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Vår ref.: LN 

Deres ref.: 11/20485 – 13/44965/SAG  Dato: 19.04.2013 

 

 

Innspill til reguleringsplan E16 Bjørum - Skaret 

 

Det vises til reguleringsplan ”E16 Bjørum - Skaret”, datert 18.03.2013. Høringsfrist er satt til 

03.05.2013. 

 

Kommentarer: 

Skiforeningen ser positivt på at det i forbindelse med nedbygging av eksisterende E16 blir etablert 

nye gang- og sykkelveier. Mindre trafikk på samleveien (dagens E16) i og med nedbyggingen skaper 

bedre trafikksikkerhet for de myke trafikantene på denne veien. Forhåpentligvis bidrar forbedringene 

for gang- og sykkeltrafikkantene at gange og sykling blir mer foretrukne alternativ for å komme ut til 

Marka. For de som likevel ønsker å benytte bil til Markas viktige utfartspunkter innebærer mindre 

trafikk bedre adkomstmuligheter.  

 

For friluftslivet i Marka er god tilgjengelighet viktig. I høringsuttalelse datert 14.10.2011 skriver 

Skiforeningen at det til løypenettet ved Skoglund finnes behov for en bedre tilrettelagt 

utfartsparkering. Vi tror at den foreslåtte utfartsparkeringen under/ved broen ved Skoglund der E16 

krysser over bekkefar og skogsbilvei i Brekkedalen vil fungere godt for å bedre parkeringsmulighetene.  

  

Skiforeningen er av oppfattningen at det er viktig med et velfungerende kollektivnett i tilknytning til 

sti-/løypenettet for å bedre tilgjengeligheten til Marka. De miljømessige fordelene er store og for 

mange kan dette være eneste muligheten for å komme ut til nye plasser langt fra hjemmet. Hvis 

bussnettet omlegges slik at færre busser stopper ved Sollihøgda og Skoglund, innebærer dette dårlige 

nyheter for de som ønsker å benytte bussen i dette område. Skiforeningen vil med dette understreke 

behovet for et godt kollektivtilbud, og ønsker at disse synspunktene tas med videre i planleggingen. 

 

Med vennlig hilsen 
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