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Ansvar / frist

1. Dagsorden/referatsaker
Protokoll fra møte nr. 10/2010 ble godkjent.
2. Politisk referansegruppe 18. jan – agenda og presentasjonsmateriale
Forslag til dagsorden og innhold gjennomgått på møtet.
Saken tas t.e.
3. Mål‐ og resultatstyring av O3 – revidert indikatorsett
Det var sendt ut saksunderlag til møtet.
SG ønsker å få etablert et system for trafikktelling også for et representativt utvalg av
lokalveger i Oslo og Akershus som kan inngå i en indikator for trafikkutvikling på
hovedveger og lokalveger.
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SG ønsker primært å måle antall personer berørt av svevestøv og NO2, og anbefaler at
det utvikles beregningsverktøy som kan gi grunnlag for indikatorer for mål og
O3‐sekr/SVRØ
resultatstyring av O3 på dette området. Inntil dette er oppnådd, er det ønske å ha med
indikator for både utslippsmengde og antall personer berørt av lokal forurensing.
Saken presenteres og drøftes på møte i politisk referansegruppe 18. januar.
4. Status i arbeidet med GLP

Status i arbeidet med Grunnlag for langsiktig prioritering ble gjennomgått.
Saken tas t.o.
5. Orientering fra Fjellinjen 13/12– oppfølgingsspørsmål
Notat sendt ut med innkallingen.
Saken tas t.o.
6. Støyskjerming E6 ved Skedsmo
Samferdselsdepartementet inviterer i brev av 22.11.2010 til Akershus fylkeskommune
til et spleiselag mellom fylkeskommunen, Skedsmo kommune og Statens vegvesen for
støyskjerming langs E6 ved et boligområde som ble bygd ut etter E6. Akershus
fylkeskommune har bedt om at saken avklares i Oslopakke 3‐samarbeidet.
Statens vegvesen tar ansvar for oppfølging av saken.
7. Finansiering av trikk i Bjørvika
Notat sendt ut med innkallingen.
Det legges til grunn at trikketrasé anlegges som planlagt i Dr. Eufemias gate og at
merkostnadene for trikkeløsningen dekkes av Oslo kommune iht Bjørvikaavtalen.
SVRØ gjør en ny gjennomgang av kostnader og tar initiativ til møte med Oslo
kommune for avklaring av kostnadsfordelingen.
8. Eventuelt
•

Elisabeth Enger orienterte om hvordan NTP‐etatene vil følge opp temaet om
langsiktige kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus. Det etableres en
prosjektgruppe og en styringsgruppe med representanter fra NTP‐etatene og
andre relevante virksomheter. Frist for sluttføring av arbeidet er satt til 1. nov.
2011.

•

JBV har fått oppdragsbrev for gjennomføring av en KVU for IC‐strategi på
jernbane. Den inkluderer i tillegg til Intercity‐trianglet Lillehammer‐Skien‐
Halden, også Ringeriksbane og Kongsvingerbanen.

•

Det har vært uttrykt bekymring for trafikksituasjon på rv 159 som følge av
utvidelser på A‐hus. Ønske om statusorientering på neste møte i SG.

•

Mottatt brev fra Foreningen for miljøtunnel Mosseveien. Styringsgruppen tar
dette til orientering og tar innspillet med i det videre arbeidet.

SVRØ/18.2

3

Neste møte i SG er berammet til fredag 18. februar kl 9.00.

