
 

 

 

Referat 
 
Til: Styringsgruppen 

Fra: Oslopakke 3-sekretariatet 

 
 
 
 
Oslopakke 3 – Styringsgruppe: Møte nr 7/2019 - 28.november 2019 

Sted: Jernbanedirektoratet  

Møteleder: Bjørne Grimsrud, Vegdirektoratet 

Til stede: Kirsti Lovise Slotsvik – Jernbanedirektoratet  
Thomas Tvedt (med fullmakt) – Akershus fylkeskommune 
Anne-Sigrid Hamran – Oslo kommune 
 
Lise Weltzien – Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 

  

For øvrig 
møtte: 

Tonje Brenna, og Theis Juell Theisen– Akershus fylkeskommune 
Edith Grung-Olsen, Gisle Haakonsen og Ellen-Christine Koren - Oslo kommune, Irene 
Måsøval (Fornebubanen), 
Sari Wallberg (Vegdirektoratet), Fred Anton Mykland og Benedicte Petersen – Statens 
vegvesen 
Benedicte Bruun-Lie og Paul Runnestø – Jernbanedirektoratet 
Simen Olstad – Concreto (konsulent Fornebubanen) 
Terje Rognlien, Kyrre Gran og Frode Hauglin – Oslopakke 3-sekretariatet 
 

 Ansvar / frist 

 
1. Dagsorden/referat 

 
Vedtak: Referat fra O3 SG den 15. mai og 24.september 2019 
godkjennes med de endringer fra Oslo og Akershus som ble 
gjennomgått i møtet.  
 

2. Nytt trafikantbetalingssystem  

a. Oppdatering status trinn 2 - trafikk. O3-sekretariatet ga en 
orientering om de trafikale virkningene av trinn 2, inkl. trafikkdata 
for oktober 2019. 

b. Flytting av bomstasjonen i Sandakerveien. O3-sekretariatet 
orienterte om at bomstasjonen nå er flyttet. Stolpen er flyttet til 
andre siden av veien og noe høyere opp i Sandakerveien (2,8 m.). 
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Terje Rognlien 
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Beboerne i det berørte borettslaget virker fornøyde. 
 

      Vedtak: O3SG tok presentasjonene til orientering. 
 

3. Økonomirapportering 2.tertial 2019  
O3-sekretariatet presenterte tallene pr 2.tertial 2019. Det ble redegjort for 
at bompengeinntektene er betydelige lavere etter innføringen av trinn 2 
den 1. juni 2019 enn forutsatt i HP 2019-2022 for Oslopakke 3.         

 
       Vedtak: O3SG tok presentasjonen til orientering 

 
4. Nye takstgrupper 

a. Biogass/bioetanol.  Vegdirektoratet redegjorde for status i arbeidet med 
et notat i tråd med mandatet fra Samferdselsdepartementet (brev av 
27.mai 2019).  
 
Vedtak: O3SG tok presentasjonen til orientering og ba om at det ble 
arbeidet videre med å ferdigstille notatet så snart som mulig.    
 
b. Takster for lette nullutslippskjøretøy (ekskl. lette hydrogenkjøretøy) 
Statsråden har innkalt partene til møte den 29. november d.å. Det ble 
uttrykt et ønske fra de lokale parter å avvente utfallet av dette møtet før 
endelig beslutning om takster for lette nullutslippskjøretøy i trinn 3. 
 
B. Grimsrud gjorde det klart at staten ikke har noen synspunkter til dette 
spørsmålet. 
   
Vedtak: O3SG vedtok å utsette beslutningen om takster i trinn 3 for lette 
nullutslippskjøretøy (ekskl. hydrogenkjøretøy) inntil videre. 
 
 
c. lette elektriske varebiler – 0 kr takst f.o.m. 1.mars 2020 
O3-sekretariatet orienterte om at pågår diskusjoner med Vegdirektoratet 
og Fjellinjen hvorvidt det er «0 kr takst» eller «takstfritak» som er rett 
benevnelse og hvordan dette rent praktisk skal håndteres. 
 
Vedtak: O3SG tok presentasjonen til orientering. 
 

 
5. Byvekstavtale, regjeringens bompengetilbud av 23.august 2019 og videre 

arbeid med Oslopakke 3-avtalen, handlingsprogram 2021-2024 m.m. 
O3-sekretariatet gikk gjennom de ulike prosjektene og rammene i 
prosjektporteføljen slik status er i dag 
 
Vegdirektoratet informerte om at det fredag 29.nov. skulle være et møte 
med statsråden der innholdet i regjeringen bompengeforlik skulle 
diskuteres. 
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Vedtak: O3SG besluttet å invitere Forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 
til et halvdagsmøte 21. januar 2020 for å: 

• presentere status og utfordringer for portefølje, finansiering, 
trafikkutvikling og måloppnåelse m.m., og 

• diskutere videre prosess for våren 2020 mht en evt. reforhandling av 
Oslopakke 3-avtalen. 

 
6. Møteplan for O3SG våren 2020 

De foreslåtte møtedatoer lot seg ikke gjennomføre da tirsdager og 
torsdager er vanskelige møtetidspunkter. 
 
Vedtak: O3-sekretariatet ble bedt om å komme med forslag til nye 
møtedatoer våren 2020, noenlunde i nærheten av tidligere forslag.   

 
7. Eventuelt 

a. Fornebubanen.  Concreto redegjorde for arbeidet med å kvalitetssikre 
alternativet Skøyen rett frem (flyttet stasjonen slik at den kan bygges i fast 
fjell). Endelig rapport ble levert 21.okt. Dette er ikke en regulert eller 
prosjektert løsning. Forventer fortsatt betydelige besparelser ift. KS2, ca. 1 
mrd. kr. Irene Måsøval, direktør Fornebubaneetaten, utdypet at endret 
løsning på Skøyen medfører behov for ny reguleringsplan. De holder på 
opprinnelig plan for sluttdato (2027).  
 
Vedtak: O3SG tok presentasjonen til orientering 
 

b. Belønningsmidler 2020 – forslag til fordeling av midler mellom Oslo og 
Akershus. O3-sekretariatet presenterte forslag til fordeling mottatt fra 
Oslo og Akershus.  
 

Vedtak: O3SG sluttet seg til forslaget. Oslo kommune melder tilbake om 
de kan støtte forslaget i etterkant av møtet. 
 
c. Vegdirektoratet viste til Samferdselsdepartementets brev fra 

19.03.2010 Nytt takst- og sonesystem i Oslo og Akershus – bruk av 
bompenger fra Oslopakke 3. På bakgrunn av dette brevet er 
Vegdirektoratets vurdering at man ikke kan bruke bompenger til å 
redusere takster for kollektivtransport. 
 

8. Informasjon til offentligheten ifm. Iverksettelse av trinn 3 1.juni 2020 
Det ble på møte i Forhandlingsutvalget 21.januar 2020 presentert et 
forslag fra Oslopakke 3 sekretariatet om informasjon til offentligheten 
rundt beslutningen om å utsette trinn 3 fra 1.mars til 1.juni;  
 

«Trinn 3 av Oslopakke 3 iverksettes 1. juni 2020 
De lokale partene Oslo kommune, Viken fylkeskommune og staten har 
besluttet at Trinn 3 i det nye trafikantbetalingssystemet utsettes fra 1. 
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mars til 1. juni 2020.  
Dette gjør vi fordi vi trenger politiske vedtak for å harmonisere takstene for 
Osloringen, Indre ring og Bygrensen.  
Trinn 3 betyr en justering av takstene i bomringene, der det blir en 
takstøkning for elektriske personbiler og 0 kr i takst for lette elektriske 
varebiler. 
 
Kontaktpersoner for media: 
Terje Rognlien, sekretariatsleder, Oslopakke 3. Tlf. 932 09 073» 
 
Det var et ønske å få avklart fra O3SG om de synes det fremlagte forslaget 
kunne brukes, eller om partene ønsket å sende ut egne pressemeldinger 
 
Vedtak: O3SG sluttet seg til det fremlagte forslaget om informasjon til 
offentligheten rundt beslutningen om å utsette trinn 3 fra 1.mars til 
1.juni 2020 
 

  

 


