
BÆRUM KOMMUNE 

POLITISK SEKRETARIAT 
 

 

MØTEREFERAT         19.12.2017 

fra Asker og Bærum kommuners E18 utvalg 

Dato: 18.12.2017  

Sted: Bærum rådhus, møterom A217 

 

Følgende medlemmer møtte fra Bærum kommune:  
Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H), varaordfører Ole Kristian Udnes (H), Torbjørn Espelien 
(Frp), Kjell Maartmann-Moe (Ap) 
Følgende medlem hadde forfall: Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) 
Fra administrasjonen: Rådmann Erik Kjeldstadli, direktør Arthur Wøhni, tjenesteleder Terje 
Hansen, kommunikasjonsrådgiver Kristine Kjelsrud 
 
Følgende medlemmer møtte fra Asker kommune:  
Ordfører Lene Conradi (H), varaordfører Leif Frode Onarheim (H), Anders Utne (Ap), Jostein 
Furelid Tellnes (V) 
Følgende medlem hadde forfall: Ole Jacob Johansen (Frp) 
Fra administrasjonen: kommuneplansjef Tor Arne Midtbø, samferdselsplanlegger Toril 
Skovli, informasjonsrådgiver Elisabeth Løvseth 
 
Fra Statens vegvesen: 
Lars-Erik Sletner, Grete Tvedt, Kyrre Gran 

Referent: juridisk spesialrådgiver Anne-Grete Bukier 

*** 
1. Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen ble godkjent. 

2. Godkjenning av referat  

Referat fra forrige møte den 6. mars 2017 ble enstemmig godkjent. 

3. Status E18 Vestkorridoren 

Statens vegvesen orienterte om status og fremdrift i E18 prosjektet for E18 i 

vestkorridoren, med følgende hovedpunkter: 

● Prosjektet E18 Vestkorridoren 
● Etappe 1 Lysaker - Ramstadsletta 
● Kostnader etappevis  
● Plassering av bomstasjoner for hele prosjektet og etappe 1 
● Nærmere om bompengeopplegg og finansiering 
● Takst- og rabattstruktur 
● Følsomhetsanalyse og finansieringsberegninger 
● Nærmere om trafikkberegninger 
● Bompengeselskap og garantier  
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● Videre fremdrift 
 

Når det gjelder ovennevnte punkter, vises det til utfyllende opplysninger i vegvesenets 
presentasjon som tidligere er oversendt. 
 
Utvalgenes foreløpig tilbakemeldinger: 
Fremdrift: 
Vurdere muligheten for raskere og mer helhetlig prosjektgjennomføring fra Slependen til 
Drengsrud. 
Miljøperspektiv: 
Få tydeligere frem miljøperspektivet vedrørende sykkelveier og kollektiv løsninger i 
vegvesenets samfunnsøkonomiske analyse. 
Innløsning: 
Viktigheten av en god prosess vedrørende innløsning av eiendommer, gjennomført i tett 
dialog med innbyggerne både i forhold til tidslinjen og for å ivareta forutberegnelighet.  
Bomstasjoner mm: 
Vegvesenets forslag til bomplasseringer mm vil bli drøftet nærmere i utvalgene.  
Orientering: 
Viktigheten av at kommunene blir holdt godt orientert i den videre prosess. 
 

4. Videre saksgang 
Vegvesenets saksgang er følgende: 

 Vegvesenet oversender sak vedrørende «Grunnlagsdokumenter for endelig lokal 

politisk behandling» til Asker og Bærum kommuner samt Akershus fylkeskommune 

ultimo mars (dvs.før påske). 

 Bærum kommune som direkte berørt part behandler ovennevnte sak i mai 2018. 

Asker kommune som indirekte berørt part behandler saken i mai 2018. 

 Akershus fylkeskommune som direkte berørt part behandler saken i juni 2018. 

 Saken oversendes finansdepartementet og til KS2 (kvalitetssikring av styringsunderlag 

samt kostnadsoverslag) behandling i september 2018. KS2 behandlingen antas å ta et 

halvt år. 

 Finansdepartementet oversender forlag til Stortingsproposisjon senest mars/april 

2019.  

 Stortingsproposisjonen antas å bli vedtatt juni 2019. 

 Bygging av E18 vestkorridoren antas å starte høsten 2019. 

  

 


