
Dato: 9/6/2021

Velkommen til dag 2 

faggruppesamling

1

2. September 2021



Dato: 9/6/2021

Handlingsprogram 2021

2



Dato: 9/6/2021

Handlingsprogram 2021 - Areal, transport, mobilitet og logistikk

Følge opp Osloregionens areal- og transportstrategi, kartlegging og erfaringsutveksling og læring, med følgende tema 

og underpunkter:

 Flerkjernet utvikling, arealpolitikk og transportsystem. Utvikling av kommuneplaner, byutviklingsplaner og 

knutepunktutvikling

 Forutsetninger for fremtidsrettede og bærekraftige byer og tettsteder. Erfaringer med byutviklingsavtaler og 

belønningsordninger. Hva kan utvikling av 15-minuttersbyen bety for byer og tettsteder i regionen?

 Effektive og bærekraftige transportsystemer lokalt, regionalt og internasjonalt, for både persontransport og gods 

og logistikk

 Langsiktig forvaltning av vann og areal som ivaretar biologisk mangfold, grønnstruktur, landbruksområder og 

friluftsområder

Gjennomføre et prosjekt for vurdering av ATP-strategiens bruk og virkninger, utviklingen de siste årene og nye 

utfordringer

 Kartlegge og innhente informasjon fra relevante utredninger/pågående prosjekter. Eventuelt eksternt oppdrag for 

ytterligere utredninger

Fremme Osloregionens interesser innen innsatsområdet overfor nasjonale myndigheter, EU og andre organisasjoner

 Utarbeide høringssvar/innspill til bl.a. Nasjonal transportplan (NTP),  KVU Kongsvingerbanen, KVU Hovedbanen, 

Klimameldingen, TEN-T

Tilrettelegge for faglige og politiske nettverk som fremmer kunnskap og samforståelse i regionen

 Arrangere 4 – 6 møter i faggruppen for areal og transport

 Gjennomføre webinarer/seminarer for faglige og politiske nettverk

 Samarbeid med ulike organisasjoner som bl.a. Oslo Metropolitan Area (Oslo Urban Week), Futurebuilt og Smart 

Innovation Norway.
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Dato: 9/6/2021

Handlingsprogram 2021 – Klima og Miljø

Etablere en permanent faggruppe for klima i Osloregionen, gjennomføre 4-5 møter i løpet av 2021

Videreføre og utvide samarbeid på det internasjonale området gjennom bl.a C40-kontoret i Oslo, Convenant of Mayors 

og Osloregionens Europakontor

Videreføre oppfølging av enkeltpunktene i ordførererklæringen for miljø og klima

Vurdere nysignering av en revidert og konkretisert ordførererklæring i løpet av 2021?

Videreføre og eventuelt raffinere Osloregionens Klimastatus for 2021

Videreføre Osloregionens Klimaskole med tematikk som for eksempel sirkulærøkonomi og klimatilpasning

Følge opp bebudet nasjonal plan for sirkulærøkonomi

Vurdere muligheter for å utarbeide en regional kartlegging av materialstrømmer i Osloregionen, eventuelt med bistand 

fra samarbeidspartnere og/eller forskningsmiljøer

Arbeide for å fremme grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser 

Løpende fremme regionens felles interesser overfor nasjonale myndigheter, EU og andre relevante organisasjoner. I 

2021 vil blant annet Nasjonal Transportplan, Klimameldingen og revisjon av TEN-T være aktuelt
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Dato: 9/6/2021

Aktiviteter høsten 2021

5



Dato: 9/6/2021

Osloregionen på Arendalsuka på ATP, Klima og Miljø
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Race to Zero-kampanjen Grensekryssende jernbane, Oslo - Stockholm
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Helhetlig plan for Oslofjorden
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Dato: 9/6/2021

Planlagte aktiviteter Areal og Transport høsten 2021

• NIBR-rapport - ferdigstillelse og videre oppfølging

• NTP 2022-2033

– Evaluering – bestilling fra interessepolitisk utvalg

– Mulig oppfølging interessepolitisk: NTP-prosessen

– Porteføljestyring – hva innebærer det?

• Høringsinnspill på aktuelle høringer

– Fylkeskommuner, statlige 

– Aktuelle i prosess?

• Handlingsprogram 2022

• Neste møte: 2. november

• Send oss info om aktuelle saker!
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Dato: 9/6/2021

Planlagte aktiviteter Klima og Miljø

• NIBR-rapport – ferdigstillelse og videre oppfølging

• Revisjon ordførererklæring

• Klimaskole-arrangement

– Sirkulær økonomi oktober

– Landbruk/skogbruk, nov/des

• Høringsinnspill på aktuelle høringer

– Fylkeskommuner, statlige 

– Aktuelle i prosess?

• Handlingsprogram 2022

• Neste møte: 3. november

• Send oss info om aktuelle saker!
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