Møtereferat
Arbeidsområde/Prosjekt : Adhoc-utvalg for E18
Møtereferat desember 2011
Dato/tid

: 8. desember 2011

Sted

: Asker rådhus, møterom Holmen

Deltagere:

kl. 8-10

Lene Conradi, Leif Frode Onarheim, Ole Willy Sandbekk,
Erling Bergsaker, Ole Jacob Johansen, Lars Bjerke,
Tor Arne Midtbø, Toril Skovli

Forfall

:

Referent

: Toril Skovli

Kopi

: Stortingets transport- og kommunikasjonskomité
(Knut Arild Hareide), Marianne Aasen, Jan Tor Sanner, Borghild
Tenden, Morten Høglund, forum for E18 vest (Nils Åge Jegstad),
sekretæriatet for Oslopakke 3 (Olav Fosli) og ordfører i Bærum
kommune (Lisbeth Hammer Krog), Ragnar Sand Fuglum

L.nr./Saknr./Arkivkode

Sted

Dato

6825211/109182/GBNR 101/1

Asker

26.1.2012

1. Godkjenning av forrige referat
Referat fra november godkjennes og sendes kopimottakere i listen ovenfor.
2. Oppsummering fra møtet i Stortinget 14. november 2011
Notat ble gjennomgått og vedlegges dette referat.
3. Opprettelse av ”Dialogforum E18 Vest”
Utvalget ser det som nyttig å avholde orienterings- og dialogforum for prosjektet E18
Vestkorridoren. Rådmannen vurderer om møtet skal legges til Vestkorridorens møtestruktur,
enten som en del av møtet eller som en forlengelse. Om hele Vestregionen inviteres eller kun en
engere krets vurderes av ordfører og rådmann. Neste møte i Vestregionen er foreløpig ikke
berammet.
Utvalget inviterer NHO til møte 31. januar kl 9:00. Fylkesordfører Nils Åge Jegstad og Bærums
ordfører Lisbeth Hammer Krog inviteres.
4. Høringsutkast for ”Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen”
Høringsutkastet ble presentert sammen med forslag til høringsuttalelse. Egen sak legges frem for
Formannskapet i januar 2012. Ytterligere innspill til uttalelse kan sendes Toril pr e-post.
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5. Status kommunikasjonsstrategi
Kommunikasjonsstrategien oversendes som rapport i løpet av desember. Tilbud om videre
oppfølging er mottatt pr e-post. Utvalget ønsker å ferdigstille den samfunnsøkonomiske
rapporten før man utlyser oppfølging av strategien. Rådmannen fremmer en sak for
formannskapet hvor organisasjon, fremdrift, økonomi, samarbeid med Bærum kommune/
Vestregionen, samt behov for nye utredninger etc beskrives.
6. Status Samfunnsøkonomisk rapport
Oppdragsbeskrivelsen er nesten klar for utsendelse, men må kvaliteskontrolleres i forhold til
anskaffelsesreglementet. Fire konsulenter vil kontaktes. Det settes av fire uker til arbeidet.
7. Avtalt møte med Akershusbenken på Stortinget 12. januar
Utvalgsmedlemmene melder til ordfører om sin deltakelse. Administrasjonen oppdaterer
presentasjonen.
8. Oppsummering av E18-utvalgets arbeid
Formannskapsvedtak av 29. november 2011:
Det legges frem egen sak for utvalg for plan, samferdsel og næring og deretter formannskapet
om eventuell forlengelse av funksjonstiden for ad hoc-utvalg for E18 forbi Asker sentrum i
samsvar med formannskapets vedtak i sak 164/10, behandlet av formannskapet i møte 2.11.2010.
Til saken skal det foreligge rapport fra utvalget for valgperioden 2008-2011.
Utkast til rapport gjennomgås i forlengelse av møtet på Stortinget 12. januar.
9. Eventuelt
A. Notat fra møte med fylkesordfører 21. november 2011 vedlegges
B. Partiprogrammene er nå i oppstartsfasen. Ordfører henstiller alle utvalgsmedlemmene til å
påvirke sine partier på sentralt hold.
C. Administrasjonen har avholdt orienteringsmøte for direkte berørte beboere langs E18 mellom
Holmen og Slependen. Statens vegvesen orienterte om regler og gjennomføring av
grunnerverv, mens administrasjonen orienterte om at man i kommunedelplanen vil avsette
areal til 8 felt på E18 og hvilke konsekvenser dette vil få i forhold til restriksjoner om
nybygg nær E18 og miljøkrav som utvidelse av E18 vil utløse.

Vedlegg:
1. Notat fra utvalgets møte på Stortinget 14. november 2011
2. Brev datert Samferdselsdepartementet 19. oktober 2011
3. Notat fra møte med fylkesordfører 21. november 2011
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