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Vår dato:

Til: Styringsgruppen
Fra: Oslopakke 3-sekretariatet

2021-04 12

Oslopakke 3 – Styringsgruppe: Møte nr 2/2021 - 26.mars 2021
Sted:

Microsoft Teams

Møteleder: Ingrid Dahl Hovland, Statens vegvesen
Til stede:

Hanne Bertnes Norli – Jernbanedirektoratet
Olav Skinnes – Viken fylkeskommune
Lan Marie Nguyen Berg – Oslo kommune
Valgerd Svarstad Haugland – Statsforvalteren i Oslo og Viken

Forfall:
For øvrig
møtte:

Tonje Brenna (kun innledningsvis), Anette Solli, Thomas Tvedt og Theis Juell Theisen Viken fylkeskommune
Morten Norskag, Inger-Anne Ravlum, Ellen-Christine Koren, Tom Alex Hagen og Gisle
Haakonsen - Oslo kommune
Sari Wallberg, Malin Lerudsmoen, Fred Anton Mykland og Øystein Ristesund – Statens
vegvesen
Benedicte Bruun-Lie og Paul Runnestø - Jernbanedirektoratet
Christoffer Gjendem – Statsforvalteren i Oslo og Viken
Terje Rognlien, Kyrre Gran og Frode Hauglin – Oslopakke 3-sekretariatet
Ansvar / frist

1. Dagsorden/referat
Vedtak: Referat fra O3 SG den 20. januar 2021 godkjennes.
2. Handlingsprogram for perioden 2022-2025
Dahl Hovland orienterte innledningsvis kort at Regjeringen ikke kunne
godkjenne den fremforhandlede tilleggsavtalen, og hvilke vilkår som må
oppfylles dersom de lokale parter ønsker en tilleggsavtale. Det var enighet
om å innkalle til møte i Forhandlingsutvalget i Oslopakke 3.

Presentasjon ved O3-sekretariatet. Sekretariatet har fortsatt arbeidet med
å ferdigstille forslag til handlingsprogram 2022-2025 siden forrige møte.
Det ble presentert et oppdatert utkast til både finansieringskilder,
portefølje og oversikt over forventet gjeldsutvikling 2020-2029 med
dagens bomtakster.
Oslo kommune ba om at foreslått bevilgning til Majorstuen Tbaneknutepunkt ble redusert til 93 mill. kr i 2022 og at bevilgning til lokale
tiltak Oslo ble økt med 115 mill. kr. Oslo kommune bekreftet at liste over
sykkelprosjekter i tråd med foreslåtte bevilgninger i 2022 blir oversendt til
O3-sekretariatet.
O3-sekretariatet forutsetter at det må utarbeides et utkast til
handlingsprogram 2022-2025 uten tilleggsavtale, men
anbefaler at det parallelt utarbeides et utkast til Sammendrag der en
tilleggsavtale er lagt til grunn.
Vedtak: O3SG tok presentasjonen til orientering og ba O3-sekretariatet
fortsette arbeidet med å ferdigstille forslag til handlingsprogram for
perioden 2022-2025 i tråd med kommentarer fra O3SG i møtet
3. Status trafikk- og inntektsutvikling i Oslopakke 3 i 2021
O3-sekretariatet presenterte tall for januar og februar 2021.
For perioden 1.januar - 28.februar viser registrerte tall hos Fjellinjen en
trafikknedgang på 16%, og tilsvarende lavere bompengeinntekter pr.
måned enn forutsatt i handlingsprogrammet i samme periode.
Vedtak: O3SG tok presentasjonen til orientering
4. Eventuelt
a. Fremdrift takstfritak for biogass
Vegdirektoratet orienterte om fremdriftsplan. Oslo kommune ba om at
slike presentasjoner ble tilsendt i forkant av møtet.
b. Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget til reforhandling av O3-avtalen
O3-sekretariatet informerte om at det foreløpig hadde vært et møte
med Ruter vedrørende fremtidig etterspørsel kollektivkapasitet. I tillegg
er det opprettet kontakt med Viken og plansekretariatet vedrørende en
mer langsiktig (2024) mulig byutredning.
c. NTP 2022-2033 – aktuelle temaer
O3-sekretariatet henviste til vedlegg nr. 4 med hovedpunkter fra NTP
2022-2033 knyttet til Byvekstavtalen og andre tilgrensende prosjekter.
Vedtak: O3SG tok presentasjonene til orientering.
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