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1. Godkjenning av forrige referat
Referat fra juni er godkjent og sendes Stortingets transport- og kommunikasjonskomité
(Knut Arild Hareide), forum for E18 vest (Nils Åge Jegstad), sekretæriatet for Oslopakke 3
(Henrik Berg) og ordfører i Bærum kommune (Odd Reinsfelt).
2. Prosjektene faktabeskrivelse og kommunikasjonsstrategi for fremtidig E18 i
Vestkorridoren
Rådmannen har sent ut tilbudsforespørsel gjennom to delprosjekter:
1. Faktagrunnlag for E18 gjennom Vestkorridoren. Det utarbeides et faktadokument der
relevant informasjon samles i en oversiktlig og anvendelig form.
Faktagrunnlaget skal gi en oversikt over lokale og nasjonale hensyn og konsekvenser
innen arealutvikling, samfunnsøkonomi, næringsinteresser og miljø hvor alle
transportgrupper inkluderes. Faktagrunnlaget skal også inneholde en oversikt over aktuelle
myndighetsaktører og parter.
Faktagrunnlaget skal blant annet benyttes i utarbeidelsen av en kommunikasjonsstrategi,
hvor målet er at E18 gjennom Vestkorridoren legges inn Nasjonal Transportplan 2014-19.
Planlagte milepæler for prosjektet
Tilbudsfrist

Frist
26. 08.11 kl.11.00

Avklaringer / forhandling
Oppdragsgivers melding om tildeling
Kontrakt om oppdraget inngås
Midtveis-rapportering
Endelig rapport foreligger (innen)

Uke 35 og 36
09.09.11
Uke 37
30.09.11
12.10.11
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2. Kommunikasjonsstrategi.
Formålet med anskaffelsen er å utarbeide en kommunikasjonsstrategi med siktemål å få
ny E18 gjennom Vestkorridoren, primært i tunnel, inn i Nasjonal Transportplan 20142023. Strategien skal gi anbefalinger og konkrete forslag til hvor og hvordan Asker
kommune kan påvirke for å oppnå målet.
Kommunikasjonsstrategien skal baseres på en kartlegging av ulike interessenter til saken
(premissgivere/beslutningstakere, formelt involverte, medspillere, motspillere,
videreformidlere og brukere). Interessentenes ulike holdninger og synspunkter skal
kartlegges og prioriterte målgrupper skal anbefales.
Planlagte milepæler for prosjektet
Tilbudsfrist
Avklaringer / forhandling
Oppdragsgivers melding om tildeling
Kontrakt om oppdraget inngås
Endelig rapport foreligger (innen)

Frist
26. 08.11, kl.11.00
Uke 35 og 36
09.09.11
Uke 37
01.11.11

Konsulenter for faktagrunnlag og kommunikasjonsstrategi inviteres til
utvalgsmøtet 14. oktober klokken 8:00.

3. Planprogram for kommunedelplan E18 i sentrale Asker
14 merknader innkommet
Vel og naboer er opptatt av støy, forurensing, barrierer, skolevei.
Ruter fremhever dagens dårlige fremkommelighet for buss langs lokalveiene og frem
til Asker sentrum.
Fylkeskommunen ber om at sammenhengen mellom trafikkbelastning på
Røykenkorridoren og E18 utredes i planarbeidet.
Fylkesmannen ber om at bedret fremkommelighet for buss, fremtidig støy- og
forurensingsnivåer, samt forholdet til kulturminner dokumenteres.
Planprogrammet er endret i samråd med Statens Vegvesen, Akershus fylkeskommune og
Ruter. Endelig fastsetting av planprogrammet legges frem for Asker Formannskap 23.
august, og deretter i Kommunestyret 30. august
Statens vegvesen jobber med utarbeidelse av anbudsforespørsel for planoppgaven
(rådgivende konsulent)
4. Handlingsprogram for Oslopakke 3 i perioden 2012-2015
Administrasjonen vil fremlegge sak om høringsuttalelse for formannskapet 23. august.
Rådmannens forslag til vedtak er som følger:
Formannskapet ber om at følgende justeringer tas inn i handlingsprogram for Oslopakke 3,
2012-2015:
1. Planleggingsmidler til E18 gjennom Asker kommune synliggjøres
2. Midler til planlegging og etablering av innfartsparkeringsplasser i Asker kommune
synliggjøres
3. Budsjettposten til støyskjermingstiltak økes, både for nyetableringer, rehabiliteringer og
vedlikehold
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5. Møte med byråden i Oslo, Stian Berger Røsland
Det avtalte møtet i juni ble avlyst pga sykdom. Nytt møtetidspunkt foreslås til fredag 9.
september kl 10:00. Utvalgsmedlemmene bes holde av tidrommet.
6. Eventuelt
Neste møte flyttes til 14. september kl 8:00. Statens vegvesen inviteres for å oppdatere utvalget
på status for E18 gjennom Vestkorridoren.
GLP, grunnlag for langsiktig prioritering av Oslopakke3:
Vestkorridorens rapport er på det nærmeste ferdig, denne overleveres for utarbeidelse av
hovedrapporten for alle korridorene. Hovedrapporten vil foreligge i november 2011. Da starter
den politiske påvirkningsperioden. Oslopakke 3-rulleringen forventes vedtatt vår/sommer 2012.
Orienteringsmøte i Heggedalshallen 22. oktober klokken 19:00.
Tema er planforslag for gang- og sykkelvei frem til Røyken grense, samt en gjennomgang av
innbyggerinitiativ for trafikksikkerheten gjennom Heggedal sentrum (langs Røykenveien)
Heggedal vel arrangerer åpent møte 5. oktober 2011.
Oppfølgingsbrev er sendt Asker- og Bærumspolitikerne på Stortinget.
Lene Conradi har fremmet ønske om et møte med Akershusbenken overfor Jan Tore Sanner.
Tilbakemelding avventes.
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