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Krav om å prioritere E134 Oslofjordforbindelsen fase 2 
Vi, ordførerne i Drammen, Frogn, Lier og Asker kommune, er veldig skuffet over at 
E134 Oslofjordforbindelsen, fase 2 ikke er prioritert i Regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2023. 
 
Dagens Oslofjordforbindelse er farlig og uforutsigbar. Det er et trist faktum at dagens 
tunnelløp stenges flere ganger hver uke på grunn av alvorlige og mindre alvorlige 
trafikkuhell.  
 
Til tross for frustrasjon over utsettelsen av nytt tunnelløp under Oslofjorden, gleder vi 
oss over at det er avsatt planleggingsmidler for strekningen «Dagslett – E18» som 
en annen viktig del av Oslofjordforbindelsen. Prosjektet er tidligere stanset, og det er 
avgjørende for trafikksikkerhet, næringsliv og nabolag at prosjektet har fremdrift i takt 
med nytt tunnelløp.  
 
Nytt løp under Oslofjorden er på sin side prioritert i gjeldende NTP (NTP 2022-33) og 
ble bekreftet med høyeste prioritet i Statens Vegvesen (SVV) sin prioriteringsliste i 
år. Tunnelforskriftens krav ligger til grunn for prosjektet. Prosjektet står først av fire 
grønne, gryteklare prosjekter, og innad i SVV er det allerede bygd opp en egen 
prosjektorganisasjon. Derfor hadde vi store forventninger til årets forslag til 
statsbudsjett.  
 
For å sikre en god og fremtidsrettet veitrasé hele veien fra E18 i Lier til E6 i Frogn 
må begge disse prosjektene sikres tilstrekkelig ressurser og fremdrift i de kommende 
statsbudsjetter.  
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Vi vil derfor oppfordre Stortinget, gjennom sin behandling av statsbudsjettet for 2023, 
til å sikre en flertallsmerknad som er tydelig på at en egen proposisjon om 
Oslofjordforbindelsen, fase 2 snarest skal behandles i Stortinget. 
 
 
På vegne av ordfører i Drammen kommune Monica Myrvold Berg, 
ordfører i Frogn kommune Hans Kristian Raanaas, 
ordfører i Lier kommune Gunn Cecilie Ringdal, 
og undertegnede. 
 
 
Mvh 
 
 
 
Lene Conradi 
Ordfører i Asker kommune 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Pasientfokus' stortingsgruppe 
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