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VEGUTBYGGING I KONFLIKT MED NATUR, MILJØ OG KLIMA 
 

Innledning 

Naturvernmyndighetene har to viktige vegsaker til behandling, som kan føre til store 

naturkonflikter. Det er E 6 gjennom Åkersvika naturreservat i Hedmark og rv. 22 

gjennom Nordre Øyeren naturreservat i Akershus.  

 

Naturvernforbundet skriver til statsministeren om disse sakene da vi registrerer at det er 

et stort lokalpolitisk press mot sentrale myndigheter for å få bygd ut de nevnte vegene, 

eksempelvis møtet på Statsministerens kontor med bl.a. Hamars ordfører, Morten Aspeli, 

onsdag 11. januar. Miljøverndepartementet skal fatte beslutning om E 6 gjennom 

Åkersvika. Direktoratet for naturforvaltning har avgjørelsesmyndighet i saken om rv. 22 

gjennom Nordre Øyeren, der også Miljøverndepartementet er involvert. 

 

Naturmangfoldloven og vernestatus 

Naturvernforbundet understreker at det i disse to tilfellene skal vurderes om det er 

akseptabelt å utvide de to nevnte vegene i hvert sitt naturreservat. Begge områdene er 

verdifulle våtmarksområder med høyeste vernestatus. De har begge vern i henhold til 

den internasjonale Ramsar-konvensjonen.  

 

Vegutvidelsene vil øke kapasiteten i vegnettet og dermed stimulere til en ytterligere 

vekst i biltrafikken, med påfølgende økte trafikk-, miljø- og klimautfordringer. 

 

Den nye naturmangfoldloven er sentral i begge disse vegplanene. Åpnes det for inngrep i 

naturreservatene, vil det kunne skape presedens med alvorlige følger. Vi har forstått at 

lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet skal vurdere om 

naturmangfoldlovens § 48 gir grunnlag for å utvide E 6 gjennom Åkersvika. 

 

Naturvernforbundet mener at eventuelle dispensasjoner vil være i strid med Norges 

forpliktelser gjennom konvensjonen for biologisk mangfold (CBD) og den strategiske 

planen for oppfølging som ble vedtatt i Nagoya i 2010. Delmål 15 i denne planen sier 

blant annet at fragmentering av naturområder skal være betydelig redusert. Delmål 11 

understreker betydningen av at vi skal ha representative verneområder med god 

forvaltning. 

 

Naturvernforbundet ber statsministeren sørge for at det gjøres grundige vurderinger, 

som resulterer i at naturmangfoldloven ikke svekkes og at den svært viktige naturtypen 

våtmark, ikke nedbygges. 

 

E 6 gjennom Åkersvika naturreservat 

Naturvernforbundet mener at den planlagte utvidelse av E 6 til fire felt gjennom 

Åkersvika er totalt uakseptabel. Naturvernforbundet har lenge pekt på at det foreligger 

langt bedre løsninger for både klima, matjord og naturverdier. 
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Etablering av midtrekkverk på eksisterende tofeltsveg og marginal breddeutvidelse av 

vegen er den beste løsningen for miljø og trafikksikkerhet. Dette kan gjennomføres rask 

og gir små negative effekter for natur og miljø sett i forhold til en firefeltsveg.  

 

Vi understreker at klimautfordringene krever at vi reduserer utslippene fra vegtrafikken, 

ikke øker dem. Utbedring av dagens E 6 på hele strekningen Kolomoen–Biri til to- og dels 

trefeltsveg med midtrekkverk framfor firefeltsveg vil være en meget god løsning. Det vil 

spare matjord og naturinngrep, ikke bare i Åkersvika-området. St.meld. nr. 16 (2008–

2009) Nasjonal transportplan 2010–2019 sier heller ikke noe om framtidig standard for 

denne vegstrekningen i sin prosjektomtale. 

 

Rv. 22 gjennom Nord Øyeren naturreservat 

Planene for rv. 22 innebærer at dagens veg utvides til en firefeltsveg over 5 km mellom 

Lillestrøm og Fetsund. Riksvegen har i dag to vanlige kjørefelt og et sambruksfelt for 

trafikk i retning mot Lillestrøm, 

 

I tillegg til inngrepet i naturreservatet vil en firefeltsveg legge til rette for mer biltrafikk. 

Det foreligger solid faglig dokumentasjon på at økt vegkapasitet gir mer trafikk, bl.a. 

fordi det fører til mer pendling over lengre distanser og svekker kollektivtransportbruken 

på bekostning av privatbilen. Firefelts rv. 22 vil dermed lede enda flere biler inn mot 

Oslo. Dette vil gi mer kø og trafikkkaos, dårligere luftkvalitet og enda høyere 

klimagassutslipp i hele Oslo-området. Dette strider mot faglige råd og departementenes 

klare intensjoner om at det er kollektivtransporten som skal ta trafikkveksten i 

hovedstadsregionen. 

 

Oslopakke 3 skal opp til revisjon i løpet av 2012. Det er vel kjent at kostnadene for å få 

realisert de mange samferdselsprosjektene vil bli langt høyere enn inntektene. Derfor 

trengs det klare prioriteringer der kollektivtransport, sykkelveger og 

trafikksikkerhetstiltak må få førsteprioritet. Dette er tiltak som nå kan bedre de store 

samferdselsutfordringene i regionen. Da må de store vegprosjektene vike. 

 

Vi påpeker at det ikke foreligger noen utredning for eventuell ny passering for rv. 22 over 

Glomma. Den omstridte parsellen gjennom Nordre Øyeren naturreservat inngår derfor 

ikke i noen helhetlig plan for transportsystemet i området. 

 

Ønske om møte 

Naturvernforbundet ønsker et møte med statsministeren for å drøfte de prinsipielle 

sidene ved de to nevnte vegutbyggingsplanene. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Naturvernforbundet 

 

 

 

 

Lars Haltbrekken 
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