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HØRINGSUTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR E 16 KJØRBO–WØYEN 
 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) viser til høring av reguleringsplan for E 16 
Kjørbo–Wøyen. 
 
Vi vil innledningsvis påpeke at økt vegkapasitet og økt framkommelighet og hastighet for 
biltrafikken vil resultere i økt trafikk – og dermed også økte framkommelighetsproblemer 
andre steder i vegnettet. Økt trafikk har igjen store konsekvenser for natur og miljø. NOA tar 
avstand fra vegløsninger som resulterer i økt vegkapasitet og mener ressursene heller bør 
brukes på miljøfremmende tiltak, på bedre forhold for gående og syklister, på sterk satsing på 
kollektivtransport og på trafikksikkerhetstiltak. 
 
Foruten at foreslåtte E 16 Kjørbo–Wøyen vil øke kapasiteten i vegsystemet, tviler vi på at den 
foreslåtte vegløsning vil møte det økende kravet til effektiv kollektivtransport, som må få en 
langt større funksjon i transportsystemet på Østlandet. Vi er usikre på hva konsekvensene for 
busstrafikken vil bli. Nye vegtraseer vil kunne øke privatbilens konkurransekraft da 
fjernbussene enten må kjøre ny veg, noe som kan resultere i dårligere tilbud for passasjerer 
som skal av og på undervegs, eller så må bussene fortsatt kjøre gamlevegen, noe som gjør at 
differansen i hastighet mellom privatbil og buss blir enda større – i privatbilens favør. 
 
De negative konsekvensene for busstrafikken kan dempes dersom det legges opp til effektive 
holdeplasser i kryss langs vegen. En stor andel tunnel kan imidlertid gjøre dette vanskelig. 
 
Vi ber Bærum kommune ta sterke hensyn til busstrafikken når endelig traséløsning velges, og 
vi ber kommunen legge ekstra godt til rette for effektiv busstrafikk når detaljene utformes. Vi 
ber også Bærum kommune og Statens vegvesen å lage en helhetlig plan for effektive 
fjernbussløsninger på hele strekningen Sandvika–Skaret. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 
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