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Referat fra kontaktforum med næringslivet 3.mars 2014.
Tilstede:
Lier kommune:

Ordfører Helene Justad
Kommunalsjef Synnøve Tovsrud
Virksomhetsleder Thorgeir Bjerknes
Næringslivskontakt Jon Arvid Fossum

Lier Næringsråd:

Cecilie Brunsell, Lier næringsråd og DNF
Mona Skaar Torsrud, Villa Skaar
Runar Christiansen, Eidos
Ørnulf Reinsvee Maxbo

Fravær:

Leder Lier næringsråd Per Osmund Espedal, Espedal gartneri
Rådmann Hans Petter Christensen
Ulf Anders Vatne, Bilia
Lene Valle, NAV
Øivind Kristiansen, Learn

Sak 1/2014: Referat fra siste møte i Kontaktforum.
Referat fra møte i Kontaktforum 5.desember 2013 ble godkjent.
Sak 2/2014: Organisering av Fjordbyprosjektet
Kommunalsjef Synnøve Tovsrud orienterte om Fjordbyprosjektet og
plansamarbeidet med Drammen.
Sykehuset på Brakerøya er det viktige temaet for Drammen i plansamarbeidet.
Plansamarbeidet er organisert som et formelt plansamarbeid etter plan- og
bygningsloven.
Prosjektkontoret består for tiden av Jan Moen fra Lier kommune, Liv Marit
Carlsen fra Drammen kommune og en innleid prosjektsekretær.
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De er inne i en forprosjektfase som skal fremskaffe en «masterplan» som
grunnlag for videre disponeringer i området.
Plansamarbeidet har for tiden fortløpende møter med vegvesenet og
jernbaneverket om transportløsninger. Det vil komme en utredning om det.
Det jobbes med en modell for involvering og samarbeid med grunneierne.
Sak 3/2014: Orientering om Buskerudbypakke 2
Kommunalsjef Synnøve Tovsrud orienterte om Areal og transportplan for
Buskerudbyen og utgangspunktet for Buskerudbypakke 2. En bypakke skal
sørge for at transportløsningene kommer på plass. Innbyggerne må ta noe av
kostnadene.
Lier forventer en fjordby i tråd med Buskerudbyens målsettinger et effektivt og
miljøvennlig transportsystem østover og et godt kollektivtilbud for å betjene
resten av Lier. Vi forventer også at arealdisponeringene besluttes av
kommunestyret.
Det er laget et drøftingsgrunnlag for Buskerudbypakke 2 som legges fram for
politikerne. Drøftingsgrunnlaget vedlegges.
Kollektivtilbudet skal trappes opp fram mot oppstart av Buskerudbypakke 2 i
2017.
Rv23 er et eget prosjekt med en egen finansiering, men det er viktig å
samordne bomsystemene.
Helene Justad sa at ytre Lier kan få en måte å bo og reise på mens resten av
Lier får en annen. E-18 vil ikke få bedre kapasitet så vi må finne en annen måte
å komme til Oslo og Asker på. Pengene ligger i Buskerudbypakke 2, men for at
staten skal gå inn med penger må også bilistene være med å betale.
Bedre framkommelighet er viktig for alle, også for næringslivet. Vi ser ikke
noe annet alternativ og det gjør ikke samferdselsdepartementet heller.
Buskerudbyen må gjøre prosjektet mer forståelig for folk flest og for politikere.
Det må kunne vises hva vi har fått ut av dette i Lier.
Cecilie Brunsell sa at det bør diskuteres hva DNF kan gjøre for å fremme
kommunikasjonen om dette.
Sak 4/2014: Pendlerparkering
Næringslivskontakt Jon Arvid Fossum orienterte om utspillet for å gjøre
pendlerparkering ved Asker Stasjon vanskeligere for reisende som kommer
med bil fra Lier.
Han ga en oversikt over hva Lier kommune gjør for å bedre kollektivtilbudet
fra Lier til Asker, Bærum og Oslo og hva Lier kommune gjør for å få flere
pendlerparkeringsplasser i Lier. Presentasjonen vedlegges.
Situasjonen og tiltakene ble diskutert.

Sak 5/ 2014 Nye bedrifter i Lier i 2013
Næringslivskontakt Jon Arvid Fossum orienterte om bedrifter som ble etablert i
Lier i 2013 og bedrifter som flyttet til Lier i 2013. Presentasjonen vedlegges.
Det er ønskelig med en tilsvarende oversikt over bedrifter som har flyttet ut
eller blitt lagt ned. Jon Arvid Fossum skaffer slik oversikt.
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Eventuelt
Cecilie Brunsell orienterte om Fjordkonferansen som holdes 25.april. den er om
fremtidsplaner for hele Drammensfjordområdet.

Neste møte:

5.juni kl. 0830 – 11 på Haugestad.

Med vennlig hilsen

Jon Arvid Fossum
Næringslivskontakt
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