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Møtereferat 
 
Møte: Administrativ koordineringsgruppe for byvekstavtalen, heretter benevnt 

Byvekst SG - møte nr 8/2022 
Tid og sted: 5. desember 2022 – Viken fylkeskommune 
Referent: Terje Rognlien, Sekretariatet for Byvekstavtalen i Osloområdet 

 
Møteleder: 
 
Til stede: 

Ingrid Dahl Hovland – Statens vegvesen 
 
Knut Sletta – Jernbanedirektoratet 
Olav Skinnes – Viken Fylkeskommune 
Sirin Hellvin Stav – Oslo kommune 
Hanne Opdan – Nordre Follo kommune 
Jørgen Vik – Lillestrøm kommune 
Lisbeth Hammer Krog – Bærum kommune 
Valgerd Svarstad Haugland – Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 

For øvrig 
møtte: 
 

Thomas Tvedt, Theis Juell Theisen, Jane Bråthen, Mads Lindahl og Per A. 
Kierulf  – Viken fylkeskommune. 
Martin Nielsen, Ellen-Christine Koren, Inger Anne Ravlum, Marit Ulveseth og 
Morten Wasstøl  – Oslo kommune. 
Beate Nygård og Anne Holten  – Nordre Follo kommune 
Øyvind Daaland Lesjø og Håvard Mageli – Lillestrøm kommune 
Arthur Wøhni og Geir Aga – Bærum kommune 
Malin Bismo Lerudsmoen, Fred Anton Mykland og Kristin Audestad – 
Statens vegvesen 
Sefrid Jakobsen og Paul Runnestø– Jernbanedirektoratet 
Christoffer Gjendem – Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Terje Rognlien, Kyrre Gran og Frode Hauglin – Byvekst-sekretariatet 
 

Forfall:  
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36/8/22 Dagsorden/referat 
Det var ingen kommentarer til dagsorden. 
Viken fylkeskommune vil informere om Reis-prosjektet under eventuelt. 
 
Det var ingen kommentarer til referatet fra Byvekst SG 17. oktober 2022. 
 
Vedtak: Referatet fra Byvekst SG den 17. oktober godkjennes. 
 

 

37/8/22 
 

Kunnskapsgrunnlag for reforhandling av Oslopakke 3  
Denne saken har partene diskutert tidligere, senest etter utsendelsen av 
sekretariatets notat av 10. november 2022 til representanter for hhv 
Byvekst SG og Forhandlingsutvalget for Oslopakke 3. 
Partene ble i møtet enige om å vedta punkt 3 og 4 i notatet, der punkt 4 er 
endret i tråd med innspill fra Oslo kommune. Det var også enighet om å 
utsette vedtaket for punkt 5 Interne arbeider og punkt 6 Konkrete 
vurderinger til senere. Det er uenighet om hvem som har ansvaret for disse 
to punktene. Statens synspunkt er at det er Prosjektstyringsgruppe 
bestående av medlemmene i Styringsgruppen for Byvekst og alle 6 
lokalpolitikerne fra Forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 som har ansvar for 
punkt 5.2 Portefølje. 
 
Vedtak: Byvekst SG godkjente følgende organisering av arbeidet med 
punkt 3) og punkt 4) i kunnskapsgrunnlaget og tilhørende budsjettmidler: 
 
a) Overordnede analyser relatert til Byvekstavtalen (punkt 3) 
Det foreslås å etablere en Prosjektstyringsgruppe bestående av 
medlemmene i Styringsgruppen for Byvekst og alle 6 lokalpolitikerne fra 
Forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 som har ansvar for arbeidet med 
kunnskapsgrunnlagets punkt 3. 
 
Det forslås at Statens vegvesen leder arbeidet. 
 
b) Overordnede analyser relatert til Oslopakke 3-avtalen (punkt 4) 
Det foreslås at Forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 har ansvar for 
arbeidet med kunnskapsgrunnlagets punkt 4.  
 
Det foreslås videre at siste kulepunkt i det foreslåtte kunnskapsgrunnlaget 
endres til: 
 

• Utarbeide oversikt over forutsetninger og kriterier som er relevant 
for partenes forhandlinger om allokeringen av midler og %-
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fordelingen mellom partene for de ulike prosjektene og tiltakene 
(for eksempel geografi og nytte av tiltak). 

 
Det foreslås videre at Forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 utveksler 
informasjon til Styringsgruppen for Byvekst fra arbeidet med punkt 4 i 
kunnskapsgrunnlaget som er relevant i det løpende arbeidet med 
byvekstsamarbeidet. 
 
Det foreslås at Oslo eller Viken leder arbeidet. 
 
c) Budsjettmidler 
Det foreslås at Statens vegvesen som skal lede de overordnede analysene 
i punkt 3) i kunnskapsgrunnlaget, får mandat til å gjennomføre 
anbudsprosesser for denne utredningen innenfor en samlet økonomisk 
ramme av 2,0 mill. kr av belønningsmidlene.  
 
Det foreslås videre at Oslo kommune og/eller Viken fylkeskommune som 
skal lede de overordnede analysene i punkt 4) i kunnskapsgrunnlaget, får 
mandat til å gjennomføre anbudsprosesser for denne utredningen 
innenfor en samlet økonomisk ramme av 0,5 mill. kr av 
belønningsmidlene. 
 
 

38/8/22 Bruk av belønningsmidler for å ivareta kollektivtilbudet i Oslo kommune 
Oslo kommune foreslår å benytte 40 mill. kr av Oslos udisponerte 
belønningsmidler til dekning av økte strømutgifter til trikke- og T-
banedriften i 2022 for å opprettholde et effektivt kollektivtilbud i Oslo.  
Det vises ellers til notat av 11.11.2022 fra Oslo kommune som nærmere 
redegjør for forslaget. 
 
Staten kommenterte at det på sikt er uheldig hvis belønningsmidlene 
brukes til slike tiltak (kompensere for økte strømkostnader/økt rentenivå). 
Staten har likevel forståelse for at dette er et unntakstilfelle der tiltaket vil 
være med på å opprettholde dagens tilbud og dermed være med på å nå 
nullvekstmålet. 
 
Vedtak: Byvekst SG gir sin tilslutning til at 40 mill. kr av Oslos andel av 
disponible belønningsmidler i 2022, som hittil har vært udisponert, kan 
benyttes til drift av T-bane og trikk for å dekke økte strømkostnader i 
2022. 
 

 

39/8/22 Arealplan i byvekstsamarbeidet – presentasjon av kommuneplan for 
Bærum kommune 
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Sekretariatet har tatt opp spørsmålet om ikke det bør foreligge mer 
informasjon om arealutviklingen i avtaleområdet for Byvekstavtalen som 
grunnlag for styringsgruppen når forslag til prioritering av prosjekter og 
tiltak i porteføljen skal besluttes.  
Formålet er at dette kun er informasjon – beslutningsprosesser o.l. knyttet 
til arealplaner skal håndteres gjennom plansamarbeidet og regional plan for 
areal og transport mellom Oslo og Akershus. 
 
Som et første steg presenterte Bærum kommune sine kommuneplaner for 
styringsgruppen. 
Partene var enige om at dette var nyttig og at det var ønskelig at de andre 
kommunene i byvekstsamarbeidet presenterte sine kommuneplaner for 
styringsgruppen i møtene fremover. 
 
Vedtak: Byvekst SG tok presentasjonen av Bærum kommunes 
kommuneplan til orientering 
 

40/8/22 Forslag til områder som skal prioriteres for planlegging og utvikling av 
knutepunktsområder (oppfølging av byvekstsavtalens kap. 3)  
Oslo kommune og Viken fylkeskommune har i fellesskap gjort en vurdering 
av hvilke knutepunktsområder som bør prioriteres i oppfølgingen av 
byvekstavtalens kapitel 3. Forslagene for områder i Akershus-delen av Viken 
er gjort i samråd med berørte kommuner.  
 
Følgende knutepunkter foreslås prioritert: 
Oslo S, Bryn/Helsfyr, Sinsen/Aker sykehus, Lysaker, Sandvika, Jessheim, 
Lillestrøm, Kolbotn og Ås. 
 
Staten ønsket å bli involvert i de videre drøftinger om prioritering av 
knutepunkter og ba om at dette ble inkludert i vedtaket. 
 
Lillestrøm kommune kommenterte at ved planlegging av knutepunktene må 
utvikling av selve knutepunktsfunksjonen være hovedprioritet. Utvikling av 
eiendom tett på knutepunktet er underordnet dette.   
 
Vedtak: Byvekst SG tok presentasjonen til orientering. Staten ønsker å 
delta i videre drøftinger av prioritering av knutepunktsområder i henhold 
til byvekstavtalens kapittel 3 mellom partene i plansamarbeidet. 
 

 

41/8/22 Trafikkutvikling etter endring i bomtakster 1. september 2022  
Byvekstsekretariatet presenterte trafikkutviklingen etter endring i 
bomtakstene 1. september. Det ble informert om at det mangler trafikktall 
fra jernbanen (Vy) for de siste månedene. Lillestrøm kommune ba staten 
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ved Jernbanedirektoratet sørge for at disse tallene ble tilgjengelige for 
sekretariatet. 
 
Vedtak: Byvekst SG tok presentasjonen av trafikkutvikling til orientering. 
 

42/8/22 Eventuelt 
a. Møteplan våren 2023 Byvekst SG 

Byvekstsekretariatet presenterte hovedpunkter for innholdet i de 
kommende stryringsgruppemøtene våren 2023. 
 
Statens vegvesen kommenterte at i møtet den 27. februar 2023 skal 
også bruk av de statlige belønningsmidlene og det statlige tilskuddet 
til bedre kollektivtilbud vedtas av styringsgruppen. 
 
Vedtak: Byvekst SG tok presentasjonen til orientering 
 

b. Brev av 11. november 2022 om endret bruk av tilskudd til 
reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud 
Byvekstsekretariatet presenterte hovedelementene i forslag til svar 
fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet.: 

• Avtaleperioden for Tilleggsavtalen for Oslo/Viken gjelder kun 
perioden 2021-2029. 

• I Tilleggsavtalen av 2. juni 2021 ble bomtakstene for lette 
elektriske kjøretøy og Euro VI tunge kjøretøy redusert fra 1. 
oktober 2021 – beregnet å dekke tilskuddet til reduserte 
bomtakster for perioden 2022-2029 (2610 mill. kr).  

• Midlene for perioden 2023-2026 er gjennom lokale parters 
forslag til HP 2023-2026 foreslått bevilget til Fornebubanen. 
Vedtatt i  Byvekst SG 16. mai 2022, i Oslo bystyre 22. juni 2022 
og Viken fylkesting 23. juni 2022 

• Midlene for perioden 2027-2028 planlegges benyttet til 
Fornebubanen 

• 2029: Kollektivinfrastrukturprosjekt (gitt at Fornebubanen og 
CBTC ikke har behov for midler) 

• Bruken av disse midlene besluttes i den årlige rulleringen av 
handlingsprogrammet for byvekstsamarbeidet i Oslo området. 

 
Vedtak: Byvekst SG vedtok at sekretariatet utarbeider svar til 
Samferdselsdepartementet i samråd med Byvekst ADM 
 

c. Reis-prosjektet – informasjon fra Viken fylkeskommune 
Viken fylkeskommune informerte at de foreslår å bruke statlige 
tilskudd til reduserte kollektivtakster for årene 2023 og 2024 til å 



 
 
 

6 
 

Sak   
delfinansiere Reis billetten. Viken vil komme tilbake til Byvekst SG 
med et konkret forslag til vedtak i etterkant av fylkestingets 
godkjennelse av budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026. 
 
Vedtak: Byvekst SG tok informasjonen til orientering 
 

  
  
  
  

 


