Referat
Til: Styringsgruppen
Fra: Oslopakke 3-sekretariatet

Saksbehandler

Terje Rognlien
Vår dato:

2015 –05-13

Oslopakke 3 – Styringsgruppe: Møte nr 5/2015 (12. mai)
Sted:
Vegdirektoratet
Møteleder: Lars Aksnes
Til stede:

Anette Solli – Akershus fylkeskommune
Guri Melby – Oslo kommune

For øvrig
møtte:

Theis Juell Theisen, Arnhild Danielsen og Tron Bamrud– Akershus fylkeskommune
Ellen-Christine Koren, Marit Vea, Eivind Tandberg og Hilde Terese Hamre – Oslo
kommune
Paul Runnestø – Jernbaneverket
Turid Stubø Johnsen, Hans Silborn, Veslemøy Brandsnes Aurmo og Håvard Vikheim –
Statens vegvesen
Terje Rognlien, Olav Fosli og Hilde Kristiansen – Oslopakke 3-sekretariatet
Ansvar / frist

1. Dagsorden/referat
Referatet fra møte i O3 SG den 23.april 2015 ble godkjent.

2. Presentasjon av utredningsprosjektene
a. Sluttpresentasjon for «Alternativ bruk av veginfrastruktur» ved
prosjektleder Lars Ødegaard hos Rambøll.
Anette Solli ba om at utredningen inkluderer en vurdering av
bruk av veginfrastrukturen for strekningen Sandvika – Lysaker
med nye E18 Vestkorridoren i et 2030-persepektiv.
Guri Melby ønsker å få belyst hvor mange nullutslippskjøretøy
1

vi må ha for å oppnå et godkjent totalutslipp.
Eivind Tandberg påpekte at vi må være oppmerksomme på
hva som skjer med trafikken nå under tunnelrehabiliteringene
slik at vi får med oss hvordan folk tilpasser seg.
Turid Stubø Johnsen bekreftet at dette allerede blir fulgt opp.
O3 SG tok Rambølls presentasjon til orientering.
b. Spørsmål til utredningen om «Trafikantbetaling» presentert
ved prosjektleder Pål Stabell hos COWI i forrige O3SG møte.
Anette Solli ba om en vurdering av takstnivåer for
miljødifferensierte takster som er provenynøytralt i forhold til
dagens system.
Videre ba Anette Solli prosjektet vurdere endringer i
takstsystemet for kollektivtrafikken i sammenheng med mulige
endringer i bompengesystemet.
O3 SG besluttet å overlate til prosjektgruppene å utarbeide
konkrete mandater for tilleggsbestillingene som legges fram
for O3 ADM for godkjennelse.
c. Overlevering av sluttrapportene.
O3 SG ba om at de endelige rapportene skal foreligge sammen
med tilleggsbestillingene (høsten 2015).
d. Offentliggjøring av rapportene
O3 SG besluttet at rapportene er unntatt offentlighet inntil
tilleggsbestillingene er gjennomført og behandlet i O3SG.
O3 SG tok presentasjonene til orientering med ovennevnte
kommentarer og bestillinger.
3. Handlingsprogrammet for 2016-19
a. Ferdigstillelse av Handlingsprogram for Oslopakke 3 (2016-19).
Revidert forslag til HP 2016-19 for Oslopakke 3 godkjennes av
O3 SG.
O3 SG godkjente Handlingsprogramdokumentet for Oslopakke
3 2016-19 med en meldefrist innen fredag 15.mai kl 15:00
dersom det var kommentarer til dokumentet.
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b. Pressemelding
O3SG tok det utsendte forslaget til pressemelding til
orientering. Pressemeldingen sendes ut mandag 18.mai.

4. Møteplan høsten 2015
Følgende møter ble berammet:
14.september kl 11.00-13:00 hos Akershus fylkeskommune
13.oktober kl 13:30-15:30 hos Vegdirektoratet
10.november kl 14:00-16:00 hos Jernbaneverket
15.desember kl 15:30-17:30 hos Oslo kommune
5. Eventuelt
Orientering vedrørende elbiler i kollektivfeltet i forbindelse med
tunnelrehabiliteringsprosjektet ved Turid Stubø Johnsen.
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