Møtereferat
Arbeidsområde/Prosjekt : Ad hoc-utvalg for E18 forbi Asker sentrum
Møtereferat november 2010
Dato/tid

: 25. november 2010

Sted

:

Deltagere:

kl.

Lene Conradi, Ole Willy Sandbekk, Ole Jacob Johansen, Erling
Bergsaker, Tor Arne Midtbø, Toril Skovli.

Forfall

: Leif Frode Onarheim

Referent

: Toril Skovli

Kopi

: Elisabeth Kynbråten, Kjell Seberg

L.nr./Saknr./Arkivkode
16055710/109182/GBNR 101/1

Sted
Asker

Dato
14.12.2010

1. Konstituering av utvalget og gjennomgang mandat
Leder: Lene Conradi(H)
Ole Willy Sandbekk(Ap), Ole Jacob Johansen (FrP), Erling Bergsaker (V), Leif Frode Onarheim
(H)
Mandat:
a. å skaffe tilveie en oversikt over E-18 prosjektets innhold, delprosjekter, finansiering,
framdrift og viktige milepæler
b. å skaffe tilveie en oversikt over E-18 prosjektets politiske og administrative
organisering, og utøve en aktiv kontakt med de ulike beslutningstakere i prosjektet
c. å arbeide for lang tunnel forbi Asker sentrum
d. å arbeide for en raskest mulig framdrift i planleggingen av ny E-18 gjennom Asker
e. å arbeide for en raskest mulig gjennomføring av E-18 forbi Asker sentrum
f.

å se E-18 i sammenheng med transportsystemet i vestregionen for øvrig. Bl.a. skal
arbeidet koordineres med ad hoc-utvalget for Spikkestadkorridoren

Utvalget rapporterer til formannskapet.

2. Møtefrekvens, arbeidsform
Møtefrekvens ca 1 gang pr måned, henholdsvis kl 8:00 og 16:30. Møtene avholdes vekselvis på
dag- og kveldstid, avhengig av inviterte møtedeltakere. To timer avsettes pr møte.
Servering: kaffe/ te, kaldt vann, rundstykker.
Saksnummer:
Agenda og referater i egne dokumenter, lagres i ESA.
Presentasjon at utvalget, samt referater legges på kommunes nettside.
Rapportering til formannskapet juni 2011.

3. Status E18-arbeidet
Statusnotat vedrørende E18, datert 1. november 2010 ble delt ut.
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Knut Arild Hareide og Lars Salvesen (leder i Akershus fylkekommunes hovedutvalg for
samferdsel og miljø) besøkte Asker kommune 22. desember. Ordfører og Hildur Horn Øien
deltok. Tema var Oslofjordtunnelen, kommuneplan for E18 i tunnel forbi Asker sentrum og E18utvalgets arbeid.
Kommunedelplan-arbeidet er oppstartet. Planområdet strekker seg fra og med Oreholt-krysset til
og med Holmenkrysset, i tillegg til nordre del av Røykenveien. Forslag til planprogram
utarbeides av Statens vegvesen region øst og Asker kommunes plan- og bygningsavdeling.
Antatt fremdrift:
• April 2011: forslag til planprogram ferdig – politisk behandling i formannskapet
• Vår/sommer 2011: offentlig høring
• Høst 2011: planprogram behandles og vedtas i Askers kommunestyre
• Januar 2012: oppstart planarbeid (SVRØ står ansvarlig for dette arbeidet, trenger
planleggingsmidler til konsulent, analyser og utredningsarbeid). Kostnad anslås til 10-15
millioner kroner. Midlene kommer fra Oslopakke3, men er ikke avsatt foreløpig.

4. Kommende E18-prosesser, orientering ved Knut Gløersen (SVRØ)
Vestkorridoren er definert som E18 mellom Filipstad og Asker sentrum (Oreholt), samt E16
mellom Sandvika og Sollihøgda.
Mulig fremdrift for E18 Bærum antydes til 2014 og i Asker til 2017.
Fylkesordfører Jegstad har poengtert at det er viktig å komprimere anleggsperioden, samt at
utbygging i Asker og Bærum bør gjøres samtidig.

5. Kommende møter
Møtested Rådhuset.
• 4. januar kl 16:30. Spikkestadutvalget inviteres kl 17:30.
• 4. februar kl 8:00

6. Videre arbeid
Be om bekreftelse på at kommunedelplan E18 gjennom Bærum utvides til å omfatte Slependen.
Foreløpig løsning tilsier at 9 felt på Gyssestad skal tilpasses eksisterende E18 ved Slependen.
E18-utvalget er av den oppfatning at dette ikke er en helhetlig løsning av E18 i Vestkorridoren.
Utvalget starter på en oversikt over de ulike planprosesser, frister, vedtakstatus og aktører.
Denne sendes til Knut Gløersen for suppleringer.
Frist for innspill til NTP vår 2011, noe utvalget må ta tak i.
Styringsgruppe for O3 har bestilt ”grunnlag for langsiktig planlegging” (GLP). Dette skal være
et faglig grunnlag for prosjektene som er definert i O3, i tillegg kan nye prosjekter tilkomme.
Når påvirke- og hvilke personer?
I neste møte drøftes om Akershus fylkeskommune skal inviteres for å informere om
forvaltningsreformen, pågående planprosesser i fylket og hvorda utvalget skal forholde seg til
disse.
Vedlegg:
Statusnotat vedrørende E18 datert 01.11.2010
Presentasjonen til Knut Gløersen
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