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Beskrivelse av prosess og fremdrift i arbeidet med reguleringsplan for E18
Vestkorridoren etappe 2 mellom Ramstadsletta og Nesbru

Dette notatet utgjør et forslag til kommunikasjonsbudskap fra Statens vegvesen til politisk

og administrativ ledelse i Asker og Bærum kommuner. Det inneholder beskrivelse r knyttet
til videre prosess og fremdrift for arbeidet med reguleringsplan for E18 Vestkorridoren på
parsellen Ramstadsletta–Nesbru. Notatet er basert på bestilling gitt etter dagens
kontaktmøte med de to berørte kommunene.
Til:

 Asker kommune v/ kommuneplansjef Tor Arne Midtbø
 Bærum kommune v/ kommunaldirektør Arthur Wøhni

Dagens Budstikka har en artikkel med overskriften «Regulering av neste E18-etappe minst et

halvt år forsinket». (https://www.budstikka.no/e-18/regulering-av-neste-e-18-etappe-

minst-et-halvt-ar-forsinket/673975!/). I artikkelen er Bærum kommunes kommunaldirektør
Arthur Wøhni sitert på: «Dette er helt nytt for meg. Jeg forstår begrunnelsen og det er neppe

noe problem at fremleggelsen for politikerne blir noe forsinket. Det er andre ting som
bekymrer meg mer i forbindelse med E18-utbyggingen gjennom Sandvika.»

Statens vegvesen mener at artikkelen gir en skjev saksfremstilling og at den bidrar til å
skape unødvendig uro og utrygghet både hos folkevalgte og administrasjon i Asker og

Bærum kommuner, som er planmyndighet for reguleringsplanen, og hos befolkningen,
næringsliv og interesseorganisasjoner som kan eller vil bli berørt av tiltaket.
Statens vegvesen ønsker med dette å presisere følgende:

1. Foreliggende prosjektbestilling fra prosjekteier i Statens vegvesen tilsier at
reguleringsplanen vil bli oversendt Bærum og Asker kommune for utlegging til
offentlig ettersyn i 2. kvartal 2023. Siktemålet er å få vedtatt reguleringsplanen i
slutten av 1. kvartal 2024. Dette representerer en forskyvning av tidligere
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kommunisert fremdrift med inntil tre måneder. Forskyvningen gjenspeiler at Statens
vegvesen prioriterer utarbeidelse og fremleggelse av en faglig solid og velbegrunnet
anbefaling for politisk behandling.
2. Prosjektet er fortsatt i en konseptutviklingsfase. Denne fasen vil i 1. kvartal 2022
munne ut i det Statens vegvesen mener er en faglig anbefaling av totalkonsept for
hovedveger og lokalgater. Konseptutviklingsprosessen er imidlertid dynamisk. Det
oppstår hele tiden nye ideer som Statens vegvesen ønsker å se nærmere på før
Vegvesenet konkluderer. Utviklingen skjer i tett samarbeid med Asker og Bærum
kommuner. Det er også dialog med andre regionale myndigheter.
3. Utvikling av alternative og fremtidsrettede løsninger for hovedveg- og
lokalegatesystemet i prosjektområdet er et svært komplekst og utfordrende arbeid
med mange avhengigheter og dilemmaer som må løses. Blant annet utfordrer mange
av løsningene som det jobbes med Statens vegvesens tekniske regelverk. Eventuelle
fravik fra vegnormalene krever godkjenning fra Myndighet og regelverk (tidligere:
Vegdirektoratet). Statens vegvesen ønsker å være trygge på at fraviksøknadene er
godt dokumentert og at de er godkjent før anbefalingen blir oversendt til
kommunene. Dette for å unngå å skape «falske forhåpninger».
4. Statens vegvesen har regelmessige kontaktmøter (hver 14. dag) med Asker og Bærum
kommuner på administrativt nivå. Gjennom disse kontaktmøtene får kommunene
løpende innsikt i faglige problemstillinger, utfordringer og dilemmaer. Samtidig får
Statens vegvesen verdifull informasjon og innspill på hva som er viktig for
kommunene. Både Statens vegvesen og kommunene oppfatter samarbeidet som godt
og plattformen gir prosjektet fortløpende innsikt i behov og føringer fra politikerne.
Kommunene har også bidratt med ideer som Vegvesenet nå ser nærmere på.
Gjennom disse kontaktmøtene er Statens vegvesen oppmerksom på blant annet
Bærum kommunes uttrykte bekymring for lokalgatesystemet og trafikale
konsekvenser for Sandvika sjøfront. Dette er én medvirkende årsak til at Statens
vegvesen ønsker å bruke noe mer tid før vi går ut med vår faglig anbefaling av
totalkonsept for hovedveg- og lokalgatesystem.
5. Prosjektet jobber for å nå følgende milepæler:
a. Statens vegvesen vil oversende sin faglige anbefaling av totalkonsept til Asker
og Bærum kommuner i begynnelsen av mars 2022.
b. Det er ønskelig at anbefalingen behandles lokalpolitisk i månedsskiftet
mars/april 2022. Prinsippvedtak i Asker og Bærum vil gi prosjektet viktige
føringer for det videre arbeid med målrettet detaljering og optimalisering av
løsninger som prosjektet skal jobbe videre med.
c. Statens vegvesen har høye ambisjoner om en bred og medvirkningsprosess
når den faglige anbefalingen foreligger. Politikere og publikum vil bli grundig
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informert om anbefalte løsninger. Prosjektet har høye digitale ambisjoner,
som også er en nødvendighet som følge av pandemisituasjonen. Vi tillater oss
allikevel å minne om prosjektets medvirkningsportal
https://www.e18vkp2.no/home/1 foruten Vegvesenets prosjektsider
https://www.vegvesen.no/nn/vegprosjekt/europaveg/e18vestkorridoren/ram
stadsletta-nesbru/.
d. Siktemålet er, som tidligere nevnt, at reguleringsplaner blir vedtatt i Asker og
Bærum kommuner i slutten av 1. kvartal 2024.
e. Oppstart av byggearbeider er planlagt å skje i 2026, som tidligere forutsatt.
Vi håper at denne er redegjørelsen er klargjørende og ber om at den blir videreformidlet i
relevante politiske og administrative fora. Vi ser frem til videre konstruktivt samarbeid.

Med hilsen

Tom Hedalen
Prosjektsjef

Bjørn Nyquist
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