
E6 Oslo øst



Strekninge
Strekningsvis inndeling

S1: Klemetsrud-Ryen sør
● Dagsstrekning ombygges slik den er tilpasset E6 

fra Manglerudtunnelen og E18 fra Ryen.
● Prioriterer kollektiv/godstransport, sykkel og 

gående.

S2: Abildsø-Trosterud
● Tunnel fra Abildsø til Alna med kobling til Bryn

S3: Ryen sør- Bryn
● Ombygges til en urban riksveg
● Adkomst til Bryn kollektivknutepunkt

S4: Bryn-Teisen-Alna
● Nytt Teisenkryss og Ulvensplitt
● Prioritering av kollektivtransport, gående og 

syklende.





28.03.2019

Eksempel på normalprofil: 
Mortensrud, sett mot sør



28.03.2019

Sykkelekspressveg på vestsiden av Abildsømyra



28.03.2019

Støyskjerming ved Bjørnsenskogen



28.03.2019

Støyvoll vest for
Abildsømyra



Forurensningsforskriften:
• Hensikt: å redusere eksisterende støyplage
• Grenseverdi støy inne: 42 desibel
• Følges opp fortløpende for eksisterende veger

Retningslinje for støy i arealplanlegging (T-1442)
• Hensikt: å forebygge støyplage
• Anbefalte grenseverdier for støy: - Inne: 30 desibel

- Ute: 55 desibel                  

Grenseverdiene er langt strengere for ny veg enn 
for eksisterende veg. Det betyr at prosjektet 
utløser omfattende støytiltak.



Eksempler på 
støydempende 
tiltak

Bilder fra SVV



Gang og sykkelveg

● Oppgradering av eksisterende forbindelser med bedre 
kvalitet.

● Ny tverrforbindelse ved Klemetsrud

● Kobles mot eksisterende og nytt gang- og sykkelvegnett 
og turveinett

28.03.2019

Ryen
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Kollektivløsning

28.03.2019

● Sammenhengende og gjennomgående kollektivfelt 
langs E6 og mot Bryn.

● Adkomst til Bryn kollektivknutepunkt

● Holdeplass på E6 ved Mortensrud

● God fremkommelighet på E6 med kombinert 
kollektivfelt/tungtrafikkfelt i begge retninger. 



28.03.2019

Tungtrafikkfelt istedenfor rent kollektivfelt
Sett fra Mortensrudkrysset mot sør



28.03.2019

Bussholdeplass på Mortensrud



Naturmiljø 
● Naturmiljøer er i hovedsak 

knyttet til vassdragene og 
naturområdene ved 
Abildsø. 

● Østensjøvannet 
naturreservat sikres en 
vanntilførsel som 
opprettholder reservatets 
verdier og funksjoner

● Deler av naturområdene 
ved Abildsø vil bli direkte 
berørt av vegtiltaket. 

Bjørnsenskogen

Abildsømyra 



Gamle Klemetsrud skole 

Kulturarv   
Bakkeløkka gård 

● 10 registrerte 
kulturmiljøer langs 
korridoren. 

● Ingen kulturmiljøer blir 
direkte berørt, men to 
av disse kommer 
nærmere nytt veganlegg



Anleggsgjennomføring

● Antatt anleggsstart i 2024

● 4 byggetrinn 

● Ønsker å bygge sykkelekspressveg
fra Klemetsrud-Ryen i tidlig fase
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