
 

    

   

    
 

 
Postadresse Telefon: : 22 07 30 00 Besøksadresse  
Oslopakke 3 post@oslopakke3.no Fyrstikkalléen 1, Helsfyr  
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Møtereferat 
 
Møte: Administrativ koordineringsgruppe for byvekstavtalen, heretter benevnt 

Byvekst SG - møte nr 4/2022 
Tid og sted: 2.mai 2022 – Microsoft Teams 
Referent: Terje Rognlien, Sekretariatet for Byvekstavtalen i Osloområdet 

 
Møteleder: 
 
Til stede: 

Fred Anton Mykland – Statens vegvesen 
 
Hanne Bertnes Norli – Jernbanedirektoratet 
Olav Skinnes – Viken Fylkeskommune 
Sirin Hellvin Stav – Oslo kommune 
Hanne Opdan – Nordre Follo kommune 
Jørgen Vik – Lillestrøm kommune 
Lisbeth Hammer Krog – Bærum kommune 
Christoffer Gjendem – Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 

For øvrig 
møtte: 
 

Håkon Bjarne Johnsen, Thomas Tvedt, Theis Juell Theisen og Njål Nore (sak 
13/4/22) – Viken fylkeskommune. 
Martin Nielsen, Inger-Anne Ravlum, Ellen-Christine Koren og Morten 
Wasstøl  – Oslo kommune. 
Beate Nygård  – Nordre Follo kommune 
Øyvind Daaland Lesjø, Håvard Mageli og Kari Ovesen Haugland – Lillestrøm 
kommune 
Arthur Wøhni  – Bærum kommune 
Malin Bismo Lerudsmoen og Kristin Audestad – Statens vegvesen 
Benedicte Bruun-Lie – Jernbanedirektoratet 
Terje Rognlien, Kyrre Gran og Frode Hauglin – Byvekst-sekretariatet 
 

Forfall: Ingrid Dahl Hovland – Statens vegvesen 
Valgerd Svarstad Haugland – Statsforvalteren i Oslo og Viken 
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Sak  Ansvar/frist 

11/4/22 Dagsorden/referat 
Ingen kommentarer til dagsorden eller saker til eventuelt. 
Referatene fra Byvekst SG 14. feb. 2022 og 8. mars 2022 vil bli 
ettersendt og vedtas på neste møte. 
 
Byvekst sekretariatet informerte kort om tilleggsavtalen av 29. 
april 2022.  
 
Vedtak: Byvekst SG tok informasjonen om referatene og 
tilleggsavtalen til orientering 
 

 

12/4/22 
 
 

Gjennomgang av handlingsprogram 2023-2026 
Byvekst sekretariatet har sendt ut sammendraget pluss vedlegg 
3-5 som bakgrunn for dagens møte. Dette er det som skal 
vedtas av partene på neste byvekst SG møte 16.mai. I tillegg skal 
vedlegg 1- Årsrapport 2021 vedtas, men den er ikke helt 
ferdigstilt ennå. 
De ulike prosjektene og tiltakene i handlingsprogrammet 2023-
2026 ble gjennomgått.   
Det kan bli noen endringer i disse før vedtak. Dette gjelder blant 
annet spesifisering av belønningsmidler og endringer i 
planleggingskostnader til Majorstuen T-baneknutepunkt. 
 
Lillestrøm kommune hadde et spørsmål om mindreforbruket på 
40 mill. kr i prosjektet fv. 120 Storgata skyldes varige 
kostnadsreduksjoner. Storgata prosjektet vant byggenæringens 
klimapris 2021, blant annet fordi det har vært en offensiv 
gjenbruk av masser, noe som har gitt en del besparelser (opptil 
15 mill. kr). Byvekst-sekretariatet var usikre, men skulle sjekke 
dette opp. 
 
Vedtak: Byvekst SG tok presentasjonen til orientering 
 

 

13/4/22 Eventuelt 
a. Bruk av belønningsmidler for å ivareta kollektivtilbudet – 

Viken orienterer om status. 
Byvekst SG besluttet i 2021 å stille til disposisjon inntil 
100 mill. kr av ubrukte belønningsmidler i Viken område 
for å kunne opprettholde et godt kollektivtilbud i 
perioden etter korona-epidemien. Vedtaket gjaldt ut 
2022. Midlene er foreløpig ikke brukt og det er usikkert 
hvor lenge den statlige støtten vil vare. Viken foreslår at 
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de 100 mill. kr stilles til disposisjon for Ruter slik at 
midlene kan brukes til å opprettholde et godt 
kollektivtilbud i perioden etter at koronarestriksjonene 
er over, og til å utvikle nye tilbud som kan rekruttere 
flere kollektivreisende, uavhengig om dette blir høsten 
2022 eller 2023/2024. 
 
Vedtak: Byvekst SG tok presentasjonen til orientering 
 

b. Behov for vedtak 
Byvekst SG skal vedta forslag til HP 2023-2026. Dette 
inkluderer en endring av innmelding av statlige midler på 
Fornebubanen (+310 mill. kr) og kollektiv- gang- og 
sykkeltiltak (-50,2 mill. kr). Styringsgruppen skal også 
vedta en disponering av belønningsmidler 2023, og et 
forslag til disponering av statlige midler til reduksjon av 
kollektivsatser i tilleggsavtale til byvekstavtale 
(bompengeforliket). I 2022 statsbudsjettet er det satt av 
53,2 mill. kr til dette. Vedtakene skal gjøres på neste 
Byvekst SG den 16.mai.  
 
Vedtak: Byvekst SG tok presentasjonen til orientering.  
 

c. Møteplan høsten 2022 
Byvekst-sekretariatet presenterte et forslag til møteplan 
høsten 2022. Det var også enighet om å opprettholde 16. 
mai som dato for neste byvekst SG møte. 
 
Vedtak: Byvekst SG vedtok følgende møteplan for 
høsten 2022; 
Mandag 5.september kl. 14-15.30 – Oslo kommune 
Mandag 17.oktober kl. 14-15.30 – Viken 
fylkeskommune 
Mandag 5.desember kl. 14-15.30 - Jernbanedirektoratet  

 
   
   
   
   

 


