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1. Godkjenning av forrige referat
Referat fra september 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 (Lisbeth Krog Hammer).
2. Utdeling og gjennomgang av faktagrunnlag for E18 Vestkorridoren
Konsulent leverte faktagrunnlaget 12. oktober, sammendrag ble gjennomgått.
E18-utvalget ønsker at dokumentet suppleres som en følge av utviklingen av E18-saken,
Oslopakke 3 og rullering av Nasjonal transportplan.
Enkelte tillegg og presiseringer
legges inn før rapporten sendes utvalgsmedlemmene. Det vil da gå frem av forordet at E18utvalget har tatt rapporten i bruk, og endret den opprinnelige konsulentrapporten.
Faktarapporten sendes Vestregionen og NHO for gjennomsyn og evnt supplerende fakta.
3. Referat fra møte i Oslopakke 3 faggruppe stor, avholdt 13. oktober 2011
Tor Arne Midtbø og Toril Skovli var til stede i møtet. Kort oppsummering følger:
Økonomi
I forslag til statsbudsjett er det nå satt av 50 millioner kroner til planlegging av E18 Vestkorridor.
Dvs at planleggingsmidler nå finnes, også til E18 gjennom Asker.
GLP (gjennomgang av langsiktige prioriteringer)
GLP administrativt, det korridorvise arbeidet ble avsluttet i august 2011. Delrapporter fra
nordkorridor, sørkorridor, vestkorridor og Oslo sentrum er utarbeidet. Delrapportene skal samles
i en hovedrapport som forventes ferdig i desember/januar 2012. Korridorgruppene vil bli invitert
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inn i workshops. Hovedrapporten vil suppleres med analyser på spesifikke tema, samt en
samfunnsøkonomisk analyse.
En egen gruppe vil avlevere rapport vedrørende finansiering til jul 2011.
Det politiske arbeidet med GLP-rapporten vil foregå frem til sommer 2012.
Det skal opprettes et politisk forhandlingsutvalg bestående av Styringsgruppen OP3
(Vegdirektoratet, Jernbanedirektøren, Fylkesordfører, Byråd). I tillegg vil en representant fra
opposisjonspartiene i Oslo og en fra opposisjonen i Akershus delta i utvalget.
NTP 2014-2019
GLP-rapporten vil bli et politisk innspill til NTP-rulleringen.
Transportetatenes vil komme med sine innspill til NTP ultimo 2012.
NTP vedtas i Stortinget sommer 2013.
4. Status for arbeidet med kommunikasjonsstrategien
Rådmann og ordfører har avholdt oppstartmøte. Konsulent orienterte om at arbeidet. Nå
kartlegges samarbeidspartnere, programkomitee og regionale planleggere. Utvalget påpeker at en
realistisk fremdriftsplan for strategiarbeidet må defineres, med både kortsiktige og langsiktige
perspektiver. E18-utvalget avholder midtveisrapportering 28. oktober, strategien ferdigstilles
midt i november..
5. Eventuelt
Opplegg og dato for dialogforum med nabokommuner og Stortingspolitikere settes på agendaen
for desember-møtet.
Neste møte avholdes 4. november kl 13:30
Deretter 8. desember kl 8-10
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