Møtereferat
Arbeidsområde/Prosjekt : Adhoc-utvalg for E18
Møtereferat 19. mai 2014
Dato/tid

: 19. mai 2014

Sted

: Asker rådhus

Deltagere:

kl. 8.30

Lene Conradi, Leif Frode Onarheim, Marianne Riis Rasmussen,
Erling Bergsaker, Lars Bjerke, Tor Arne Midtbø, Toril Skovli

Forfall

: Ole Jacob Johansen, Vibeke Sand

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
5808314/109182/113 Q

Sted
Asker

Dato
16.09.2014

1. Godkjenning av referat av 23. september 2013
Referatet godkjennes og sendes kopimottakere i henhold til listen ovenfor.
2. Prinsippsak om finansieringsmodell for E18 Vestkorridoren
Toril Skovli orienterte om innholdet i «Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om
bompenger», datert Statens vegvesen 27. februar 2014. Dokumentet vedlegges referatet.
Utvalget anbefaler at sakens vedtakspunkter fokuserer på:
-

Kontinuerlig anleggsgjennomføring med fokus på rask fremdrift

-

Lokalisering av bomsnitt skal ikke medføre uønsket gjennomkjøring eller
vanskeliggjøre trafikksituasjonen i Asker sentrum

-

Høyere statlig finansieringsandel

Saken behandles politisk via formannskapet 3. juni og kommunestyret 10. juni.
3. Orientering om kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
Toril Skovli presenterte alternative veiløsninger og status i arbeidet med E18-planen.
Presentasjonen vedlegges.
Utvalget ønsker en felles informasjonsstrategi med Statens vegvesen, der prosess, prosedyre
og fremdrift definereres sammen med en strategi for hvordan informasjon/ medvirkning skal
gjennomføres. Det er etablert kontaktgruppe med næringsbedriftene i regi av Asker
næringsråd, samt to kontaktgrupper med velforeningene i regi av Asker velforbund.
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Det er naturlig å bruke disse gruppene aktivt, men det kan være behov for nabolagsmøter i
tillegg. Nyhetsbrev signert Statens vegvesen og Asker kommune legges jevnlig på
nettsidene, og kan vurderes distribuert på annen måte i tillegg.
Kommunens kommunikasjonsgruppe utarbeider forslag til strategi.
4. Politisk prosess for kommunedelplan E18
Det tas sikte på planbehandling med påfølgende utleggelse til offentlig ettersyn i oktober.
Statens vegvesen vil orientere i Plan, samferdsel og næringsutvalget 28. august. Bygningsråd
og formannskapet inviteres til møtet.
Ettertekst: i juli 2014 besluttet Statens vegvesen å innlemme kommunedelplan E18
Slependen i plan for Slependen-Drengsrud. En slik løsning gir anledning til optimalisering
av løsning på Slependen og en helhetlig planlegging av E18 gjennom hele kommunen.
Tidspunkt for innsending av planforslaget forskyves til senhøstes 2014. Politisk behandling
forskyves tilsvarende, rådmannen ser for seg offentlig ettersyn vinter/vår 2015.
5. E18-prosjektets miljøaspekter
Besøk av Akershus Natur og Ungdom ved Jostein Førland og Anton Hauan.
Naturvernforbundet ønsker å være høringspart. De er opptatt av planforslagets miljøaspekter,
støy, forurensing, byutvikling, kollektivtrafikk og sykkel. Naturvernforbundet er skeptiske til
kapasitetsutvidelsen og henviser til Regjeringens klimaforlik. De etterlyser synliggjøring av
restriktive tiltak, både i dagens situasjon og med nytt veianlegg.
6. Eventuelt
Neste møte 14. oktober 2014
Vedlegg:
1. «Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger», datert Statens vegvesen
27. februar 2014.
2. Presentasjon av kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud
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