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Samarbeid på samferdselsområdet med Viken fylkeskommune, 
Statens vegvesen og Asker kommune 

For Asker kommune er fylkesveinettet svært viktig. Asker kommune mottar gjennom 
dialog med innbyggere, næringsliv og organisasjoner svært mange henvendelser 
vedrørende fylkesveinettet i kommunen. Ofte er dette fortvilte henvendelser som ikke 
har fått gehør i Viken fylkeskommune og/eller hos Statens vegvesen.  
 
Asker kommune ønsker en tettere dialog med både Viken fylkeskommune og 
Statens vegvesen om de ulike problemstillinger som reises, slik at kommunen kan 
være en part, og kunne gi innspill til prioriteringen av tiltak. Vi tror Asker kommune 
har bred kunnskap om den lokale situasjonen og at man gjennom et samarbeid kan 
være med å skape en større forståelse for de prioriteringer og valg som tas. 
 
Det er en utfordring å få til god samhandling mellom ovennevnte tre parter som har 
ulike roller i forhold til fylkesveinettet. Vi tror at man gjennom tettere dialog kan bli en 
bedre myndighet overfor brukerne av veiene og innbyggerne i kommunen.  
 
Jeg ønsker derfor å invitere Viken fylkeskommune og Statens vegvesen til et 
dialogmøte der framtidig samhandling kan diskuteres og fastsettes. Vi er klar over at 
Asker kun er en av mange kommuner i Viken fylkeskommune, men med en så 
sentral beliggenhet og med så mange utfordrende fylkesveier, mener vi det krever en 
særskilt tett dialog. 
 
Dersom dere sender oss navnene på aktuelle deltakere i et slikt møte, vil vi 
koordinere og invitere til et møte i andre halvdel av august/begynnelsen av 
september. 
 

      

 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 
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Vi vil da komme tilbake med et forslag til agenda hva gjelder konkrete strekninger det 
er store utfordringer med, og stort folkelig engasjement rundt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Lene W. Conradi 
 
Ordfører 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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