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Ansvar /
frist

Oppsummering av bestillinger av videre utredninger som skal danne grunnlag for
reforhandlinger og arbeidet med Handlingsprogram 2017-2020 fram til mai 2016:
• Det skal gjøres en analyse av effekter på blant annet trafikk, luftkvalitet, klima og
samfunnsøkonomi av en ny revidert avtale for Oslopakke 3.
• Miljødifferensierte bompengetakster utredes videre. Det legges til grunn lav
takst for el- og hydrogenbiler. Ladbare (plugg inn) hybrider skal ikke inngå i el/hydrogenbilgruppen.
• Tidsdifferensierte takster utredes videre, vurdere tovegsinnkreving for å påvirke
ettermiddagsrushet ut av Oslo. Viktig å vurdere trafikale og miljømessige
virkninger av endret kjøremønster, særlig for lokalveger
• Kombinasjoner av miljø og tidsdifferensierte takster utredes videre
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•
•
•
•
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Suppleringsbomsnitt i nordøst, sør og Fornebu utredes videre
Ekstra bomring innenfor dagens Osloring (evt som lavutslippssone) utredes
Det er ikke aktuelt å utrede lokale bomringer rundt «vekstbyer» i Akershus
Takstøkninger innenfor dagens bomsystem, effekter for proveny og
trafikk/avvising utredes videre
Vurdere måloppnåelse ved alternative porteføljer og gjennomføringstidspunkt av
prosjekter og nivåer på rammer til lokale veg- og kollektivtiltak (inkludert drift)
og programområder (inkludert sykkeltiltak)
Samarbeid mellom Oslopakke 3-sekretariatet og Oslo kommune om hvilke
virkemidler og tiltak utenfor Oslopakke 3 som er aktuelle å gjennomføre og som
skal inngå i beregningene av måloppnåelse. Eksempler på dette kan være endret
parkeringspolitikk og arealbruk

I tillegg kom det en del innspill og spørsmål om blant annet hva trafikkavvising blir
med ulike alternativer for trafikantbetaling, hvilke andre tiltak er aktuelle for å
påvirke måloppnåelse, tiltak for å stimulere til økt samkjøring og sykling. Dette er
innspill som tas med i det videre arbeidet.

Vedtak:
Det ble vedtatt at SVRØ skal utrede kollektivfelt på E18 vestgående.

