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1. Referat felles E 18 utvalgsmøte den 1. mars 2016.  
Godkjent uten merknader. 
 
2. NTP 2018-2029 etatens forslag – uttalelse.  
 
Utvalget drøftet innretning og rammer for kommunenes uttalelser til Akershus 
fylkeskommune, med frist 30. april 2016. Kommunene ønsker også å avgi uttalelser til 
departementet som har en høringsfrist i juni 2016.  
 
Utvalget var enig om følgende innretning: 

 Anbefaler middels ramme, med bakgrunn i nye analyser av kost-nytte, som blant 
annet omfatter næringstransport og samfunnsnytte 

 Vekst i personbiltrafikk skal tas miljømessig og i tråd med klimaføringene 

 E18 - et koordinert samferdselsanlegg (beskrive og begrunne elementene i hele 
veisystemet) 

 Styring av veitrafikken, også etter nedbetaling 

 Andre faktorer som er viktig å få frem er: 
- Finansiering, med vekt på den betydelige egenfinansieringen  
- Næringslivets behov 
 

Høringsuttalelsen vil også bli distribuert til andre samarbeidspartnere, blant annet 
Oslorgionen og Vestregionen.  
 
3. E18 - Statens vegvesen sitt "slankenotat" rapport til Oslopakke 3.  
 
Utvalget drøftet dokumentet som inneholder en del nyttig informasjon og økonomiske 
betraktninger. Dokumentet tatt til orientering.  



Det vurderes administrativt møte med Ruter, for å få klarhet i deres ståsted og 
kunnskapsgrunnlag, samt for å klargjøre forskjell mellom bussfelt og kollektivfelt. 
 
4. Ad notat om bruk av samfunnsøkonomiske analyser i NTP og forholdet til E18.  
 
Utvalget er enige om å bestille en rapport som sammenfatter kunnskap og erfaringer om 
bruken av kost-nytteanalyser i vegprosjekter og gi en grov oversikt over hvilke virkninger 
alternative modeller eller modellforutsetninger kan gi for E18 vurderingene NTP. Som ledd i 
arbeidet inkluderes kostnyttevurderinger for E18-utbyggingen av: 
- Byutviklingsvirkninger langs strekningen 
- Fornebu-utbyggingen 
- Lokal og nasjonal næringstransport. 
 
Vi vil også be om en gjennomgang av prosjektbeskrivelsen av E18-parsellene i 
transportetatenes NTP-innspill og beskrive samfunnsøkonomisk nytte basert på TØI’s 
prissetting av køkostnader, samt en skjønnsmessig vurdering av byutviklingspotensialet for 
ny E18 med bussvei og hovedsykkelvei. 
 
Bestillingen forutsettes å ha en beløpsgrense på omlag 100 000,- 
Bærum kommune står for bestillingen. 
 
5. Status mht møter mv overfor eksterne parter.  

 Administrasjonene har avholdt møte med sekretariatsleder i Oslopakke 3, Terje Rognlien 

 Politisk sekretariat er i ferd med utsendelse av møteforespørsel til 
Samferdselsministeren 

 Venstre har avholdt internt møte om E18 mellom representanter for Unge Venstre, Oslo 
Venstre, Akershus Venstre, Bærum Venstre og Asker Venstre. Både Asker og Bærums 
delen av E18 ble presentert og diskutert, bla potensialet for boligbygging.  

 Invitere fylkesordfører til et orienteringsmøte om de pågående prosessene, ordførerne. 

 Synliggjøre saken i møte med fylkespolitikere i Akershus, Fylkestinget 11. april.  

 Forberede møter med Oslo- og Akershusbenkene, Bærum.  
 

6. Eventuelt  

 

 


