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Uttalelse vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: 

Kollektivløft for grønn framtid 
Ingen storby i Europa vokser like raskt som Oslo, og fram mot 2030 er det anslått at 
folketallet i Oslo og Akershus vil vokse med over 400.000 mennesker. For å møte 
denne befolkningsveksten er byen vår helt avhengig av å utvikle et framtidsrettet og 
miljøvennlig transportsystem.  

Størsteparten av klimagassutslippene i hovedstaden stammer fra transportsektoren. 
Oslo har som mål å halvere sine klimagassutslipp innen 2030. Om vi skal nå dette 
målet, samt målet om å bli europeisk miljøhovedstad i 2016, kreves en radikal 
endring i privatbilbruken både i Oslo og Akershus. I fremtiden må mer av trafikken 
over på kollektivt, derfor må kollektivnettet utvides og utbedres.  

Kollektivutbyggingen i Osloregionen blir stadig nedprioritert til fordel for 
veiutbygginger. Planene for 12-felts vei fra Asker til Oslo er nå i ferd med å bli 
ferdigstilt. En slik veiutvidelse vil bety økte klimagassutslipp, mer lokalforurensing 
og dårligere luftkvalitet. Dette er stikk i strid med byens klima- og 
miljømålsettinger. Byrådet i Oslo, anført av Venstres miljøbyråd, støtter planene, på 
tross av at kommunens egne fagetater fraråder utvidelsen og mener at Oslo sentrum 
ikke har kapasitet til å ta i mot flere biler. Planene for Vestkorridoren legger for liten 
vekt på kollektivtrafikk og sykling, og vil bidra til mer privatbilisme, kø og 
forurensning. Akershus ligger allerede i Norgestoppen i bilkjøring per innbygger, og 
kollektivnettet må tilrettelegges slik at flere ønsker å reise kollektivt. For å få til et 
godt kollektivtilbud i Oslo og Akershus er det viktig å ha et godt plansamarbeid.  

Et fremtidsrettet og miljøvennlig transportnett med fokus på kollektivtrafikk vil føre 
til drastiske kutt i byens klimagassutslipp. Det vil bidra til å redusere uproduktiv tid 
i trafikkøer for arbeidstakerne, samt muliggjøre at flere arbeidsplasser kan etableres 
utenfor sentrumsområdene. Økt satsing på kollektivtrafikk vil også bety et bedre 
bomiljø for alle dem som i dag bor langs tett trafikkerte veier, og helseplager som 
følge av støy og lokal luftforurensning vil reduseres. I tillegg vil det minske presset 
på grøntarealer og boligmarkedet i byene. 

Skal vi møte befolkningsveksten, trafikkutfordringen og miljøutfordringene, må 
midlene i Oslopakke 3 brukes på miljøriktige transportformer. Om ikke 
kollektivtransporten bedres og får nok kapasitet til å møte utfordringene, blir 
bilkøene enda lengre og miljøproblemene enda større. 

Oslo SV krever derfor: 
• at den planlagte utvidelsen av E-18 i vestkorridoren som kan koste opp mot 

30 milliarder ikke må gjennomføres slik planene foreligger nå. Oslo SV er 
likevel enig i at det på de mest kritiske strekkene bør anlegges miljøtunneler 
og at det gjøres flere avbøtende tiltak langs E-18 for å bedre lokalmiljøet uten 
at dette fører til flere kjørefelt. 
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• at T-baneinvesteringer prioriteres foran ny motorvei, med ny T-banetunnel 
gjennom Oslo sentrum og baneforlengelser til Akershus (fortrinnsvis 
Sandvika/Rykkinn, Fornebu og Lørenskog). 

• at Statens bidrag i Oslopakke 3 sikrer fullfinansiering av Follobanen (nytt 
dobbeltspor Oslo – Ski), ny jernbanetunnel gjennom Oslo sentrum, en 
utbygging og modernisering av Alnabru godsterminal, samt andre 
investeringer i jernbanenettet som er viktige for hele regionen. 

• at trafikksikkerhetstiltak og bedre vedlikehold prioriteres høyere på 
veibudsjettet, samt tiltak som fremmer kollektivtransport, sykling og gange. 

• at det blir fortgang i arbeidet med å bygge ut et sammenhengende 
hovedsykkelveinett, at det i tillegg etableres egne sykkelekspressveier inn 
mot Oslo og et mer finmasket sykkelveinett i Oslo by 

• at det innføres rushtidsavgift 
• at det innføres privatbilfritt sentrum innenfor ring 1, og at gående, syklister, 

kollektivtransport og nødvendig næringstrafikk må prioriteres 
• at Oslo kommune sikrer bildelingsparkeringsplasser i nye reguleringssaker 
• at det innføres beboerparkering i alle Oslos bydeler  
• at antall parkeringsplasser i byen halveres  
• at parkeringsgebyrene fordobles i løpet av en toårsperiode  
• at det innføres flere rene kollektivtraseer 

 

 

 


