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HØRINGSUTTALELSE TIL HANDLINGSPROGRAM FOR OSLOPAKKE 3 

2010–2013 
 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) viser til Handlingsprogram for Oslopakke 3 

2010–2013, som er på høring. Vi avgir herved vår uttalelse. 

 

1. Innledning 

1.1 Forhistorie 

NOA viser til tidligere brev og høringsuttalelser om Oslopakke 3, sist til konseptvalg-

utredningen, datert 5. mars 2008.  

 

NOA har tidligere vært kritisk til det lokale forslaget til Oslopakke 3 fra mai 2006 av flere 

grunner. Med flere store veiprosjekter øker biltrafikken og klimagassutslippene – stikk i strid 

med lokale og nasjonale miljømål. Dessuten mente vi det ble satt av for lite penger til 

sykkelveier og kollektivtransport. Vi har vært, og er fortsatt, fornøyd med at det nå brukes 

midler fra bomringen til drift av kollektivtransporten slik at denne kan tilby bl.a. hyppigere 

avganger og flere sitteplasser. 

 

1.2 Grunnsynet 

60 prosent av klimagassutslippene i Oslo og Akershus kommer fra transport. I tillegg bidrar 

transport til andre miljøproblemer, som luftforurensing og støy og nedbygging av 

naturmangfold og matjord. For å bedre miljøet for innbyggerne i Oslo og Akershus, for å 

sikre naturverdiene og for å greie å redusere Norges klimagassutslipp må Oslopakke 3 

resultere i mindre bilbruk, bl.a. gjennom sterkere satsing på kollektivtransport og gangveier 

og sykkelveier. Dette vil også være bra for framkommeligheten.  

 

Vi minner om at vi i St.meld. nr. 17 (2008–2009) Om Oslopakke 3 trinn 2 kan lese følgende: 

 
Ny teknologi kan redusere utslippene pr. kjøretøykilometer, men for å nå de klimamålene som 

er satt både lokalt og nasjonalt, er det helt nødvendig å begrense biltrafikken. 

(Side 9) 

 

Samme stortingsmelding presiserer bl.a. følgende: 
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I videre arbeid med prioritering av prosjektporteføljen for Oslopakke 3 bør det gjennomføres 

analyser av konsepter som i større grad bidrar til å redusere klimautslippene i regionen enn 

porteføljen beskrevet i Lokalt forslag. 

(Side 7, anbefalinger i kvalitetssikringsrapporten) 

 

Reduksjon av klimagassutslipp fra transport skal derfor være en sentral premiss for det videre 

arbeidet med Oslopakke 3. 

(Side 23, Samferdselsdepartementets vurdering) 

 

1.3 Handlingsprogrammet 

Det er derfor skuffende og meget alvorlig at handlingsprogrammet for Oslopakke 3 ikke 

følger opp anbefalingene fra kvalitetssikringsrapporten og føringene fra Samferdsels-

departementet, men isteden legger opp til en politikk som går i motsatt retning. NOA vil peke 

på følgende svært kritikkverdige forhold: 

 Utbygging av E 18 i Vestkorridoren forseres 

 Kollektivtransportens andel av midlene til Oslo reduseres fra 47 prosent (som 

forutsatt i lokalpolitisk forslag) til bare 39 prosent 

 Handlingsprogrammet setter av mer penger til store prosjekter fordi disse blir langt 

dyrene enn tidligere antatt, men følger ikke opp tilsvarende mer penger til de 

såkalte programområdene (sykkelveier, trafikksikkerhet, mindre kollektivtiltak 

m.m.), som ventelig også vil bli dyrere enn tidligere antatt. Dette gir færre 

kilometer sykkelveier enn hva som var forutsatt. Det er svært uheldig om 

kostnadsoverskridelser på store prosjekter gjør at programområdene, som ofte er 

svært lønnsomme, blir salderingsposter
1
 

 Betydelige låneopptak og igangsetting av store veiprosjekter i perioden 2010–2013 

gir store føringer for pengebruken fra 2014 og utover. Vi frykter at andelen av 

midlene i Oslopakke 3 som går til kollektivtransport, kan falle ytterligere, 

avhengig av hvilken løsning for E 18 i Vestkorridoren som blir valgt. Det vil i så 

fall være et klart brudd med det lokale forslaget fra 2006 

 

Innledningskapitlet i handlingsprogrammet drøfter mål og virkninger, men nevner bare så vidt 

Oslos og Akershus' klimamål, og drøfter ikke utfordringene som forurensingsloven gir med 

tanke på reduksjon i utslipp av nitrogenoksider. I tillegg kommer nasjonale miljømål og 

miljøforpliktelser om jordvern, naturmangfold, støy og regional forurensing. 

 

Det er nærliggende å spørre om dette gjøres bevisst, i og med at vi i St.meld. nr. 17 (2008–

2009) kan lese bl.a. følgende: 

 
Verken Lokalt forslag eller Alternativt konsept i nåværende utforming gir noen vesentlig 

reduksjon i klimagassutslipp sammenliknet med Referansealternativet. 

(Side 6, fra omtale av konseptvalgutredningen fra Statens vegvesen og Jernbaneverket) 

 

I KS1-rapporten kommenterer konsulentene at verken Lokalt forslag eller Alternativt konsept 

oppfyller nasjonale og lokale klimamål. 

(Side 7, fra omtale av kvalitetssikringsarbeidet) 

 

                                                           
1
 Vi minner om at det i St.meld. nr. 17 (2008–2009) står følgende: "Det er derfor viktig at det i det videre 

arbeidet med Oslopakke 3 fokuseres på forhold som vil ha positiv effekt på andelen av syklende." 
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NOA forventer at Samferdselsdepartementets krav om at "Reduksjon av klimagassutslipp fra 

transport skal derfor være en sentral premiss for det videre arbeidet med Oslopakke 3", tas på 

alvor og gir føringer for handlingsprogrammet. 

 

Vi ser behov for å understreke at det er et stort samsvar mellom ønsket om å redusere utslipp 

fra transport og ønsket om å bedre framkommeligheten på veiene for de som må bruke bil. 

Økt bruk av kollektivtransport kombinert med begrensninger i form av bomavgifter og 

parkeringsrestriksjoner er viktige virkemidler som gir både lavere utslipp og mindre kø på 

veiene – og bedre framkommelighet for de mange kollektivtransportbrukerne. 

 

2. Om veibygging og trafikkmengde 

Forslaget til handlingsprogrammet inneholder betydelige midler til flere store veiprosjekter. 

Som tidligere nevnt skaper økt tilrettelegging for biler mer trafikk. Blir det enklere og raskere 

å kjøre, f.eks. gjennom flere kjørefelt, øker trafikken. Økt trafikk gir økte miljøproblemer med 

bl.a. økte klimagassutslipp, mer lokal forurensing og støy og mer nedbygging av matjord og 

naturmangfold – og køene vil bare flytte seg andre steder, med økte miljøproblemer og nye 

forsinkelser som resultat.  

 

Vi ønsker å vise til to ferske rapporter om temaet fra hhv. Norges Naturvernforbund og 

Transportøkonomisk institutt.
2
 

 

Statens vegvesen la i juni 2009 fram en rapport som drøfter ulike konsepter for utvikling av 

transportsystemet i Vestkorridoren.
3
 Vi kan her lese bl.a. følgende (side 97): 

 
Alle konseptene gir mer biltrafikk enn i dag, både i regionen og i Vestkorridoren. 

Trafikkveksten gjør det vanskelig å nå nasjonale og lokale mål om å redusere 

klimagassutslippene. 

 

Ingen av konseptene er i tråd med klimamålet. 

 

Dette er urovekkende. Men det er minst like ille at hovedutvalget for samferdsel og miljø i 

Akershus på sitt møte 25. august 2009 vedtok at konsept G skal legges til grunn for det videre 

arbeidet med transportsystemet i Vestkorridoren. Dette konseptet vil ifølge analysen bl.a. få 

følgende virkninger (side 100): 

 

 Det forventes økt trafikkbelastning i indre by grunnet økt vegkapasitet 

 Det forventes økte klimagassutslipp fra transport 

 Ingen antatt endring av bosatte i områder med luftforurensing og støy 

 

Dette indikerer at en mangel på politisk vilje til å velge utbyggingsløsninger som tar inn over 

seg miljøutfordringene i Oslo og Akershus. Når det her er snakk om å investere om lag 

10 mrd. kroner i E 18 og tilhørende lokalveier i Vestkorridoren, burde vi kunne forvente at 

flertallet av politikerne i hovedutvalget isteden hadde bedt om nye utredninger som er i tråd 

                                                           
2
 - Nygreen, Thomas (2009): Motorveier på villspor – Miljøkonsekvenser av kortere reisetid. Norges 

Naturvernforbund, Oslo: 

http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Bilder/Illustrasjonsbilder/Motorveier%20p%C3%A5%20villspor.pdf 

- Strand, Arvid, Petter Næss, Aud Tennøy og Christian Steinsland (2009): Gir bedre veger mindre 

klimagassutslipp? TØI-rapport 1027/2009. Transportøkonomisk institutt, Oslo: (Rapporten er ennå ikke 

offentliggjort, men omtalt i oktobernummeret av bladet Samferdsel) 
3
 Statens vegvesen: E 18 Vestkorridoren – Analyse av framtidig transportsystem 

http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Bilder/Illustrasjonsbilder/Motorveier%20p%C3%A5%20villspor.pdf
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med lokale og nasjonale miljømål – og i det minste pekt på konsepter med mindre skade for 

miljøet enn konsept G. 

 

3. Langsiktige løsninger 

Løsningene ligger ikke i å legge til rette for og stimulere til ytterligere biltrafikk, men i å tilby 

gode kollektive alternativer og bedre forhold for syklister og gående, kombinert med 

trafikkbegrensinger i form av parkeringsrestriksjoner/-avgifter og rushtidsavgift. Samtidig må 

arealpolitikken lokalt og regionalt redusere behovet for bilbruk. 

 

Det er fra politisk hold foreslått å innføre av en gradert tilleggsavgift ved passering av 

bomringen, avhengig av bilenes CO2-utslipp. NOA ønsker et slikt forslag velkommen da det 

vil gi en ekstra stimulans til valg av biler med lavest mulig utslipp av klimagasser. 

 

Vi ønsker også å peke på at Ruter har klare visjoner for hvordan kollektivtransporten i Oslo-

regionen kan økes betraktelig. NSB, som har ansvaret for togtilbudet i regionen, har presentert 

sin ruteplan fra 2012, som innebærer kraftig forbedring av togtilbudet, med bl.a. raske 

lokaltog hvert 10. minutt i hver retning mellom Lillestrøm og Asker, i tillegg til lokaltog hvert 

15. minutt med flere stopp, totalt ti avganger per time hver retning. 

 

4. Konkrete forslag til endringer i handlingsprogrammet 

Siden det ikke foreligger noe alternativ for utvikling av E 18 i Vestkorridoren som ikke øker 

biltrafikken eller ikke gir økte klimagassutslipp, vil det være uansvarlig å sette i gang 

utbygging her. De totale utbyggingskostnadene er også svært usikre. NOA kan derfor ikke 

akseptere at handlingsprogrammet for 2010–2013 inneholder midler til dette prosjektet. Det 

bør isteden settes av penger til strakstiltak for å bedre framkommeligheten for 

kollektivtransporten. 

 

Vi understreker også at bygging av ny E 18 i Vestkorridoren vil binde opp store midler, det 

aller meste etter 2013, som vil gjøre det vanskeligere å realisere viktige kollektivprosjekter og 

bedre forhold for gående og syklister i Oslo og Akershus. 

 

NOA tar sterk avstand fra bygging av firefelts rv. 22 Lillestrøm–Fet (Hovinhøgda). Prosjektet 

vil legge til rette for og stimulere til mer biltrafikk inn i Oslo-området. Prosjektet vil føre til 

inngrep i Nordre Øyeren naturreservat og andre verneområder. I tillegg vil veien legge mer 

matjord under asfalt, noe som ikke kan aksepteres. Isteden bør kollektivfeltet på Fetveien 

utbedres og forlenges fram til Fetsundbrua – og kollektivtilbudet på buss og bane må 

forbedres. En firefeltsvei mellom Lillestrøm og Fet vil uansett ikke løse trafikkproblemene 

over Fetsundbrua. Disse må løses gjennom tiltak som reduserer bilbruken spesielt blant 

pendlere og øker bruken av kollektivtransportmidlene. 

 

Manglerudtunnelen er et stort og kostbart prosjekt. NOA har store problemer med å se at 

prosjektet vil gagne miljøet i det lange løp, med mindre det bidrar til overflytting av trafikk 

fra E 18 Mosseveien til E 6. Skal prosjektet gjennomføres, stiller vi krav om at Mosseveien 

må stenges for gjennomgangstrafikk. Dette må ses i sammenheng med bygging av nytt 

dobbeltspor for jernbanen Oslo–Ski, som vil gi et langt bedre togtilbud på både gammel og ny 

bane i Sørkorridoren. 

 

NOAs krav til endringer innebærer at 700 mill. kroner frigjøres i perioden 2010–2013. Disse 

pengene bør isteden gå til å forsterke innsatsen på følgende områder: 
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 Gangveier og sykkelveier – med fokus på et sammenhengende sykkelveinett i Oslo 

samt tiltak i Akershus som gjør det mer attraktivt og trygt å gå og sykle 

 Driftstilskudd til kollektivtransporten – der majoriteten av de ekstra midlene bør gå til 

å løfte buss- og togtilbudet i Akershus og mellom Akershus og Oslo 

 Planlegging av to nye jernbanespor fra Oslo S i retning vest, et prosjekt som vil tvinge 

seg fram på sikt av hensyn til både kapasitet og driftsstabilitet. Siden dette vil være et 

omfattende prosjekt som vil ta lang tid å gjennomføre, må planleggingsarbeidet settes i 

gang i perioden 2010–2013 

 Kollektivfelt på E 18 i Vestkorridoren samt kollektivfelt og midtrekkverk på rv. 22 

Lillestrøm–Fetsund, foruten utbedringer av Kongsvingerbanen som alternativ til 

firefelts rv. 22 

 

5. Avslutning 

Avslutningsvis peker NOA på den skjevhet i planleggingen og omprioriteringer – som i denne 

handlingsplanen – sammensetningen av styringsgruppa medfører. Det er NOAs syn at i tillegg 

til de økonomiske og tekniske synspunkter må lokal og nasjonal miljøpolitikk bli vektlagt 

sterkere i de handlingsplanene som presenteres for høring. 

 

Slik NOA ser det, må bruk av 21 milliarder kroner på kollektivtransport og veier i Oslo og 

Akershus de neste fire år bidra til større oppnåelse av lokale og nasjonale miljø- og 

transportmål enn hva som er resultatet av det foreliggende handlingsprogrammet. 

  

 

På vegne av styret i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Marte Blystad      Gjermund Andersen (sign.) 

styremedlem      daglig leder 
 


