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Sak 4. HANDLINGSPROGRAM 2023 

– GJENNOMGANG AV 

INNSATSOMRÅDE AREAL OG

TRANSPORT

Januar 2023
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Dato: 1/17/2023

Hovedgrep i forslaget til handlingsplan 2023, som i 2022

• Prioritering: Fokus på utvalgte saker/temaer

• Prioritere tid til kontakt med/besøk hos medlemmene

• Interessepolitisk arbeid 

• Integrere arbeidsområdene 

• Samarbeide med andre relevante aktører og organisasjoner der det er 

interessefellesskap med Osloregionen
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Dato: 1/17/2023

Hovedprioriteringer Areal og transport

• Følge opp arbeidet med NTP 2025-2036 og implementeringen av gjeldende NTP overfor 

Stortinget, regjeringen og transportetater

– Følge opp arbeidet med NTP 2025-2036 i tråd med Osloregionens strategi (behandles i 

styremøte des.2022)

– Gjennomføre jernbanekampanje våren 2023

• Gjennomføre prosjektet "Energistasjoner for grønn næringstransport", bl.a. oppfølging av 

potensielle lokasjoner for infrastruktur og utvikling av veileder for etablering av 

infrastruktur

• Følge opp grensekryssende transport-korridorer, med hovedfokus på jernbane

• Følge opp Osloregionens ATP-strategi og grunnidè om flerkjernet utvikling med fokus på 

byområdene. Det skal også vurderes mulighet for europeisk samarbeid på dette tema.
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Dato: 1/17/2023

Sak 5. 

OSLOREGIONENS 

OPPFØLGING NTP 2025-2036
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Dato: 1/17/2023

NTP-arbeidet 2025-2036

1.0. Strategi for NTP-arbeidet

1.1. Administrativ NTP-gruppe

1.2. Kommunikasjonsplan NTP-arbeid

1.3. Vurdere utredningsoppdrag, frist 22. jan.

1.4. Innspillsmøter for interesseorg

1.5. NTP-konferanse

1.6. Høringsinnspill våren 2023

1.7. Webinarer/seminarer om NTP

1.8. Interessepol.arbeid opp mot Stortinget
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Dato: 1/17/2023

Sak 6. Jernbanekampanje 2023
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Dato: 1/17/2023

Jernbanekampanje 2023

3.1. Lage intern workshop for kampanje- rammeverk: målgruppe, problem, løsning og mediestrategi

3.2. Lage rammeverk for kampanje 

3.3. Kampanjeside på Osloregionens web

3.4. Lage detaljert fremdriftsplan 

3.5. Dialog/Workshop med ATP-grupper ang innhold 

3.6. Lage innhold kampanje, befolkning, næringsliv og kommune

3.7. Lage mediestrategi

3.8. Møte Footprint - kvalitetssikring

3.9. Linkedin-kurs for ordførere

3.10. Følge opp ordførere og medieansvarlig i kommune om deling av kampanje

3.11. Kjøre kampanje på sosiale medier

3.12. Sende ut kronikker og medieinnsalg
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Dato: 1/17/2023

Sak 7. FORPROSJEKT INTERREG-

SØKNAD

Urbane noder og fremtidig areal- og

transportplanlegging i en flerkjernet 

region
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Dato: 1/17/2023

Bakgrunn for mulig interreg-prosjekt

• Bakgrunn for prosjektet er flere pågående prosesser som omhandler areal- og 

transportplanlegging i byområder, og spesielt i Osloregionen. 

– Evaluering av regional plan for Oslo og Akershus og evaluering av byvekstavtaler. 

– EUs reviderte TEN-T retningslinjer og EUs nye strategi om bymobilitet. Denne strategien 

anerkjenner byenes rolle som sentra for økonomisk og sosial aktivitet og at europeiske byer 

går foran når det gjelder innovasjon innen transport, bærekraftig byplanlegging og 

implementering av ambisiøse mål på klima og trafikksikkerhet. Samtidig pekes det på 

utfordringer for å forbedre mobilitets- og transportsystemet. 

• Forprosjektet vil gjennomføre kartlegging, dialog med potensielle partnere, utarbeide 

underlag og forarbeid for en mulig prosjektsøknad. 

• Forprosjektets leveranse vil være underlag for en mulig søknad til Interreg Öresund-

Kattegat-Skagerrakprogrammet, tentativt høsten 2023, eventuelt våren 2024.
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Dato: 1/17/2023

Aktiviteter og potensielle partnere

• Følgende aktiviteter i forprosjektet: 
– Beskrivelse av utfordringer for storbyregioner på transport-/mobilitetsområde og hvordan et mulig interreg-prosjekt 

kan bidra til å svare på utfordringene for storbyregionene 

– Kartlegge interesse og behov for et samarbeidsprosjekt, eventuelt om prosjektide allerede er dekket i pågående 
prosjekter, samt mulige synergier med andre prosjekter 

– Dialog med interreg-sekretariat for veiledning til mulig søknad 

– Beskrive prosjektets plass i Interreg-ØKS 

• Foreløpig om potensielle partnere i et interreg-prosjekt:
– Osloregionen Interkommunalt politisk råd (Lead-partner) 

– Oslo kommune, byrådsavdeling for miljø og samferdsel, byrådsavdeling for byutvikling, Plan- og bygningsetaten, 
Bymiljøetaten 

– Akershus fylkeskommune (fra 2024), Samferdsel og mobilitet 

– Kommuner i Osloregionen

– Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet 

– Forskningsmiljøer: NIBR, TØI 

– Leverandører av teknologi og tjenester innen transport og mobilitet 

– Partnere Sverige og Danmark: Gøteborgregionen, Region Hovedstaden
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Dato: 1/17/2023

Sak 8. ORIENTERING OM 

PROSJEKT ENERGISTASJONER 

FOR GRØNN 

NÆRINGSTRANSPORT 
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Prosjektinnhold - arbeidspakker
Prosjektets formål: Bidra til raskere etablering av energistasjoner for grønn næringstransport på Østlandet



Status i prosjektet (per januar 2023)
• Arbeidspakke 1: Areal og lokasjoner 
• TØI-studie om transportmønsteranalyse. Ferdigstilles februar 2023, vil påvirke oppfølging av konkrete lokasjoner
• 22. november: Befaring logistikk-huber, Langhus, Berger og Gardermoen

• Arbeidspakke 2: Dialog og kunnskap
• Møte 19. januar med andre relevante prosjekter, samarbeid og synergier. 25 deltagere fra ca 20 prosjekter.
• Møte 26. januar med nettvirksomhet (vårt prosjekt, SVV og Grønt landtransportprogram inviterer). Deltakelse fra NVE, RME, 

Statnett og 3 nettselskap om utbygging av infrastruktur og nettkapasitet på Østlandet
• Arendalsuka 2023

• Arbeidspakke 3: Saksbehandler og veileder
• Gjennomføre anskaffelse for konsulentbistand for gjennomføre anskaffelse – utvikling av veileder for etablering av 

energistasjoner. Oppstart oppdrag ca 1. februar

• Arbeidspakke 4: Kommunikasjon
• Lanserer nettside for prosjektet ca 25. januar

• Arbeidspakke 5: Prosjektledelse
• Signert samarbeidsavtale med Østlandssamarbeidet



Dato: 1/17/2023

Sak 9. MØTEPLAN 2023 OG 

FORSLAG TIL TEMA FOR 

MØTENE
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Dato: 1/17/202316

Andre arr.*
Areal og 

transport 

(faggruppe)

Klima og miljø 

(faggruppe)

Næringssamarbeid

et (faggruppe

Koordineringsgrupp

en
Interessepolitisk utvalg Styremøter Representantskap

17.jan. kl 0915-12 

Fysisk

18. jan., kl 0915-12 

Fysisk

19.jan kl. 13 - 15 

fysisk

31.jan kl. 12 - 15 

Fysisk

3. feb kl. 14.30 - 16.00 

på Teams

14. feb kl. 13 - 

15 Fysisk

14. mars, kl 09-12 

på Teams

15. mars, kl 09-12 

på Teams

16. mars kl. 9- 11 

på Teams

28. mars kl. 12 - 15 

På Teams

31.mars kl. 9 - 10.30 på 

Teams

14. april kl. 13 - 

15 på Teams

23.mai, kl 0915-

12 Fysisk

24.mai, kl 0915-12 

Fysisk

25.mai kl. 9 - 11 på 

Teams

6. juni kl. 12 - 15 på 

Teams
9. juni kl. 9 - 11 fysisk

23. juni kl. 13 - 

15 på Teams
8. juni kl. 15 - 16 fysisk

8.jun: BEST-

konferansen 

16.aug: Arendalsuka

17.okt., kl 09-12 

på Teams

18.okt. kl 09-12 på 

Teams

19.okt kl. 9 - 11 på 

Teams

31. okt kl. 12 - 15 på 

Teams
17. nov. kl. 9 - 11 fysisk

24.nov kl. 13. - 

15 fysisk

10. nov kl. 14 - 16 på 

Teams: valg av styre 

mm etter valget 

sept.23

8. des kl. 15 - 16 på 

Teams: Rep.skap vedta 

budsjett og 

handlingsprogram 

2024

Andre arr*: Osloregionen vil arrangere webinarer og fagseminar, m.m. som ikke er inkludert i oversikten

Administrative grupper Politiske organ 

Møtekalender Osloregionen 2023
(vedtatt av styret 9.12.2022)

30.-31. august Felles faggruppesamling



Dato: 1/17/2023

Tema på faggruppemøtene Areal og Transport 2023

Areal og transport Forslag til tema

17.jan. kl 0915-12 Fysisk Innledende om arbeidet for 2023

14. mars, kl 09-12 på Teams

23.mai, kl 0915-12 Fysisk

30.-31. august Felles faggruppesamling

17.okt., kl 09-12 på Teams
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Dato: 1/17/2023

Sak 10. Øvrige orienteringssaker

• Samrådsmøte 17. januar v/Trafikvärket og Jernbanedirektoratet - om mulighetsstudie 

Oslo - Gøteborg

• Felles faggruppesamling 30.-31. august, prosess for valg av sted 

• Nytt fra sekretariatet 

• Prosjekt «Oppdrag Oslofjorden», kommende arrangement om samferdsel og vannmiljø
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