
 

 
   

    
 

 

 

Referat 
 
Til: Styringsgruppen 

Fra: Oslopakke 3-sekretariatet 

 
 
 
 
Oslopakke 3 – Styringsgruppe: Møte nr 3/2021 - 2.juni 2021 

Sted: E-post – sendt ut 19.mai, siste svar innkommet 2. juni 

Møteleder:  

Til stede: Ingrid Dahl Hovland, Statens vegvesen 
Hanne Bertnes Norli – Jernbanedirektoratet  
Olav Skinnes – Viken fylkeskommune 
Lan Marie Nguyen Berg – Oslo kommune 
 

Forfall:   

  
For øvrig 
møtte: 

 

 Ansvar / frist 

 
1. Dagsorden/referat 

 
Vedtak: Referat fra O3 SG den 26. mars 2021 godkjennes. 

 

 

2. Handlingsprogram for perioden 2022-2025 
Forslag til handlingsprogram for 2022-2025 hvor Tilleggsavtalen er 
innarbeidet ble gjennomgått i styringsgruppemøte for Byvekstavtalen den 
11. mai, hvor det ble avtalt at godkjennelse av Handlingsprogrammet 
skulle skje via mail.  
 
Det har innkommet tre mindre forslag til endring i tekst som er 
innarbeidet: 
På side 7, tredje avsnitt i sammendraget er en setning endret fra: 
«Det legges til grunn belønningsmidler i 2022 med 350 mill. kr i henhold til 
Byvekstavtalen til tiltak i tråd med formålet med belønningsordningen, 
som drift- og småinvesteringer i kollektivsystemet og sykkeltiltak.» 
Til følgende: 

 

Saksbehandler 

Kyrre Gran 

Vår dato: 
2021-06 02 
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«Det legges til grunn belønningsmidler i 2022 med 350 mill. kr i henhold til 
Byvekstavtalen, som benyttes til drift- og småinvesteringer i 
kollektivsystemet og sykkeltiltak.» 
 
Til tabellen med handlingsprogrammet i sammendraget på side 8 og 
samme tabell i kapittel 5: I linjen om belønningsmidler strykes teksten 
«Drift og småinv.». 
 
Dato til den fremforhandlede Tilleggsavtalen er endret fra 11 mai til 2. 
juni. 
 
Dato for handlingsprogrammet er satt til 2. juni 2021. 
 
Vedtak: O3SG godkjente forslaget til Handlingsprogram for perioden 
2022-2025.  
 

 
3. Ruters forpliktelse til å overføre 150 mill. 2016-kr/år til Oslopakke 3 

 
Vedtak: O3SG vedtar at den halvdelen av kollektivbidraget til Oslopakke 
3 fra Ruter i 2021 som ikke er implementert gjennom økte billettpriser, 
skal håndteres ved midlertidig omdisponering av bompenger i Oslopakke 
3.  

 

 

4. Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget til reforhandling av O3-avtalen 
Det er et etablert en prosjektgruppe der alle O3-partene deltar. 
Prosjektgruppen har startet arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for 
reforhandlingen i 2022 (og mht «byutredning» 2024). 
Det må avklares om det er behov for å benytte ekstern bistand til enkelte 
deler av arbeidet. Det vil bli avklart med O3SG på et senere tidspunkt. 
 
Vedtak: O3SG tok saken til orientering.  

 

 

5. Handlingsplan: Fremkommelighet for kollektivtransport. 
Oslo kommune og Viken fylkeskommune har på vegne av O3SG bedt Ruter 
ta ansvaret for å utarbeide en handlingsplan for fremkommelighet for 
kollektivtransporten. Arbeidet er igangsatt med delleveranse 15. juni d.å. 
(hovedlinjer og utfordringer) og endelig oppsummering av arbeidet 1. 
oktober d.å. Etter det vil partene sammen starte arbeidet med å foreslå 
prioriteringer og finansiering av tiltak. 
 
Vedtak: O3SG tok saken til orientering. 

 

 

 


