er beregnet med 4 kr. ekstra i 

bomavgift på bomringen i Oslo

● Mye lokaltrafikk

● Høy andel tungtransport 10-14%

● Tunnel med kobling til Ring 3 ved Ulven reduserer dagens 

trafikk på Ring 3 ved Manglerud med 2/3 



Nullvekstmålet i prosjektet

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

vekstmålet

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



Kollektiv
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● Det bygges kollektivfelt eller bussvei, 
lags E6 og Ring 3 som gir god 
fremkommelighet til Ryen, Bryn, 
Helsfyr og Økern fra sør og nordøst



Kollektiv
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● På lokket over Strømsveien på Teisen, lages det en holdeplass som blir et gunstig 
byttepunkt 

● Busser til Økern kjører inn Ulvenveien.

● I Ulvenveien og Teisenveien er det kun tillatt for buss



Gang og sykkelveier
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● Sykkelekspressvei fra Trosterud til Teisenkrysset

● Sykkelvei med fortau langs Ring 3 Ryen-Teisen

● Oppgraderte broer over Ring 3  ved Teisen og Ulven 
(den grønne ringen i Hovinbyen) 

● Planskilte løsninger på sykkelekspressveien, nye 
tilkoblinger til eksisterende ruter

● Sykkelekspressvei fra Klemetsrud til Sandstuveien

Manglerud kirke



Areal- og 
byutvikling 

Alternativ 2D 



● Alternativ 2D reduserer antall boenheter som ligger i rød støysone, med 119 boenheter (7%). 

● I gul støysone blir antallet redusert med over 1800 boenheter (29 %). 

● Totalt får i overkant av 6200 boenheter reduserte støynivåer i alternativ 2D. 

● I tillegg reduseres arealer som er støyutsatt over 55 dB i vedtatte stilleområder og rekreasjonsområder 
betraktelig. 

● Antall boenheter i rød luftsone reduseres med nesten 900 boenheter (33%). 

● For luft reduseres antall boenheter som ligger i gul luftsone med nesten 400 boenheter (8 %).

● Fra Ryen til Brynseng forsvinner den røde sonen for luftkvalitet. 

● På deler av strekningen mellom Abildsø og Ryen, blir det svært få boliger utsatt for rød luftsone

Alle tallene for støy og luft er for alternativ 2D (i 2040) sett i forhold til Nullalternativet (dagens situasjon med trafikk
framskrevet til 2040).

Støy og Luft



● Tiltaket reduserer kjørelengden for gjennomgangstrafikk der en stor andel er godstransport. Dette fører til redusert 
klimagassutslipp i driftsfasen.

● Økte bompenger reduserer trafikkmengden i driftsfasen og dermed vil også klimagassutslipp reduseres.

● Dersom prosjektet bygges med lavutslippsmaterialer og lavutslippsdrivstoff reduseres klimagassutslipp ved utbygging av 
tiltaket. Det er implementert bruk av gabioner som lave støttemurer, voller som del av støyskjermingsløsninger, og 
utslippsfri anleggsplass som vil redusere klimagassutslippene noe. Valg av materialer vil komme i detaljprosjekteringen 
av prosjektet. 

Klimagass



Bakgrunn for Alternativ 0+

Alternativ 0 er dagens vegnett med fremskrevet trafikk for 2040 i vurderinger som 
er gjort av alternativ 0+ er det benyttet trafikktall fra beregninger kjørt for 
alternativ 0

Etter innspill fra Byrådsavdeling for byutvikling til PBE, i desember 2019, ble 
Statens vegvesen bedt om å se på et 0+ alternativ. Dette var ikke en del av 
bestillingen i planprogrammet, som ble fastsatt i september 2016.

Statens vegvesen har likevel sett på hva et 0+ alternativ kan innebære. Dette 
er beskrevet og sammenlignet med foreslåtte utbyggingsalternativ i et eget 
notat.

Tiltak i alternativ 0+ 

● Utvikling av eksisterende vei

● Ingen ny Manglerudtunnel 

● Alle kryss beholdes lik dagens situasjon

● Vurdert hvilke muligheter det er for å etablere sammenhengende 
kollektivfelt på hele strekningen og tiltak for gående og syklende 
innenfor prosjektområdet, samt mulig støyreduserende tiltak.

Prinsipp alternativ 0+ med ÅDT for 2040. Vist med eksisterende og nye kollektivfelt



Hovedutfordringer Alt. 0+

● Innfrir ikke prosjektmålene.

● Alternativet gir svært liten reduksjon av støy og luftproblemene,  da det allerede er gjort en 
rekke tiltak – mulighetene for flere tiltak er svært begrenset. 

● Det oppnås ingen reduksjon av trafikk på strekningen Ryen – Bryn – Teisen. Det vil heller bli noe 
mer trafikk på strekningen, ifølge beregningene for 2040. Dette påvirker miljøforholdene på 
strekningen og mulighetene for byutvikling i områdene.

● Ulvensplitten må beholdes og Teisenkrysset kan ikke bygges om tilsvarende. Utvikling av 
Hovinbyen må legge disse forutsetningene til grunn.

● Når Ulvensplitten beholdes, vil ny atkomst til Alnabruterminalen bli vanskelig å gjennomføre. 

● Etablering av kollektivfelt er utfordrende som følge av behov for kryssing gjennom av- og 
påkjøringsramper i kryssområdene og på vekslingstrekninger.

● Uten ombygging av Teisenkrysset kan man ikke stenge Østensjøveien for gjennomgangstrafikk 
og det vanskeliggjør utvikling av Bryn kollektivknutepunkt. 

● Får ikke etablert en sammenhengende kollektivakse via Teisenveien og Ulvenveien.
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● Finansiering via Oslopakke 3s egne bompenger og statlige midler.

● Det er gjort forenklede finansieringsberegninger med bompengeandel på 60 prosent og 40 prosent statlige 
midler.

● Forutsatt 15 års nedbetalingstid.

● Denne beregningen viser at 4 kr i ekstra bompenger i alle bomsnitt i Oslopakke 3, vil dekke inn finansiering 
av E6 Oslo øst og opprettholde inntektene til Oslopakke 3.

● En gjennomsnittlig takstøkning på 4 kr i alle bomsnitt i Oslo er derfor valgt som regneeksempel for å se 
hvordan det påvirker trafikkmengden.

● Det er utfordrende å sette opp egne bomsnitt i prosjektet da Oslopakke 3-bommene ligger midt i 
prosjektområdet.

Finansiering



Prosjektet gir god måloppnåelse

● Positiv nytte/kostnad

● Byutvikling i Hovinbyen ved sanering av Ulvensplitten

● Ny atkomst til Alnabruterminalen

● Tilrettelegging for bedret kollektivtilbud med 33,6 km felt for kollektivtransport i begge retninger:

✓ Kollektivfelt langs E6 fra Klemetsrud mot Bryn og som gir mulighet for å bygge ut området på Gjersrud–
Stensrud

✓ Kollektivfelt fra Bryn mot Teisen og Ulvenveien

✓ Bussvei langs E6 fra Teisenkrysset mot Trosterud

● Tilrettelegging for sykkel og gange med 18,2 km gang- og sykkelvei

✓ Oppgradert gang- og sykkelvei

✓ Bedre tverrforbindelser mellom boligområdene

✓ Ny høystandard sykkelvei mellom Klemetsrud/Sandstuveien og Trosterud/Teisen

● Reduserte miljøproblemer fra trafikken på Ryen, Manglerud, Bryn og Teisen (tunnel)

● Tilrettelegging nedsatt fartsgrense på Ring 3 og mulighet for en mer bymessig utforming 

● Støyskjermingstiltak
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