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Fellesmøte Østlandssamarbeidet
og Osloregionen
3. september 2019
Administrativ samferdselsgruppe Østlandssamarbeidet og
Osloregionens faggruppe for Areal, Transport og Klima
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Dagsorden for fellesmøte
1. PRESENTASJON AV ARBEIDET I TRANSPORT21
v//Hanne Nettum Breivik, Entur
2. NTP 2022-2033
• Rapport fra Ekspertutvalget – Teknologi og fremtidens
transportinfrastruktur
• Om NTP-prosessen
• NTP-konferanse 30. oktober 2019

3. BYVEKSTAVTALE OSLO OG AKERSHUS v/Thomas Tvedt, Akershus
fylkeskommune
4. EUs AGENDA PÅ TRANSPORT, MILJØ OG KLIMA v/Solveig Standal
Skåravik, Osloregionens Europakontor
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Ekspertutvalgsrapport: «Teknologi for
bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet»
•

Regjeringen satte i juli 2019 ned et uavhengig ekspertutvalg med oppgave å
kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens
transportinfrastruktur.

•

Utvalget ble gitt et bredt mandat og skulle blant annet:
–
–
–
–
–
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gi regjeringen anbefalinger om hvordan ressursene i transportsektoren kan brukes mer
effektivt og fremtidsrettet,
vurdere konsekvenser av ny teknologi for bruk og etterspørsel av transport,
anbefale tiltak som gjør transportetatene bedre i stand til å møte den teknologiske
utviklingen
vurdere hvordan ny teknologi i transportsektoren kan påvirke samfunnets sårbarhet.
Utvalget har sett på hvordan det bør planlegges for å unngå store feilinvesteringer.

•

Utvalget kommer med anbefalinger slik at regjeringen i neste Nasjonal
transportplan (NTP 2022-2033) best mulig kan ta høyde for den teknologiske
utviklingen og øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

•

Rapporten ble overlevert samferdselsministeren 27. juni 2019. Høring med frist 1.
oktober
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4 hovedtrender
• Elektrifisering
– Entydig utvikling mot utslippsfri transport

• Selvkjørende transport: Automatisering
/autonomi
– Flere utviklingsnivåer

• Samhandlende intelligente
transportsystemer
– Samhanding på tvers digitalt økosystem

• Nye forretningsmodeller –
delingsmobilitet
– Individorienterte forretningsmodeller
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Ekspertutvalgets anbefalinger - hovedbudskap
• Se rapporten side 4-5 om hva utvalget mener bør gjøres.
• Utvalgets hovedbudskap er at vi kan:
– Få bedre mobilitet og samtidig bruke mindre penger i
transportsektoren.
– Løse problemer med utslipp, kostnader, ulykker, trengsel og køer.
– Gi økt bevegelsesfrihet til alle, herunder de som har et dårlig
transporttilbud i dag, ved bedre tilrettelagt, smart kollektivtrafikk, og
på sikt også førerløse systemer.
– Bli et foregangsland i utviklingen av nye, bærekraftige
mobilitetsløsninger.
– Legge bedre til rette for at næringslivet kan øke grønn norsk
verdiskaping, gi økt konkurransekraft, skape nye, fremtidsrettede
arbeidsplasser og gjøre Norge til et enda mer attraktivt land å bo i.
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Noen av anbefalingene
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Stressteste NTP: samf.øk.nytte som er sårbar for teknologisk
endring. NTP gjøres mer overordnet og strategisk
Erkjenne at klimamål krever en gjennomgripende omstilling til
utslippsfrie løsninger
Endre målformuleringer der virkemiddel er forhåndsvalgt, f.eks.
nullvekstmålet og godsoverføringsmålet
Vurdere konsepter, vurdere alternative transportformer, med vekt på
funksjonalitet
Se kritisk på prosjektpakkene i NTP, hvert enkelt delprosjekt bidrag til
helheten
Vurderinger på tvers av transportformer
Forskning, utvikling og innovasjon – teknologisk utvikling
Bruke offentlige anskaffelser
Transportsystemets betydning for sikkerhet og beredskap
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NTP-konferanse
• Formål: Formålet er å få kunnskap om transportetatenes
utredninger som vil være underlag for neste nasjonale
transportplan og som er spesielt relevant for
Osloregionen/Østlandet.
• Fagkonferansen vil gi deltakerne innsikt i transportetatenes
innspill til NTP-arbeidet, hva som er hovedproblemstillingene, ny
kunnskap og etatenes innspill til neste NTP. På konferansen
inviterer vi til diskusjon om innholdet i utredningene.
• Målgruppe: kommuner, fylkeskommuner (adm), næringsliv,
organisasjoner/interessegrupper
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NTP-konferanse – ideer til program
• Velkommen ved arrangører. Formål med konferansen, hva var
innspill fra organisasjonene ved forrige NTP
• Om NTP-arbeidet v/prosjektleder Jan Fredrik Lund,
Samferdselsdepartementet
• Presentasjon av leveranser på oppdrag 1-5 v/koordinatorer (evt
velge ut noen av oppdragene) og Ekspertutvalgets rapport levert
juni 2019
• Forberedte innlegg til hver av leveransene fra næringsliv, offentlig
(adm. fylke/kommune), organisasjoner (f.eks. miljøorganisasjoner)
• Diskusjon rundt bordene?
• Avslutning v/arrangører. Hvordan vil vi bruke kunnskap fra
konferansen i den videre oppfølgingen av NTP-arbeidet
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Dagsorden for ATK-møte
1. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
2. GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 11.06.2019
3. HØRING AV RAPPORTEN «TEKNOLOGI FOR BÆREKRAFTIG BEVEGELSESFRIHET
OG MOBILITET. FRIST 1. OKTOBER.
4. SAMARBEID MED UNGT ENTREPRENØRSKAP – INNOVASJONSCAMP HØSTEN
2019 Presentasjon av utfordringer til innovasjonscamp
Mobilisering av jurymedlemmer
5. STUDIETUR HØSTEN 2019 – STATUS PÅ PROGRAM
Status for program og reiseopplegg.
6. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER
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Innovasjonscamp om bærekraftige byer og
samfunn høsten 2019

10

Dato: 9/4/2019

Elevene skal velge en av tre oppgaver:
Det store spørsmålet er: Hvordan skal vi lykkes med en bærekraftig byog tettstedsutvikling i Osloregionen? Hvordan kan dagens unge bidra til
en bærekraftig samfunnsutvikling?
1.

2.

3.
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Lag forslag til fremtidens transportløsninger og/eller byutvikling i en
utvalgt by eller tettsted som bidrar til økt attraktivitet for
byen/tettstedet, som reduserer transportbehov og som reduserer
miljøulemper og klimagassutslipp. Hvilke konkrete tiltak mener dere
bør prioriteres?
Lag forslag til kampanje og tiltak som mobiliserer innbyggere til en
mer bærekraftig livsstil, reduserer bruk av bil og økt bruk av
kollektivtransport og som bidrar til å redusere miljøulemper og
klimagassutslipp.
Lag forslag til kampanje og tiltak som reduserer forbruk/bruk av
ressurser, f.eks. mindre innkjøp av klær eller andre produkter,
redusere bruk av plast, redusere matsvinn, gjenbruk/ombruk, osv.
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Innovasjonscamp – hvor og når
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Fylke

Dato

Skole

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Hedmarkskoler

4-5.sept
08.okt
18.okt
30.okt
Ikke avklart
16.sep
19.sep
29.okt
30.okt
05.nov
14.-16.okt
10.okt
20.sep
27.sep
?
?

Oslo Handelsgymnas

Dato: 9/4/2019

Kongshavn vgs
Lambertseter vgs
Edvard Munch vgs
Kuben vgs
Frogn vgs
Valler vgs
Roald Amundsen vgs
Lillestrøm vgs
Jessheim vgs
Halden vgs
Greåker
Fredrik II vgs
Malakoff vgs
?
?

