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Ansvar / frist

1. Dagsorden/Referat
Referat fra møtet 8. mai ble godkjent.
2. Rapportering 1. tertial
O3-sekretariatet presenterte rapportering for 1. tertial. Fokus i
rapporteringen på avvik og årsaker til redusert framdrift og
mindreforbruk. På de store riksvegprosjektene er framdriften i henhold
til plan, mens det er utfordringer med framdriften på flere tiltak innenfor
programområdene på riksveg og fylkesveg. Statens vegvesen jobber
aktivt med problemstillingen, og har positive resultater på landsbasis når
det gjelder framdrift på programområdene. På kollektivsiden er det
planmessig framdrift på de store kollektivprosjektene som Lørenbanen
og Kolsåsbanen.
I følge prognosen for året vil mindreforbruket øke med ca 160 mill kr,
hvorav 100 mill er bompenger.
Styringsgruppen tok saken til orientering.

3. Arbeidsprogram for O3-sekretariatet høsten 2013/våren 2014
O3-sekretariatet redegjorde for noen av de viktigste temaer som
sekretariatet vil arbeide med høsten 2013. Styringsgruppen ga sin
tilslutning til dette.
4. Eventuelt
- Stortingsbehandlingen av NTP 2014-23
Styringsgruppen diskuterte behandlingen generelt og uttrykte tilfredshet O3-sek
med at det er et bredt flertall for innholdet i meldingen.
- Pågående saker
Opphevelse av momsfritaket: Sekretariatet og O3 ADM arbeider videre
med saken og vil komme tilbake til Styringsgruppen med en generell
orientering til høsten.
Skilting av tiltak: Det er ønskelig å ha skilt som informerer at tiltak er
finansiert med midler fra Oslopakke 3. Det som er mest aktuelt er å
bruke informasjonsskilt slik som i Trondheim. SVRØ/Vegdirektoratet tar
saken videre.
Oppstartsmøte E18 Vestkorridoren: SVRØ orienterte om planlagt
oppstartsmøte mellom SVRØ og Bærum kommune hvor det skal
orienteres om planlagt framdrift for prosjektet.
Møteplan høsten 2013: Møteplan som fremlagt i møtet 23. april ligger til
grunn, men ny møtedato 28. oktober kl. 13.00 erstatter møtet som
tidligere var berammet 22. oktober.

Neste møte i SG er berammet til tirsdag 10. september:
kl. 13.00 – 1500 på Oslo Rådhus

VD/SVRØ

SVRØ/Vegdir.

