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Mulig ytterligere lagring/knusing av steinmasser langs E6 syd for Shell-stasjonen på 
Mortensrud i forbindelse med anleggelse av ny drikkevannstunnel 
 
Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV) har startet arbeidet med å bygge ny 
overføringsledning for drikkevann fra Skullerud vannbehandlingsanlegg til Søndre Nordstrand og 
Ski. 
Dette er et omfattende arbeid med stor samfunnsmessig viktighet. 
 
VAV holdt orienteringsmøte om saken på Klemetsrud skole 22. mai 2019. 
Flere representanter fra våre velforeninger var tilstede. 
Fjerning, deponering og foredling av masse fra tunnelen ble berørt som tema på møtet 
Prosjektledelsen opplyste at de primært ønsket å selge massene direkte til noen som kan benytte 
dem, men vi forstod det slik at det også kunne være aktuelt med alternativer til dette. 
Det ble ikke gitt uttrykk for at det forelå noen tillatelse til lagring/videreforedling lokalt. 
 
Som naboer til den tidligere tillatte aktiviteten knyttet til mottak, knusing og lagring av stein langs 
Thomas Ulvens vei, har vi vært tydelig på at dette påfører boområdet vårt uakseptabelt store 
miljøbelastninger. 
 
Et stort antall biler krysser daglig barnas skolevei ved Shell-stasjonen. Foreldre er svært bekymret 
for dette. 
 
Dumpingen av stein og ikke minst knusingen gir mye støy. 
Steinknusingen er foreløpig stoppet. 
PBE er godt kjent med saken fra flere tidligere henvendelser både til PBE og til Fylkesmannen (ref. 
PBEs saksnummer 201608278). 
 
Vi er svært opptatt av at det ikke gis tillatelse til ytterligere miljøbelastende aktiviteter i området 
langs E6 syd for Shell-stasjonen på Mortensrud. 
Vårt område har fått mer enn nok. 
 
Vi forutsetter at det ikke vil bli gitt tillatelse dersom det kommer en søknad til lagring/foredling 
(knusing) av stein fra VAVs tunneldrift i vårt lokalområde, og at vi også blir hørt før en eventuell 
søknad fremmes for beslutning. 
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