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Hvor er vi?



Fremdrift

Fremdrift:

2018

Forprosjekt E2

Informasjonsmøter

Områdereguleringsplan med
konsekvensutredning

Offentlig ettersyn

Vedtak

2017
JAN    - JUN          - DES

20202019
JAN    - JUN          - DESNov -DES JAN    - JUN          - DES

Prosjektet er prioritert i NTP 2018-2029 med oppstart i perioden 2024-2029.

Byggestart tidligst i 2024 – men tidspunkt avhenger av vedtak og finansiering.

Stortinget bevilger og godkjenner finansiering gjennom NTP og Oslopakke 3.
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Fylkesdelplan for transportsystemet i
Sørkorridoren:

● E18  og E6 skal gå i felles trasé mellom
Vinterbro og Abildsø

Hovedgrep i prosjektet:

● E6 føres i tunnel fra Abildsø til Alna området

● E18 føres gjennom Ryenkrysset til
Operatunnelen.

● E6 (Ring 3) mellom Ryen - Ulven og
Ulvensplitten bygges ned og omklassifiseres fra
europaveg til bymessig utformet riksveg

● Ny riksvegadkomst til Bryn terminal – med fullt
kryss på Teisen
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– Høy andel tungtransport
– Støy og luftforurensing
– Lav standard i forhold til

vegens funksjon som
nasjonal transportåre

– Manglende løsninger for
kollektivtransport og sykkel

Utfordringer i prosjektområdet



Effektmål:

● Redusert støy og mindre lokal luftforurensning fra vegtrafikken.

● God framkommelighet og økt kapasitet for kollektivtrafikk

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

● Forutsigbar framkommelighet for gods- og annen næringstransport

● En arealutvikling som reduserer transportbehovet

E6 Manglerudprosjektet
Samfunnsmål:

● Prosjektet skal gi et effektivt, miljøvennlig og sikkert transportsystem som tilfredsstiller
samfunnets behov for person- og næringstransport, og tilrettelegger for byutvikling og et
bedret miljø.



Løsninger
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E6 Manglerudprosjektet

● To hovedgrep for ny E6-tunnel:

– Den som er vist i
planprogrammet og som
kommer opp i Strømsveien
(Ca.1,2 km kortere enn dagens
lengde)

– Det nye alternativet varslet
etter planprogram, i
Smalvollveien (2,2 km kortere
enn dagens lengde)

– Kobling/ikke kobling til Ring 3
ved Bryn er mulig i alle
alternativene
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3 hovedalternativ for E6 utredes
- alternativ er ikke valgt

ALT. 2B ALT. 4A ALT. 5A







Alternativ 5A
● E6 Manglerudprosjektet



Støyforhold
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Støyforhold i alt.0
Uten nye støytiltak i året 2040

E6 Manglerudprosjektet
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Differanseplot mellom alt.0 og 2B
Uten støytiltak

E6 Manglerudprosjektet
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Differanseplot mellom alt.0 og 4A
Uten støytiltak

E6 Manglerudprosjektet
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Differanseplot mellom alt.0 og 5A
Uten støytiltak

E6 Manglerudprosjektet
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Luftkvalitet
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Grunnerverv i
planfasen

E6 Manglerudprosjektet
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Grunnerverv i planfasen

• Grunnervervet starter etter at reguleringsplanen er
godkjent og det er bevilget penger til
vegprosjektet.

• Grunnerverver er med i prosjektet også på
planstadiet. Deltar bl.a. på møter og befaringer
med berørte parter – info om rettigheter, vurdere
mulige løsninger etc.

• I planfasen forekommer at vi kjøper eiendommer –
men bare hvis begge parter ønsker det og vi har
penger.

• Vi dekker i utgangspunktet ikke advokatutgifter i
planfasen
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Grunnervervsprosessen

• Godkjent reguleringsplan - bestemmer inngrepet/avståelsen

- Ikke bare «grunn», også bygninger, rettigheter, ulemper, midlertidig
beslag m.m.

- Innløsning aktuelt selv om ikke hele eiendommen er regulert til veg,
hvis resteiendommen ikke kan utnyttes på regningssvarende måte

• Kontakt med berørte parter

– For næringseiendommer berøres ofte både grunneiere og leietakere. Vi
må sikre at alle berørte parter får ivaretatt sine rettigheter

– Møter (felles) og befaringer (med hver enkelt) - gjensidig info –
registrering av forholdene, interesser/behov etc.

– Erstatningstilbud, avtaleforslag

– Ekspropriasjon og forhåndstiltredelse - hvis vi ikke oppnår avtale

– Skjønn

• Utbetaling av (del)oppgjør

• Anleggsdrift

• Oppmåling, evt. sluttoppgjør
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A: Kjøpekontrakt

• Endelig avtale der alle erstatninger og vilkår er
med

• Kan inngås direkte før anleggsstart eller etter
inngått arbeidstillatelse

• (Del)oppgjør når kontrakt inngått

• Evt. sluttoppgjør etter endelig oppmåling
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B: Avtale om tiltredelse og avtaleskjønn

• Avtale som gir Vegvesenet tillatelse til å ta grunnen i bruk

• Erstatningen fastsettes i kjøpekontrakt eller skjønn
(avtaleskjønn)
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C: Ekspropriasjon

• Forhåndsvarsel om ekspropriasjon sendes
grunneier

• Ekspropriasjonsvedtak

– veglova § 50

• Søknad om forhåndstiltredelse

– oreigningslova § 25

• Ekspropriasjonsskjønn i tingretten, evt.
lagmannsrett og Høyesterett
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Fastsetting av erstatning

• Grunnlova §105

«Fordrer Statens Tarv at Nogen maa afgive sin
rørlige eller urørlige Eiendom til offentlig Brug,
saa bør han have fuld Erstatning af
Statskassen.»
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Fastsetting av erstatning

• Vederlagslova 1984

• ”Eigaren skal ha vederlag for avståing av eigedom og for skade eller
ulempe på attverande eigedom, …(vederlagslova)”

• Økonomisk tap som følge av avståelsen skal dekkes. Dvs. de berørte
parter skal økonomisk sett stilles som om avståelsen ikke hadde
skjedd.

§5 Salgsverdi – alltid krav på dette

§6 Bruksverdi = avkastningsverdi – brukes hvis høyere enn
salgsverdi

§7 Gjenervervsverdi – «tak» for bruksverdien

§8 Ulemper på gjenværende eiendom
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§ 5 Erstatning etter salgsverdien

• Fastsettes på grunnlag av:

– Det en vanlig kjøper vil gi for eiendommen ved frivillig salg

– Type eiendom, beliggenhet og påregnelig utnytting

– Priser oppnådd ved omsetninger av andre eiendommer det er
naturlig å sammenligne med i det aktuelle området

– Ved delavståelser: Nedgangen i hele eiendommens verdi som
følge av avståelsen (differanseprinsippet)
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§ 6 Erstatning etter bruksverdi

• Erstatning basert på den årlige nettoavkastningen:
egen virksomhet, leieinntekter etc.

• Må være påregnelig og ventelig etter ”tilhøva på
staden”
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• Noen andre viktige spørsmål ved grunnerverv

- Avkjørsler – omlegginger vises i reguleringsplanen

- Veglovens § 41 – vi skal dekke nødvendige
anleggskostnader til ny atkomstveg,
flytting/ombygging av garasjer etc.

- Tapte næringsinntekter fra trafikken pga omlagt
avkjørsel kan i utgangspunktet ikke

kreves dekket

- Grannelova – naboulemper fra anlegg, drift og trafikk
erstattes bare over «tålegrensa»

- Tapsbegrensningsplikt («tilpasningsplikt»)

– generelt prinsipp i erstatningsretten

- Har bruken erstatningsrettslig vern? Når utløper
leieavtaler? Vilkår i planer og tillatelser? (Byggverk,
parkering, lagring etc.)



Videre prosess

www.vegvesen.no/E6manglerud


