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UTSETT BEHANDLING AV PROP. 38 S (2019–2020) OM UTBYGGING OG 

FINANSIERING AV E18 LYSAKER–RAMSTADSLETTA 
 

Striden om E18 har pågått lenge. Lokalt er det håp om at ny vei vil bedre bomiljøet og gi 

bedre kår for syklister og busser. Men mange frykter økt trafikk og større miljøproblemer. 

Også de enorme kostnadene skaper bekymring. Første etappe, fra Lysaker til Ramstadsletta 

(4,3 km) inkludert tilførselsveier, vil krever 17 milliarder kroner, bare i bompenger. I tillegg 

kommer statlige midler. Det er dette Prop. 38 S (2019–2020) handler om, som ligger til 

behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen. Men planen er at ny vei skal bygges 

videre forbi Sandvika og Asker. Prislappen for hele strekningen er det ingen som kjenner, 

men den vil nok bli på langt over 40 milliarder kroner, derav det meste i form av bompenger. 

Så mye penger til E18 gjør det åpenbart vanskeligere å finansiere viktige kollektivsatsinger, 

som Fornebubanen og ny T-banetunnel. Det er utvilsomt grenser for hvor mye bompenger 

som kan tas inn. 

 

Signalene om kommende NTP går ut på at vi må forvente strammere prioriteringer. Vi anser 

det derfor som lite sannsynlig eller ønskelig at staten skal putte enda flere milliarder inn i 

E18-prosjektet i Oslo-regionen, der det i samme korridor allerede er investert i nytt 

dobbeltspor for jernbanen. Regjeringens proposisjon om veistrekningen Lysaker–

Ramstadsletta viser også at prosjektet er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. 

 

Nullvekstmålet for personbiltrafikken er vedtatt nasjonalt og lokalt og gjelder for hele Oslo og 

det som tidligere var Akershus. Oslo har videre vedtatt å redusere veitrafikken med en tredel. 

Dette er viktige mål for å oppnå miljø- og menneskevennlige steder og en klima- og 

ressurseffektiv transport. Elbiler er viktig, og det gjøres mye bra for å fremme elektriske 

løsninger i transportsektoren. Men dette tar tid, og elbiler løser ikke utfordringene med støy, 

svevestøv og mikroplast. I tillegg krever bilene store arealer og mye ressurser til å produsere 

dem. Veibygging gir også betydelige klimagassutslipp, og mer trafikk skaper fort nye køer. En 

politikk som begrenser biltrafikken, er og forblir viktig for å oppnå bærekraftige og 

velfungerende byregioner. 

 

Vi trenger en ny plan for E18, basert på et kompromiss der nasjonale, regionale og lokale 

hensyn tas. Første bud må være at biltrafikken ikke vokser, men heller reduseres. Økt 

veikapasitet, slik prosjektet legger opp til, er derfor uakseptabelt. Videre må buss- og 

sykkeltrafikken få bedre kår. I E18-planene ligger det gode tiltak for buss og sykkel, og mye 

av dette bør kunne gjennomføres uten at det koster mange milliarder. 

 

Et tredje element i et E18-kompromiss må være å dempe veiens negative effekter lokalt. 

Istedenfor å bygge en ny, sammenhengende motorvei, må innsatsen prioriteres. Dersom 

Stortinget vedtar dagens planer for Lysaker–Ramstadsletta, er det ikke usannsynlig at 

prislappen her blir så høy at det ikke blir penger igjen til å gjøre nødvendige forbedringer 

gjennom Sandvika og Asker. 
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Naturvernforbundet forventer at transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget 

utsetter behandling av Prop. 38 S (2019–2020) Utbygging og finansiering av E18 Lysaker–

Ramstadsletta i Akershus. Det er stor lokal uenighet om prosjektet, der både Oslo kommune 

og Viken fylkeskommune sier nei til de foreliggende planene. Oslopakke 3 er basert på 

kompromisser. Det må også gjelde for E18. Arbeidet med en alternativ plan for E18 må starte 

opp nå, der målet må være å få på plass et kompromiss basert på de forutsetningene vi har 

nevnt. Den alternative planen må oppnå kraftige kostnadsreduksjoner og bør ta utgangspunkt 

i at investeringene i strekningen Lysaker–Asker ikke bør overstige 10 milliarder kroner, 

inkludert bompenger, som fortsatt er et betydelig beløp.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Naturvernforbundet 

 

 

 

 

Silje Ask Lundberg 

leder 

 


