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Møtereferat 
 
Møte: Administrativ koordineringsgruppe for byvekstavtalen, heretter benevnt 

Byvekst SG - møte nr 2/2022 
Tid og sted: 14. februar 2022 – Viken fylkeskommune 
Referent: Terje Rognlien, Sekretariatet for Byvekstavtalen i Osloområdet 

 
Møteleder: 
 
Til stede: 

Ingrid Dahl Hovland – Statens vegvesen 
 
Hanne Bertnes Norli – Jernbanedirektoratet 
Olav Skinnes – Viken Fylkeskommune 
Martin Nielsen – Oslo kommune 
Hans Martin Enger – Nordre Follo kommune 
Karoline Mihle-Koller – Lillestrøm kommune 
Lisbeth Hammer Krog – Bærum kommune 
Valgerd Svarstad Haugland – Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 

For øvrig 
møtte: 
 

Håkon Bjarne Johnsen, Thomas Tvedt og Theis Juell Theisen – Viken 
fylkeskommune. 
Inger-Anne Ravlum og Ellen-Christine Koren  – Oslo kommune. 
Beate Nygård  – Nordre Follo kommune 
Øyvind Daaland Lesjø og Kari Ovesen Haugland – Lillestrøm kommune 
Arthur Wøhni og Geir Aga – Bærum kommune 
Fred Anton Mykland og Malin Bismo Lerudsmoen – Statens vegvesen 
Benedicte Bruun-Lie – Jernbanedirektoratet 
Terje Rognlien, Kyrre Gran og Frode Hauglin – Byvekst-sekretariatet 
 

Forfall: Sirin Hellvin Stav (Oslo kommune), Hanne Opdan (Nordre Follo kommune), 
Jørgen Vik (Lillestrøm kommune) 
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Sak  Ansvar/frist 

4/2/22 Dagsorden/referat 
Ingen kommentarer til dagsorden eller saker til eventuelt. 
Ingen kommentarer til referatet. 
 
Vedtak: Referatet fra Byvekst SG den 17. januar 2022 
godkjennes. 
 

 

5/2/22 
 
 

Orientering om Fornebubanen 
Oslo kommune ved Martin Nielsen orienterte om forventede økte 
kostnader på Fornebubanen. Prosjektkostnadene har en forventet 
økning på 1,4 mrd. 2018-kr og i tillegg forventes det økte 
kostnader pga økt prisvekst på 1,6 mrd. løpende kr. 
Det gjennomføres nå en ekstern kvalitetssikring som vil være 
ferdig i slutten av mars 2022. 
 
Vedtak: Byvekst SG tok presentasjonen til orientering 
 

 

6/2/22 Forberedelser til handlingsprogram for byvekstsamarbeidet for 
perioden 2023-2026 

i. Jernbanedirektoratet har laget et notat med forslag til 
fordeling og prioritering av midler til stasjons- og 
knutepunktstiltak på jernbanen i Oslo og Akershus 
(vedlegg 2). Dette er knyttet opp mot de 340 mill. 
2022-kr som ble bevilget i Byvekstavtalen.  

 

Stasjoner 
Type tiltak og 

bidrag 
Effekt av tiltakene 

Forslag til 

fordeling 

(Mill kr) 

Haugenstua UU 
Fra «tilgjengelig» til UU. 

Stasjonen har høye trafikktall 
9,0 

Ås UU 

Fra «ikke tilgjengelig» til UU. 

Stasjonen har høye trafikktall og 

er i regional by. 

78,0 

Hauketo 
Anleggsbidrag 

UU 

Fra «ikke tilgjengelig» til UU. 

Stasjonen har høye trafikktall 
70,5 

Jessheim 
Anleggsbidrag 

UU 

Fra «tilgjengelig» til UU. 

Stasjonen har høye trafikktall og 

er i regional by. 

160,0 

Totalt 
  

317,5 

 
 
Vedtak i:  

• Byvekst SG vedtar at Haugenstua, Ås, Hauketo og 
Jessheim stasjoner tildeles midler fra byvekstavtalen til 
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Sak  Ansvar/frist 
tiltak for å oppnå universell utforming i samsvar med 
fordelingen i tabellen ovenfor. Tiltakene skal 
gjennomføres i løpet av byvekstavtalens 
gyldighetsperiode (innen 2029). 

• Byvekst SG vedtar forslag til årlige bevilgninger i den 
løpende rullering av handlingsprogrammet for 
byvekstsamarbeidet. 

  
ii. Status for innmelding av forslag til bevilgning av 

statsmidler under Byvekstavtalen 1. mars 2022. 
Sekretariatet gikk gjennom status til de ulike 
statsmidlene som hører til under Byvekstavtalen. Det 
ble stilt spørsmål om partene ønsket et eget fysisk 
møte i mars der statsmidlene ble innmeldt, eller om 
det holdt med en e-postutveksling.  
Partene konkluderte med at det holdt med en e-
postutveksling. 
 

Vedtak ii: Byvekst SG godkjente at innmelding av statsmidler 
med frist 1. mars 2022 tas via e-post utveksling. Dette 
forutsetter at Byvekst ADM er enige i forkant om hvilke 
prosjekter som skal prioriteres. 
 

 

7/2/22 
 

Langsiktig kunnskapsgrunnlag  
Forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 besluttet 2.februar 2021 at 
det skulle lages en «byutredning» (utvikling av infrastruktur og 
arealbruk) før forhandlingene i 2024. Sekretariatet anbefaler at 
det etableres en arbeidsgruppe ledet av en av partene. 
Arbeidsgruppens mandat er å forberede et forslag til hvilke 
analyser, utredninger og vurderinger det er behov for, og 
metodikk for arbeidet.  
Viken fylkeskommune tok på seg ansvaret for å kalle inn partene 
til et første møte. 
 
Vedtak: Byvekst SG tok presentasjonen til orientering 
 

 

8/2/22 
 

Holdningsundersøkelsen 2021 
Statens vegvesen ved Fred Anton Mykland holdt en kort 
presentasjon om funnene i årets holdningsundersøkelse. Det er 
ingen store endringer fra tidligere år, men koronapandemien har 
påvirket reisevanene i 2021. Det ble sendt ut en pressemelding 
21. februar. Undersøkelsen er lagt ut på hjemmesidene til Prosam. 
 

 

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/flere-sier-at-de-reiser-mindre-med-bil-pa-grunn-av-bompenger?publisherId=17847490&releaseId=17927007
https://www.prosam.org/index.php?page=report&nr=246
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Sak  Ansvar/frist 
Nordre Follo spurte om det blir gjort tilsvarende holdnings-
undersøkelser i de andre byvekstområdene. Statens vegvesen 
svarte at de ikke trodde det ble gjort like store undersøkelser i 
andre byer, men de skal sjekke og komme tilbake med et svar. 
 
Vedtak: Byvekst SG tok presentasjonen til orientering 
 

9/2/22 
 

Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt 
 

 

 


