Referat
Til: Styringsgruppen
Fra: Oslopakke 3-sekretariatet

Saksbehandler

Terje Rognlien
Vår dato:

2014 –10 – 20

Oslopakke 3 – Styringsgruppe: Møte nr 9/2014 (17. oktober)
Sted:
Akershus Fylkeskommune
Møteleder: Terje Moe Gustavsen
Til stede:

Anette Solli – Akershus fylkeskommune
Marit Vea – Oslo kommune

For øvrig
møtte:

Siri Hov Egge, Tron Bamrud og Theis Juel Theisen – Akershus fylkeskommune
Eivind Tandberg, Hilde Terese Hamre – Oslo kommune
Sjur Helseth - Jernbaneverket
Lars Aksnes, Per Morten Lund – Statens vegvesen
Terje Rognlien, Olav Fosli og Hilde Kristiansen – Oslopakke 3-sekretariatet
Ansvar / frist

1. Dagsorden/referat
Referat fra O3 SG den 16. september 2014 godkjennes.
2. Utredning for ny revidert avtale - mandater
O3O3-sekretariatet ba om tilslutning til å iverksette utredninger i forhold sekretariatet
til fremlagte mandater. Omdisponering av veginfrastruktur til
sykkelformål er ikke en del av formålet med denne utredningen og må
evt. tas senere.
Mandatene ble godkjent, med følgende endringer:
-

-

Under utredning av feltinfrastruktur ønskes det å dele opp El- og
hydrogenbiler i egne underfelt.
Overordnet vurdering av trafikksikkerheten rundt feltbruk
E18 Vestkorridoren skal inkluderes i Nullalternativet
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3. Sykkelsatsningen i Oslo og Akershus
O3-sekretariatet ga en muntlig orientering om status og fremdrift i
arbeidet med sykkelsatsningen i Oslo og Akershus.
O3 SG tok saken til orientering.
4. HP 2016-2019
O3-sekretariatet ga en orientering om foreløpige planer og
avklaringspunkter for HP 2016-19.
O3SG tok saken til orientering.
5. Tertialrapportering
Saken er utsatt til neste møte.
O3SG tok dette til orientering.
6. Eventuelt
a. Dagsorden til møte med politisk referansegruppe torsdag 27.
november ble godkjent med tillegg Røa-tunnelen.
b. Skiltsaken. Det skal opprettes en arbeidsgruppe som skal
komme frem til bestilling for et passende skilt til neste møte i
O3SG.
c. O3-sekretariatet la frem forslag om møteplan for våren 2015.
Denne ble godkjent av O3SG. O3 sekretariatet sender
innkallinger.
d. Det ble orientert om nye skiltforskrifter som gir Statens
vegvesen skiltmyndighet. Disse trer i kraft 1. januar 2015

Neste møte i SG er berammet til tirsdag 18.november:
kl. 13.00 – 15.30 hos Statens Vegvesen.
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