Samferdselskomiteens behandling:
Representanten Gretha Kant (H) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1:
Samferdselskomiteen forutsetter at det vurderes og prioriteres rimelige, forenklede løsninger.
I den forbindelse oppfordres det til å forhandle om bl.a. rekkefølgebetingelser og
«spleiselag».
Representanten Tor Prøitz (H) fremmet følgende forslag til punkt 4:
Håvard Jensen (FrP) oppnevnes som medlem.
Representanten Håvard Jensen (FrP) fremmet følgende forslag til punkt 4:
Det oppnevnes 3 representanter fra samferdselskomiteen.
Ole Hagen (Ap) fremmet følgende forslag til punkt 4:
Cecilie Agnalt (Ap) og Erik Skauen (MDG) oppnevnes som medlemmer.
Votering:
Komitelederens forslag til vedtak med Gretha Kants tilleggsforslag til punkt 1 ble enstemmig
vedtatt.
Tor Prøitz’ forslag ble enstemmig vedtatt.
Håvard Jensens forslag ble enstemmig vedtatt.
Ole Hagens forslag ble enstemmig vedtatt.

Samferdselskomiteens vedtak 18.10.2016:
1.

Vedtatte prosjekter på gang- og sykkelvei fullføres som lagt til grunn i
budsjettdokument 2016 og handlingsprogram for fylkesveier og kollektiv 2017-2020.
Samferdselskomiteen forutsetter at det vurderes og prioriteres rimelige, forenklede
løsninger. I den forbindelse oppfordres det til å forhandle om bl.a.
rekkefølgebetingelser og «spleiselag».

2.

Prosjekter med ferdig reguleringsplan videreføres med grunnerverv og
byggeplanlegging for:
Prosjekt
Lengde km
Fv.599 Tveterveien - Sandbakken
1,2
Fv.119 Dilling – Vang
1,6
Fv.108 Tangenbekken - Hvaler krk.
1,3
Fv.685 Trømborg, fortau fra xrv.22
0,1
Fv 120 Rødsund -Augerød
0,7
Prosjekter hvor reguleringsplan pågår videreføres for:
Prosjekt
Lengde km
Fv.110 Begby – Borge Skole
2,1
Fv.119 Billmannsbakken - Støtvig
1,1
Fv.108 Trolldalen - Kjøkøya
1,3
Fv.311 Arm mot Son
0,4
Fv.120 ved Rødsund (inkl. ny bru)
1,0
Fv.128 Undergang v.Tune krk
0,1
(belønningsordningen)
Ressursgruppe opprettes som kompetanseforum i arbeidet for og med sykkeltiltak.

3.

4.

5.

6.

Gruppen består av 3 representanter fra samferdselskomiteen, representant fra
samferdselsseksjonen og Statens vegvesen. Fra Samferdselskomiteen deltar:
1. Cecile Agnalt, Ap
2. Erik Skauen, MDG
3. Håvard Jensen, FrP
Prosjekter med godkjent reguleringsplan for mulig oppstart av byggeplanlegging i
2017, og nye prosjekter som Statens vegvesen foreslås for oppstart av
reguleringsplanlegging, gjennomgås av ressursgruppe. Ressursgruppen presenterer
forslag til prioritering til samferdselskomiteen.
Trafikksikkerhetsprosjekter og kollektivprosjekter videreføres som foreslått av Statens
vegvesen.

