
 

 

 

 
 
 
Protokoll 
 
Til: Styringsgruppen 
Fra: Sekretariat Oslopakke 3 
 

 

 
Oslopakke3 – Styringsgruppe: Møte nr 7/2011 (14. november) 
Sted: Vegdirektoratet 

Møteleder: Terje Moe Gustavsen 

Til stede: Nils Aage Jegstad – Akershus fylkeskommune 
Ola Elvestuen – Oslo kommune 

  

For øvrig 
møtte: 

Arnhild Danielsen og Harald Horne – Akershus fylkeskommune 
Per Morstad og Ivar Sørlie, Oslo kommune 
Lars Aksnes, Per Morten Lund, Hans Silborn og Anders Jordbakke - Statens vegvesen 
Stein O. Nes, Jernbaneverket 
Olav Fosli, Henrik Berg og Arild Nygård – Oslopakke 3-sekretariatet 

 Ansvar / frist 

 
1. Dagsorden/referatsaker 

Protokoll fra møte nr. 5 ble godkjent 
 

2. Politisk behandling av forslag til Handlingsprogram 2012-15 og kort 
orientering om forslag til budsjett 2012 v/JBV, SVV, Oslo k og Akershus fk 

Nils Aage Jegstad viste til Fylkestinget sitt vedtak som presiserte at prosessen med 
grunnlag for langsiktige prioriteringer ikke må føre til forsinkelse av igangsatte 
prosjekter. 
 
Ola Elvestuen nevnte Bystyrets vedtak som sier at Lørensvingen må prioriteres 
innen rammen av store kollektivtiltak i Oslo slik at prosjektet gjennomføres uten 
forsinkelser. 
 
Arild Nygård presenterte forslag til riksvegbudsjett – økte statlige midler til Bjørvika-
prosjektet og redusert bevilgning til E18 Sydhavna var forskjellene i forhold til 
forslag til handlingsprogram. 
 
Stein O. Nes presenterte budsjettforslaget til jernbaneverket. 
 

3. Brev fra Samferdselsdepartementet om videre arbeid 
Samferdselsdepartementet stiller seg positivt til arbeidet som er gjort med mål- og 
resultatstyring for Oslopakke 3, men presiserer at hovedmålet til Oslopakke 3 er å 
sikre god framkommelighet for alle trafikantgrupper i hovedstadsområdet. 

 

Saksbehandler 

Arild Nygård 

Vår dato: 2011-11-18 
 
  
  

 
 



Departementet forutsetter i tillegg at samfunnsøkonomiske lønnsomhet skal inngå i 
kriteriene for prioritering av tiltak/prosjekter. 
 
Styringsgruppen tar brevet til etterretning. 
 

4. Status Oslopakke 3 (inntekter, GLP og finansielt grunnlag) 
Henrik Berg presentert status for en rekke prosesser. Det ble besluttet at 
sluttrapporten fra GLP-arbeidet offentliggjøres den 13. desember, etter møtet i 
politisk forhandlingsutvalg og politisk referansegruppe.  
 

5. Eventuelt 
Det fremkom ingen saker under eventuelt. 
  
  
Neste møte i SG er berammet til mandag 12. desember, kl. 14.00. 
 

 

  
  
  
 
 
 


