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Planleggingsprosessen for E134, Dagslett- E18 må ikke stoppe opp 

Vi er dessverre gjort oppmerksom på at det mangler finansiering for videre 
planlegging av E134 Lier - Asker, og har vanskeligheter for å forstå at det kan være 
riktig. Manglende finansiering av videre planlegging er i strid med de signaler som 
ble gitt da Stortinget ved behandling av statsbudsjettet før jul vedtok å utsette 
anleggsstart for Oslofjordforbindelsen. I statsbudsjettet ble det forutsatt at dette ikke 
vil få betydning for den videre reguleringsplanprosessen for Dagslett – E18. 
 
Vi minner om veiens betydning for hele vår region, samt nasjonale betydning, og 
dens svært dårlige standard. 
 
Vi kan ikke utsette planleggingsprosessen for strekningen E134 Lier - Asker. Vi ber 
derfor om et snarlig møte for å kunne drøfte på hvilken måte samferdselsministeren 
kan gripe inn for å sikre fremdrift som forutsatt. 
 
Denne saken ble også diskutert i møte i Ring 4-samarbeidet 12. januar. Alle de 13 
kommunene som er en del av Ring 4 rundt Oslo, stiller seg bak denne 
henvendelsen. 
 
Med vennlig hilsen 

 

Hans Kristian Raanaas  Gunn Cecilie Ringdal  Lene Conradi 

Ordfører    Ordfører    Ordfører 
Frogn kommune   Lier kommune   Asker kommune 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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