Dato: 4/9/2019

Velkommen til workshop
om gods og logistikk
i Osloregionen
Eva Næss Karlsen
spesialrådgiver
4. april 2019
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Kort om samarbeidsalliansen Osloregionen










Stiftet desember 2004
Allianse mellom kommuner og
fylkeskommuner som selv definerer seg
som en del av Osloregionen.
Omfatter 83 kommuner (inkl. Oslo), 5
fylkeskommuner- totalt 2,4 millioner
innbyggere.
Oslo kommune er vertskap.
Styre med ordførere. Styreleder er
byrådsleder Raymond Johansen (Oslo).
Nestleder er Tore Opdal Hansen, ordfører i
Drammen kommune
Formål: Styrke Osloregionen som en
konkurransedyktig og bærekraftig region i
Europa.
Dato: 4/9/2019

Osloregionens rolle som regional aktør
 Utvikle strategier og bidra til
samordning av planlegging og bruk
av offentlige virkemidler i regionen
 Politisk rolle
 Samordnet opptreden i saker som
er viktige for regionen (”politisk
kraft” overfor staten og statlige
rammebetingelser).
 ”Skru regionen sammen”
 Felles arenaer og møteplasser
 Felles prosjekter
 Styrke regional identitet
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Osloregionens arbeidsområder

•
•
•
•
•
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Areal, transport og klima
Verdiskapning og kompetanse
Internasjonal profilering
Interessepolitisk arbeid
Kommunikasjon og regional
identitetsbygging

Dato: 4/9/2019

Gods- og logistikkprosjekt i Osloregionen

Prosjektets mål er å utvikle et oppdatert kunnskapsgrunnlag på
gods- og logistikkhåndtering i Osloregionen.
Kunnskapsgrunnlaget vil være basis for mer koordinert nordisk,
nasjonalt og regionalt samarbeid for å:
– øke andelen godstransport på sjø og jernbane
– oppnå mer effektiv og miljø- og klimavennlig godstransport på vei.
Varighet: 01.03.2018-31.12.2020
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Arbeidspakkene i prosjektet
Arbeidspakke Tittel
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1

Faktagrunnlag gods- og varestrømmer og utslipp fra
godstrafikk

2

Innspill til godsterminal-struktur på Østlandet og andre
nasjonale utredninger

3

Øke andel godstransport på sjø og bane

4

Kommunenes, fylkeskommunenes og andre aktørers
roller for mer miljø- og klimavennlig transport
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Kommunikasjon/informasjon/formidling

Dato: 4/9/2019

Program:
11.30
12.00
12.15

Lunsj
Velkommen. Innledning om prosjektet og presentasjon av deltakerne,
v/Eva Næss Karlsen, Osloregionen



13.00




Hva har skjedd siden Osloregionens gods- og logistikkstrategi ble vedtatt i
2012 og hvilke planer foreligger? Infrastruktur, næringsliv, andre off.
virkemidler v/Geir Berg, Flowchange
Spørsmål og diskusjon
Trafikkstrømmene i Osloregionen og utslipp fra tungtrafikken, v/Christoffer
Noreng, Thema Consulting og Erling Sæther, Flowchange
Spørsmål og diskusjon

14.00

Gruppearbeid og diskusjon i plenum.
Oppgaver i gruppearbeidet:
 Beskrivelse av de 3-5 viktigste utfordringene for gods- og logistikksektoren
mot 2033
 Forslag til tiltak for å møte disse utfordringene
 Prioritering av ytterligere kunnskapsbehov knyttet til gods og logistikk, blant
annet for kommunikasjon utenfor egen fagkrets

15.20

Oppsummering og avslutning.
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www.osloregionen.no
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