Møtereferat
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Dato/tid

: 4. mars

Sted

:

Deltagere:

kl. 8-10

Lene Conradi, Leif Frode Onarheim, Ole Willy Sandbekk, Ole
Jacob Johansen, Erling Bergsaker, Tor Arne Midtbø
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:

Referent

: Toril Skovli

Kopi

: 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).

L.nr./Saknr./Arkivkode
1166811/109182/GBNR 101/1

Sted
Asker

Dato
14.03.2011

1. Godkjenning av referat
Referat fra 4. februar godkjent, 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. Planprogram for E18 gjennom sentrale Asker
Innspill fra utvalgsmedlemmene ble notert. Det ble foreslått å lage en ”ingress” som kort
beskriver formålet med planprogrammet og kommunedelplanen. Forslag sendes medlemmene pr
e-post for kommentar. Det tas sikte på politisk behandling av planprogrammet i
formannskapsmøte 5. april.

3. Silingsrapport for E18 gjennom Bærum
Silingsrapporten ble presentert.
Kommentarer fra E18-utvalget:
Hele strekningen Oslo-Asker må vurderes som en sammenhengende korridor for å sikre en
helhetlig og logisk planlegging. Inndeling i etapper og prioritering av disse må gjøres i forhold
til kost/ nyttevurdering. Det vises i denne sammenheng også til det pågående GLP-arbeidet i regi
av Akershus fylkeskommune.
Utvalget ønsker å fokusere på miljøtiltak rundt knutepunkt, da slike tiltak bygger opp under
samordnet areal- og transportplanlegging. Med E18 i tunnel forbi knutepunkt vil veiens ulemper
med tanke på barriere, støy og forurensing reduseres samtidig med at bokvaliteten bedres og
potensiale for ny bolig- og næringsbebyggelse i knutepunktet utløses.
Utvalget vil skrive et innlegg i Budstikka hvor det fokuseres på Askers arbeid med fremtidig
E18. Statens vegvesen har igangsatt separate planprosesser for E18 i Asker og Bærum. Utvalget
påpeker nødvendigheten av å se, planlegge og bygge E18 helhetlig gjennom de to kommunene.
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Kommunegrenser må ikke fremstå som barrierer for en god samfunnsutvikling.
På Fornebu har man en stor arbeidsplasskonsentrasjon med mange arbeidstakere fra vest, det er
derfor viktig å tilrettelegge for en effektiv veiutbygging som tilrettelegger for direktebusser
mellom Asker/ Sandvika og Fornebu.
E18-utvalget ber rådmannen avgi en foreløpig høringsuttalelse på silingsrapporten til Statens
vegvesen.

4. Politiske fremstøt, aktuelle møtearenaer
8. april kommer planutvalget i Bærum på besøk.
Forslag til agenda:
1. Asker og Bærums innspill til silingsrapporten
2. Felles utfordringer og eventuelt samarbeid i Vestkorridoren
3. Felles møte med Stortingets politikere fra Asker og Bærum, samt leder av transport og
kommunikasjonskomiteen, Knut Hareide? Aktuelle datoer fastsettes
Aktuelt å invitere i løpet av våren:
- Stortingets politikere fra Asker og Bærum. Lene Conradi tar kontakt med Stortinget.
- Fylkesutvalget for samferdsel, møte i mai? Toril Skovli tar kontakt med møtesekretær.
- Stortingets Akershusbenk
Mediedekning:
Kontakte Budstikka for en presentasjon av utvalget.

5. Nytt fra GLP (grunnlag for langsiktig prioritering av Oslopakke 3)
E18 Vestkorridoren delse opp i seks etapper:
1) Skøyen-Lysaker
2) Lysaker-Høvik m/tverrforbindelse Stabæk-Fornebu
3) Høvik-Blommenholm
4) Blommenholm-Slependen
5) Slependen-Holmen
6) Holmen-Drengsrud
(E18 i Oslo sentrum kommer i tillegg).
For hver parsell skal det utarbeides prosjektark som beskriver sammenhengen mellom areal og
transportløsningene. Dette er et viktig arbeid, fordi prosjektarkene blir tungtveiende i
prioritetsvurderingen i Oslopakke 3.

6. Forslag til presentasjon av utvalget
Foreløpig presentasjon ble vist. Toril S jobber videre med den.
Presentasjonen vil bli brukt i de ulike møtene, samt lagt på nettsiden til utvalget.
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7. Møteplan
8. april kl 8-10
Utvalgsmøte i Asker Rådhus, planutvalget i Bærum deltar
13. april kl 8-10
Mulig tidspunkt for møte med Stortingets Asker og Bærumspolitikere
15. april kl 8-10
Mulig tidspunkt for møte med Stortingets Asker og Bærumspolitikere
28. april kl 8-10
Mulig tidspunkt for møte med Stortingets Asker og Bærumspolitikere
29. april kl 8-10
Mulig tidspunkt for møte med Stortingets Asker og Bærumspolitikere
13. mai kl 8-10
Utvalgsmøte i Asker Rådhus, evnt møte med Fylkesutvalg for samferdsel
9. juni kl 8-10
Utvalgsmøte i Asker Rådhus
19. august kl 8-10
Utvalgsmøte i Asker Rådhus
16. september kl 8-19 Utvalgsmøte i Asker Rådhus
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