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Støtte til innspill til mandat
Konseptvalgutredning veiforbindelse øst for Oslo
Vi viser til brev fra Forum for natur og friluftsliv (FNF) Østfold datert 9. mai 2019.
FNF Akershus støtter innspillet til mandat for konseptvalgutredning veiforbindelse øst for Oslo.
FNF Akershus vil derfor også be Samferdselsdepartementet sørge for at KVU-arbeidet favner bredere
og at man vurderer både jernbane og sjøfartsløsninger i utredningen, da influensområdet for
prosjektet er mye større enn området Moss/Fredrikstad i sør til Lillestrøm/Fetsund i nord.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Akershus
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Fylkeskoordinator
FNF Akershus
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INNSPILL TIL MANDAT KONSEPTVALGUTREDNING VEIFORBINDELSER ØST FOR OSLO
Det har blitt avholdt workshop i Fredrikstad 14. og 15. november 2018 samt møte i referansegruppa
på Lillestrøm 15. mars 2019 angående konseptvalgutredning (KVU) for vegforbindelse øst for
Oslo. FNF Østfold har vært representert ved begge tilfeller, gjennom Naturvernforbundet i Østfold.
Vi mener at arbeidet allerede er snevret inn mot mulige alternative veiløsninger, og at dette ensidige
fokuset ikke er i tråd med hva en KVU-utredning skal være. Å få transport av gods fra vei til sjø og
jernbane vil være et godt bidrag til å minske utslippene av klimagasser. Arealendringer er den største
trusselen mot biologisk mangfold. Ensidig fokus på veiløsninger vil ikke bidra til å løse disse
utfordringene. Nye og/eller bedre veiforbindelser vil svekke jernbanens konkurransekraft og
generere biltrafikk. Dette vil komme i konflikt med nasjonale og internasjonale forpliktelser hva
angår klima og miljø, inkludert nullvekstmålet og målet om å flytte 30 prosent av godstransportene
over 300 km fra veg til sjø og bane.
Vi vil med dette be Samferdselsdepartementet sørge for at KVU-arbeidet favner bredere og at man
vurderer både jernbane og sjøfartsløsninger i utredningen, da influensområdet for prosjektet er mye
større enn området Moss/Fredrikstad i sør til Lillestrøm/Fetsund i nord.
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