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Ansvar / frist

1. Dagsorden/referat
Referat fra O3 SG den 25. januar 2019 godkjennes.
2. Nytt trafikantbetalingssystem - oppdatert status for Trinn 2 og
trafikkutvikling 2018/Trinn 2

Oppdatert status for iverksettelse av trinn 2 ble gitt i møtet.
Prosjektet mener det basert på oppdatert informasjon fortsatt er mulig
med oppstartsdato 1.juni 2019.
Staten og Oslo kommune tar oppdatert status om trinn 2 til orientering, og
trinn 2 vil dermed bli gjennomført i tråd med tidligere vedtak. Akershus
legger til en tilførsel; «Fylkesordføreren i Akershus deler ikke resten av
styringsgruppens syn, og ønsker å iverksette både trinn 2 og 3 1.1 2020.

Siden det er enighet om innføringen av trinn 2, er det også nødvendig å
fastsette dato for dette, og fylkesordføreren vil derfor, til tross for et annet
syn, ikke motsette seg at flertallets syn legges til grunn.»
O3-sekretariatet orienterte om trafikkutviklingen i 2018/trinn 2.
O3SG tok orienteringen om trafikkavvikling til orientering.

3. Nye takstforslag for lette elektriske varebiler og tunge biogass- og
bioetanolkjøretøy i bomringen.
VD orienterte om status for avklaringer med SD om nye takstklasser.
På fredag 14.2 ble det orientert at dette fortsatt ligger til avklaring hos SD.
Den 18.2 oppdaterte vegdirektøren om at VD har vurdert det sånn at det
er opp til lokale parter å variere takstene for lette nullutslippskjøretøy
innenfor 50% regelen. Det vil si at fritak for El-varebiler i prinsippet kan
gjennomføres, men forutsetter endelig avklaring fra
Samferdselsdepartementet.
VD orienterte om fremdrift for arbeidet med tunge biogass- og
bioetanolkjøretøy. Her er det en intern utredning med frist 25.februar.
O3SG tok presentasjonene til orientering.

4. Handlingsprogrammet for Oslopakke 3 for perioden 2020-2023
O3- sekretariatet presenterte status for arbeidet med handlingsprogram
2020-2023.
O3SG tok presentasjonen til orientering.

5. Møteplan våren 2019
Det ble besluttet at de neste møtene i O3SG blir mandag 25.mars 2019 kl.
11.15-12.45 hos Oslo kommune og tirsdag 30.april kl. 12-14 hos
Vegdirektoratet.
6. Eventuelt
Intet spesielt
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