Møtereferat
Arbeidsområde/Prosjekt : Adhoc-utvalg for E18
Møtereferat 10. september 2012, felles med Bærum
Dato/tid

: 10. september 2012

Sted

: Asker rådhus

kl. 8-10

Deltagere:

Lene Conradi, Ole Jacob Johansen, Lars Bjerke, Tor Arne
Midtbø, Ellen Svendsvoll, Toril Skovli

Fra Bærum kommune:

Lisbeth Hammer Krog, Ole Kristian Udnes, Kristine Skolt
Grosås, Ole Andreas Lilloe-Olsen, Halvdan Skard, Terje
Hansen, Hans Kristian Lingsom, Arthur Wøhni, Lisa Bang

Fra Apeland AS

Charlotte Gjone

Fra Asplan Viak

Kristin Strand Amundsen

Forfall

: Leif Frode Onarheim, Marianne Riis Rasmussen

Referent

: Toril Skovli

Kopi

L.nr./Saknr./Arkivkode
24673712/109182/GBNR 101/1

: 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), ordfører i Bærum
kommune (Lisbeth Hammer Krog), Ragnar Sand Fuglum
Sted
Asker

Dato
15.10.2012

1. Godkjenning av forrige referat
Referat fra 12. juni 2012 godkjennes og sendes kopimottakerne i henhold til listen ovenfor.
2. Miljørapport for E18 Vestkorridoren
Foreløpig rapport ble presentert av Asplan Viak v/ Kristin Strand Amundsen.
Kommentarer fra utvalget:
• Det er ønskelig å tallfeste hvor mange som påføres helseplager som følge av veitrafikken.
Er det mulig å komme frem til en livskvalitetsindikator?
• Andel og økning i sykkeltrafikk gjennom Asker og Bærum ønskes synliggjort.
• Hvilke busser kjører inn i Oslo, belaster de Oslos lokalveinett? Oslo kommune er
bekymret for kapasitet ved kollektivknutepunktene.
• Utvalget ønsker fremskrevne tall for miljøeffekt av ny E18.
• Boligpotensiale: ved å beholde eksisterende E18, hvor mye bolig/ næring er det mulig å
utvikle – og hvor mange/ hvor stort areal blir da påført miljøulemper?
Det er viktig å påpeke at Statens vegvesen er inneforstått med utarbeidelsen av miljørapporten.
Rapporten bør ferdigstilles i midten av oktober.
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3. Felles E18-budskap for kommunene Asker og Bærum
Apeland AS er engasjert for å utarbeide en påvirkningsstrategi. Utkast til felles budskap ble
overlevert Apeland, som bearbeider dette videre.
4. E18-prosessen frem mot NTP-behandling i juni 2013
Arthur Wøhni viste prosess frem mot juni 2013. Oversikten vedlegges referatet.
Utvalget ber om møte med nærings- ohg handelsminister, samferdselsminister og
miljøvernminister. Bærum kommune sender forespørslene.
Utvalget vurderer å sende ut et notat om temaet til Vestregionsamarbeidet. Det er også viktig å
koble sammen Buskerudbyen og Vestregionsamarbeidet, samt påvirke Buskeruds politikere på
Stortinget. En velfungerende E18 med kollektivtilbud er av stor betydning for Buskerud.
5. NHO-samarbeid
Toril S har vært i kontakt med NHO i forbindelse med vårt ønske om at NHO setter E18
Vestkorridoren på agendaen i ett samferdselsmøte, enten som et fellesmøte med
regionskontorene i Buskerud, Telemark, Vestfold og Agderfylkene eller i hver enkel region.
NHO er positive til et slikt arrangement. Foreløpig har vi avsatt tid på ettermiddagen 14.
november
Ettertekst: Kristian Skjølaas vurderer hvordan et slikt arrangement best kan legges opp. NHO
vurderer å skyve møtetidspunkt til desember for å få tid til å planlegge arrangementet, samt sikre
deltakelse fra sentrale personer. Skjølaas tar kontakt med Lene Conradi for å diskutere dette.
6. Kommunikasjonsbistand, status
Apeland AS ble engasjert 9. september. Administrasjonen og Apeland definerer fremdriftsplan
med milepeler. Påvirkningsstrategien må være klar innen møter med departementene og evnt
andre avholdes.
7. Møter fremover
E18-utvalget Asker og Bærum møtes 4. oktober kl 10-12 i Bærum rådhus. Bærum kommune er
møtearrangør.
Ettertekst: møtet flyttes til 18. oktober kl 9-11 i Asker rådhus grunnet konferanse som avholdes i
Asker.
Spikkestadutvalget Asker og Røyken møtes 25. september kl 8-11.

Vedlegg:
1. Oversikt politisk prosess frem mot NTP-vedtak
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