Møtereferat
Arbeidsområde/Prosjekt : Adhoc-utvalg for E18
Referat fra møt 23. september 2013
Dato/tid

: 23. september 2013 kl. 8-10

Sted

: Asker rådhus, møterom Asker

Deltagere:

Lene Conradi, Leif Frode Onarheim, Marianne Riis Rasmussen,
Ole Jacob Johansen, Lars Bjerke,
Tor Arne Midtbø, Toril Skovli

Forfall

: Erling Bergsaker

Referent

: Toril Skovli

Kopi

: Stortingets transport- og kommunikasjonskomité v/ Linda C
Hofstad Helleland, Nils Aage Jegstad, Sverre Myrli,
Jan Tor Sanner, Statssekretærene Bård Hogsrud, Jon Georg Dale
og John-Ragnar Aaset, fylkesordfører Anette Solli, sekretæriatet
for Oslopakke 3 (Olav Fosli),
Ragnar Sand Fuglum (direktør teknikk og kultur Asker kommune)

L.nr./Saknr./Arkivkode
6783313/109182/GBNR 101/1

Sted
Asker

Dato
5.11.2013

1. Godkjenning av referat av 13. juni 2013
Referat fra 13. juni 2013 godkjennes og sendes kopimottakere i henhold til listen ovenfor.
Oppfølging:
a) Rapport om utvalgets arbeid utarbeides i løpet av året for fremleggelse til
formannskapet.
b) E18-utvalget vil be om en presentasjon i Stortinget/ aktuelle utvalg.
c) Røykenveien og Slemmestadveien må løftes opp som en del av stamveinettet.
Spikkestadutvalget bør følge opp dette.
2. Utvidelse av kommunedelplan E18
Toril Skovli orienterte om alternativene som er beskrevet i planprogrammet.
Planprogrammet behandles av formannskapet 8. oktober 2013 for utleggelse til offentlig
ettersyn.
Utvalget påpekte at planprogrammet og planavgrensingen bør omfatte Røykenveien helt til
Skytterveien, noe som i så fall vil medføre utvidelse av planavgrensingen. Formannskapet
anbefalte i sitt vedtak at alternativ 3.4 fra innledende fase (Røykenveien i tunnel fra Fusdal
til Skytterveien) ble med videre i planleggingen. (Møtedato 18.12.2012)
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3. Informasjon om kontaktmøter og strategi for oppfølging av næringslivets interesser
langs korridoren
Avtalte møter i kontaktgruppene: 24.oktober og 31. oktober 2013. Næringslivet med
eiendommer langs E18 er invitert 31. oktober, i regi av Asker næringsråd.
4. Henvendelse fra gruppering som jobber for E18 alternativ 5, hvor de ber om møte med
E18-utvalget
Grupperingen synliggjør alternativ løsning for E18 gjennom Bærum. Henvendelsen sendes
til Bærum kommune med anmodning om Bærum kommunes vurdering av saken.
5. Nytt møte i Spikkestadutvalget
Det legges opp til møte hver 3. måned i 2014. Møteplan fremlegges i neste møte
(november), som gjennomføres som Spikkestadutvalg. Røyken kommune står som arrangør.
6. Møteplan frem mot sommer 2014 for E18-utvalget
Fremlegges i neste møte.
7. Eventuelt
Kommunedelplan for E18 gjennom Bærum: Tor Arne Midtbør orienterte om
høringsuttalelse fra Oslo plan- og bygningsetat hvor de anbefaler Oslo kommune å varsle
innsigelse til planen.
Multiconsult forespørres om orientering i formannskapsmøte 8. oktober.
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