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Ansvar / frist

1. Dagsorden/referat
Referat fra O3 SG den 14. februar og 18.februar 2019 godkjennes.
2. Nytt trafikantbetalingssystem

a. Oppdatering status trinn 2. Prosjektet melder at de fortsatt er i rute.
Portaler og stolper er i gang med å settes opp. I Maridalsveien blir
det ingen bomstasjon men BYM vil fatte et midlertidig
stengningsvedtak inntil en permanent løsning er på plass.
b. Trafikkutvikling trinn 2 – redegjørelse ved O3-sekretariatet.
c. Kommunikasjonsplan for innføring av trinn 2 – redegjørelse ved O3sekretariatet. Forslag til kommunikasjonsplan for O3-sekretariatet
som forberedelser til innføring av trinn 2 den 1.juni 2019 ble
presentert. SG bør ha klar en pressemelding til møtet 15.mai

Vedtak: O3SG tok presentasjonene til orientering.
3. Ny takstgruppe - lette elektriske varebiler
Det er nå avklart med Samferdselsdepartementet at partene kan ha
differensierte takster mellom ulike typer lette elektriske kjøretøy.
Forutsetningen er at det foreligger presise og detaljerte lokalpolitiske
vedtak (dvs. O3SG samt Oslo bystyre og Akershus fylkesting), og at det
er fattet og kunngjort takstvedtak i henhold til vanlig praksis.

Vedtak: O3SG besluttet at:
• O3-sekretariatet, i samarbeid med Vegdirektoratet, forbereder
forslag til konkret vedtak om 0-takst for lette elektriske varebiler i
O3SG frem mot neste møte i O3SG den 30. april 2019.
• Oslo kommune og Akershus fylkeskommune besørger deretter
nødvendige vedtak i hhv bystyret og fylkestinget før sommeren
2019.
• O3-sekretariatet besørger at Statens vegvesen/Fjellinjen
forbereder takstsøknad/takstvedtak og kunngjøring
høsten/vinteren 2019 i henhold til vanlig praksis.
• Nulltakst for lette elektriske varebiler gjennomføres fra og med
trinn 3 den 1. mars 2020

4. Biogass/bioetanol
Saken ligger hos Vegdirektoratet. Det er krevende å lage et skille mellom
naturgass og biogass, særlig i forhold til kontrollregimet. Vegdirektøren
kommer tilbake til saken i neste møte.
Vedtak: O3SG tok saken til orientering

5. Handlingsprogrammet for Oslopakke 3 for perioden 2020-2023
O3- sekretariatet presenterte oppdatert status for arbeidet med
handlingsprogram 2020-2023.
Vedtak: O3SG tok presentasjonen til orientering og ba O3-sekretariatet
fortsette arbeidet med å sikre at forslaget til Handlingsprogram for
perioden 2020-2023 er bærekraftig.

6. Bymiljøavtalemidler – gang- sykkel og kollektivtiltak riksveg
Forslag til prosjekter og tiltak, samt fordeling av midler ble gjort rede for
av O3-sekretariatet.
Vedtak: Oslo kommune og Akershus fylkeskommune vil vurdere
forslaget og komme tilbake til saken på et senere tidspunkt
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7. Eventuelt
Intet spesielt

3

