Møtereferat
Arbeidsområde/Prosjekt : Adhoc-utvalg for E18
Møtereferat 4. juni 2012
Dato/tid

: 4. juni 2012

Sted

: Asker rådhus, møterom Holmen/ Vollen

Deltagere:

kl. 8:00-9:30

Lene Conradi, Leif Frode Onarheim, Marianne Riis Rasmussen,
Ole Jacob Johansen, Erling Bergsaker, 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), ordfører i Bærum
kommune (Lisbeth Hammer Krog), Ragnar Sand Fuglum

L.nr./Saknr./Arkivkode
22118012/109182/GBNR 101/1

Sted
Asker

Dato
05.06.2012

1. Godkjenning av forrige referat
Referat fra 16. mai godkjennes og sendes deltakere og kopimottakere i henhold til listen ovenfor.
2. Kommunikasjonsstrategi
I det videre påvirkningsarbeidet legges det opp til følgende aksjonsplan:
a) Definere felles budskap og strategi med Bærum kommune. Vurdere annonsekampanjer i
riksavisene
b) Tilstrebe temamøte E18 i NHO-regi, hvor LO og alle politiske partier inviteres for å
skape en god debatt. Regionskontorene i Buskerud, Telemark, Vestfold, Agder i tillegg
til Oslo/ Akershus kontaktes
c) Arrangere E18-konferanse høst 2012. Vi avsetter 20. september som foreløpig dato
Bærum kommune er invitert til møtet 12. juni kl 8:00, spørsmål om felles politisk strategi tas da
opp til diskusjon.
3. Revidert avtale for Oslopakke 3
Hovedmål for Oslopakke 3 er:
• Redusere rushtidsforsinkelser i byområder, med prioritet på kollektiv- og næringstransport
• Øke fremkommelighet for gående og syklende
• By- og stedsutvikling som gjør det mulig å etablere nye boligområder
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Hovedpunktene i revidert avtale er:
• Oslo og Akershus er enige om en kraftig satsing og opptrapping av tilskudd til
kollektivtiltak
• Det foreslås en betydelig økning av tilskudd til fylkesveier
• Det legges opp til egne finansieringsløsninger for E18 Vestkorridoren, med egne bomsnitt
og statlig bidrag
• Nye bomsnitt må etableres (innkreving skal gå til aktuell kommune)
• For å sikre gjennomføring, må prisøkning i bomsnittene innføres (kr 30.- i Oslo og kr 15 i
Bærum) og innkrevingsperioden forlenges med 5 år
• Statlig bidrag økes til 30 %
• E18 Vestkorridoren forutsettes bygget så snart kommunale planprosesser tillater det.
Overskridelser av kostnader skal dekkes med statlige midler
Akershus fylkesting behandler forslag til revidert avtale 18. juni 2012, mens Oslo bystyre har sin
behandling 13. juni.
Følgende dokumenter ble utdelt i møtet:
- Fylkesrådmannens saksinnstilling til Oslopakke 3, revisjon og handlingsprogram 20132016
- Fylkesrådmannens saksinnstilling til etatenes forslag til NTP 2014-2023
- Fylkesrådmannens saksinnstilling til konseptvalgutredning for IC-strekningene
E18-utvalget kommenterer saksfremstillingene i brevs form som sendes hovedutvalg for
samferdsel i forkant av deres behandling 6. juni 2012.
4. Møter fremover
12. juni kl 8:00-10:00
28. august (Spikkestadutvalg med tema takst og sonesystem i Akershus og Buskerud)
20. september kl 15:00-18:00 (foreløpig dato for E18-konferanse)
19. september/ alternativt 25. sept (Spikkestadutvalg med tema veisystem, trafikktall og bomsnitt
sør i korridoren, med Oslofjordforbindelsen, Rv23 til Lier, Røykenveien og Slemmestadveien).
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