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Ansvar / frist

1. Dagsorden/Referat
Referat fra møtet 26. februar ble godkjent.
2. Kollektivtrafikken 2012 – resultater
Bernt Reitan Jenssen fra Ruter orienterte om 2012-resultatene i
kollektivtrafikken. Antall påstigninger (inkl. Flytoget) økte fra 291 mill. til
301 mill., en vekst på 3,2 prosent. Kollektivtrafikken har en større vekst
enn befolkningsøkningen og større enn veksten i biltrafikken. Det er
sterkest vekst på buss og t-bane, mens trikken hadde en marginal
nedgang i antall påstigninger. Kollektivtrafikkens prosentvise andel av
motoriserte reiser var i 2012 33 pst., mot 31 pst. I 2011. Kundenes
tilfredshet med kollektivtilbudet var i 2012 på 91 pst.
3. Handlingsprogram 2014-2017 – foreløpige vurderinger
O3-sekretariatet orienterte om status for Handlingsprogram 2014-17.
Sekretariatet jobber videre med å sikre riktig grunnlag for beregninger,
men mye er foreløpig frem til framleggelsen av NTP. Styringsgruppen
ønsket en gjennomgang av innholdet i NTP på neste møte, og
konkluderte med at en utvider neste møte den 23. april med en
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ettermiddagssesjon fra kl. 1530 – 18.00 som holdes hos Akershus
Fylkeskommune – O3-sekretariatet sender ut innkalling. Da presenteres
NTP på det opprinnelig oppsatte møte kl. 08.00 – 09.45 på Oslo Rådhus,
mens det fokuseres på rullering av nytt Handlingsprogram 2014-17 på
ettermiddagen.
Møtet i O3-ADM, opprinnelig satt opp 10. april, utsettes slik at
Regjeringens NTP-forslag kan stå på agendaen. Møtet settes opp 17.
april fra kl. 09.00 – 11.30 – O3-sekretariatet sender ut oppdatert
innkalling.
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I henhold til planen skal SG vedta endelig forslag til Handlingsprogram
2014-17 på møtet den 8. mai.
4. Mål- og resultatstyring – beslutningssak
O3-sekretariatet la fram forslag til nytt og revidert mål- og
resultatstyringssystem for Oslopakke 3. Det er tatt inn et nytt hovedmål
som sier at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport,
gåing og sykling. Dette er et direkte resultat at det klimaforliket på
Stortinget. Dette hovedmålet blir da sidestilt med hovedmålet om god
framkommelighet, slik at Oslopakke 3 nå har to sidestilte hovedmål.
Styringsgruppen ba om at indikatoren «Kollektivtrafikkens andel av
motoriserte reiser» ble flyttet fra målet «Attraktivt kollektivsystem», til
målet om å «Bidra til bedre miljø og by- og tettstedskvalitet». Dette blir
endret i offisiell versjon.
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Vedtak: Styringsgruppen godkjenner forslag til revidert Mål- og
resultatstyring fremlagt av arbeidsgruppen, og det gis samtidig mandat
til å starte innhenting av nødvendige data for årets rapportering.
Styringsgruppen tar forbehold om å gjøre nødvendige justeringer dersom
NTP eller pågående arbeid med å utvikle indikatorer for bypakker i regi
av VD. fl. tilsier dette.
5. Årsrapportering 2012
O3-sekretariatet orienterte om ressursbruken i 2012. Overordnet viser
det at partene i Oslopakke 3-samarbeidet hadde en total disponible
ramme på ca. 3,8 mrd. kr, mens en klarte å forbruke ca. 3,1 mrd. kr. Det
gir en mindreforbruk på ca. 700 mill. kr, som overføres til 2013. Av
sistnevnte beløp, utgjør bompengene vel 550 mill. kr. Hoveddelen av
dette mindreforbruket er på programområdene på riksveg, men det er
også et vesentlig mindreforbruk på lokale vegtiltak i Akershus.
Det fremkom et ønske om å splitte rapporteringen på Oslo og Akershus.
Ny versjon sendes ut i etterkant av møtet.
6. Eventuelt
Det fremkom ikke noe under eventuelt.
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Neste møte i SG er berammet til tirsdag 23. april:
• kl. 08.00 – 0945 på Oslo Rådhus
• kl. 15.30 – 18.00 på Galleriet, Akershus fylkeskommune

