Møtereferat
Arbeidsområde/Prosjekt:

Adhoc-utvalg for E18 og Spikkestad-korridoren
Referat Spikkestadutvalget 15. januar 2018

Dato/tid

15.1.2018

Sted

Asker rådhus

kl. 8.30

Deltagere fra Asker kommune: Ordfører Lene Conradi, Leif Frode Onarheim, Anders Utne, Jostein
Tellnes, Ole Jacob Johansen, Ragnar Sand Fuglum, Elisabeth Løvseth,
Tor Arne Midtbø, Toril Skovli
Fra Røyken kommune:

Roar Skyrseth, Elisabeth Holter - Schøyen, Jan Syrstad, rådmann Per
Morstad, Jan Erik Lindøe

Fra Hurum kommune:

Ordfører Monica Vee Bratlie, rådmann Lars Joakim Tveit

Forfall

Ordfører Eva Noren Eriksen, Børre Pettersen, Lene F Solsrud

Tilhørere

Njål Vikdal (Akershus fylkeskommune, samferdselsutvalget), Frode
Austad (Buskerud fylkeskommune, adm)

Referent

Toril Skovli

Kopi

Rådmann Lars Bjerke

L.nr./Saknr./Arkivkode
577218/151347/113 Q

Sted
Asker

Dato
29.01.2018

1. Godkjenning av referat av 13.november 2017
Referat godkjent.
2. Transportutredning for Hurum, Røyken og søndre Asker
Orientering ved Bente Bukholm fra Analyse og Strategi AS
Kommentarer/ svar:
Bussplan vest er vedtatt av Brakar, og omhandler blant annet buss langs Røykenveien fra Heggedal til
Asker. Dette er ikke med i rapporten fordi det ikke var klart i analyseperioden.
Buss langs Rustadveien er ikke med fordi Ruter mente at bussmating til Asker med høyfrekvent og
direkte togtilbud er mer attraktivt enn Heggedal. Statens Vegvesen har i den forbindelse presisert at
utbygging av Rustadveien er mer komplisert og dermed kostbar enn andre mulige utbedringer.
Bussfelt langs utvalgte strekninger langs Slemmestadveien; Bente Bukhom forklarer at realismen for
gjennomføring er varierende.
Økt frekvens på Spikkestadbanen krever dobbeltspor og store investeringer.
Båt fra Sætre er omtalt i utredningen.
Dialog og innspill fra utvalget:
 Påpeke hva ny E18 vil bety for det samlete transporttilbudet i Spikkestadkorridoren (og
Vestkorridoren)
 Båttilbudet; mener utredningen bør vurdere passasjergrunnlaget (i større omkrets), med mating
med buss, parkering for bil og sykkel. Bør vurdere reiserutene i et større perspektiv, særlig
kopling mot den fremtidige Fornebubanen er interessant. Elbåt koster mindre i drift enn
tradisjonell båt, er dette hensyntatt?
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Bør kommunene avstemme høringsuttalelsen med fylkeskommunene? Det er lite ønskelig å
rasere kystlinjen med kollektivfelt, men for å unngå det må antakelig buss prioriteres foran bil i
rushtid. RV23 må ferdigstilles mot Drammen og E18 på andre siden av fjorden. Flere busser må
på plass. Båttilbud må kommenteres (etterspørre dobbel frekvens og mulig stasjon på Fornebu
og kobling til banen)
Lav kollektivandel inn til Asker pt. Fremkommelighet buss bør prioriteres på kort sikt, alle mulige
tiltak må vurderes nøye, inklusiv parkeringsrestriksjoner i Asker sentrum(?). Utvikle et bedre
takst og sonesystem. På lang sikt bør utvikling av jernbane ses i sammenheng med
boligutbygging
Det bør være tydelig sammenheng mellom p-avgift og takst/sone for å unngå kjøring parallelt
med jernbanen
Trafikkplan vest for Hurum og Røyken er i prosess, men Asker har ikke hatt denne til høring.
Innhold bør formidles i høringsuttalelsen

Transportutredningen er på høring, med frist 1. mars. Spikkestadutvalget foreslår at Hurum, Røyken og
Asker kommuner avgir felles høringsuttalelse.
3. Trafikksikkerhet langs Røykenveien
Orientering om Heggedal trafikksikkerhetsutvalgs arbeid v/Per Sletaune, Heggedal nærmiljøsentral
Sverre Aae (styreleder Heggedal Nærmiljøsentral), Jan Harald Gustavsen (Sameiet Heggodden) og
Rolf Kristiansen (FAU Heggedal Skole) var til stede.









500 elever er i flyt gjennom sentrum hver dag. Økende antall farlige situasjoner i sentrum og
ved Røykenveien
Ønsker seg kortsiktige planer som gjennomføres
Møter alle entreprenørene i Heggedal hver 14. dag
Flere driftsoperatører, dette må kommuniseres og koordineres
150 barn krysser Røykenveien (lyskrysset) hver dag. Lyssettingen gir bil og fotgjenger grønt
samtidig. Vakthold er etablert i morgenrushet
Fartsgrenser er veldig varierende, ønsker miljøgate og 40-sone i Røykenveien og mellom
Gjellum og stasjonen
Har gjort trafikkmålinger, topphastighet forbi skolen var 110 km/t. 89 % kjører for fort forbi
skolen. ÅDT 5500 gjennom miljøgata er registrert
Heggedøler er engstelige for langvarig anleggsperiode. Fotgjengere har dårlig fremkommelighet
og sikkerhet. Bør gjøres noe med nå

Aktuelle samarbeidsprosjekter:
 Enhetlig fartsgrense
 Småtiltak, penger til trafikkvakter ved lyskrysset
 Miljøgate
Kommentarer:
 Hva betyr ny RV23, kan man da forby tungtransport gjennom Fv 165 og 167?
 Kommunen har jobbet med dette i flere år, møter motstand i vegvesenet, som ønsker å beholde
fremkommelighet uten friksjon på Røykenveien
 Vi bør koble miljøgate Heggedal til høringsinnspill til transportutredningen
 Sentralt å tilrettelegge for fotgjengere, nye kriterier for fartsgrense er underveis
 Hvordan kan fotgjengertrafikkens vilkår i sentrum forbedres/ sikres i anleggsperioden?
 Det er behov for en god krysningsløsning ved Gjellum. Idrettslaget bidrar i vesentlig grad til
kryssende trafikk og øker behov for en god kryssing

Asker kommune
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Rv 23 er ikke ferdig før om mange år, andre muligheter må defineres og gjennomfører på kort
sikt
Ordfører Conradi antyder å synliggjøre saken politisk i Afk

4. Fremtidig busstilbud i Hurum, Røyken og Asker kommuner
Orientering om status for det pågående arbeidet ved Toril Skovli.
5. Oversikt over tiltak og innspill Spikkestadutvalget har gitt til de ulike samferdselsmyndighetene
Presentasjon og innspillsliste er vedlagt.
6. Eventuelt
Ordførere i Røyken og Hurum har bedt om møte med vegvesenet for å drøfte budsjettoverskridelser for
RV23 Dagslett-Linnes.
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