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Sak 4. PROSJEKT «OPPDRAG 
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Dato: 3/16/2023

Dialogmøte om regionalt samarbeid avløp og Oslofjorden –

8. mars

• Hensikten med dialogmøtet er å undersøke om det er aktuelle temaer å samarbeide om for 
noen av de inviterte aktørene, og eventuelt tema som alle aktørene kan ha utbytte av å 
samarbeide om.

• Deltakere: Fagråd Indre og Ytre Oslofjord, repr fra vannområder, Statsforvalter, Oslofjorden 
friluftsråd

• Hver aktør med kort innlegg om hvordan aktøren jobber med avløp og samarbeid i dag, 
spesielt med tanke på Oslofjordens tilstand. 

• Diskusjon: 
– Hva er de største utfordringene og hindrene for å nå mål?

– Hvordan kan regionalt samarbeid bidra til å løse utfordringene og nå mål?

– Hva kan være en eller flere aktuelle måter å følge opp dagens arbeid på? 

• Arrangører: Viken fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, 
Østlandssamarbeidet, Osloregionen, Norsk Vann
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Dato: 3/16/20234



Dato: 3/16/2023

Leverandørkonferanse for Oslofjorden 18. april

• Bakgrunn for konferansen er den alvorlige miljøtilstanden i Oslofjorden og helhetlig tiltaksplan for fjorden som ble lagt frem i mars 2021 
og som nå gjennomføres.

• Formålet med konferansen er å skape et engasjement og synliggjøre hvordan offentlige virksomheter kan bruke offentlig privat 
samarbeid for å redusere forurensning fra kommunalt avløp og fremme sirkulære løsninger.

• Ønskete resultater: Synliggjøre ny teknologi som er klar til kjøp/bruk, offentlige virksomheter som går i front, felles behov, mulige nye 
prosesser og grunnlag for samarbeid som identifiseres på konferansen.

• Målgruppen er offentlige innkjøpere, kommunale VA-etater, virkemiddelapparat, politisk ledelse, leverandører av miljøteknologi, 
tjenester eller andre løsninger som kan bidra til å bedre miljøsituasjonen.

• Tid og sted: 18. april, kl 0930-1530, Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

Konferanseinnhold:

• Åpningssesjon med innlegg fra politisk nivå og Miljødirektoratet

• Offentlige virksomheter presenterer behov og eksempler

• Leverandørene presenterer sine løsninger

• Innspill og veien videre - hvordan kommunene kan jobbe med sine behov og utfordringer, gjerne i et offentlig privat samarbeid

• Se påmelding om mer info her: https://innovativeanskaffelser.no/kalender/leverandorkonferanse-for-a-redde-oslofjorden/
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Dato: 3/16/2023

Faglig arrangement om samferdsel og vannmiljø – Sept 2023

• Planlegger fagsamling om samferdsel og vannmiljø for kommuner og fylkeskommuner med 
fagrådgivere fra både miljø- og samferdselsavdelingene.

– Henvisning til tiltaksplan for Oslofjorden og tiltak T3: Bidra til økt rensing av forurenset overvann 
gjennom etablering av rutiner for tømming av sandfang for å redusere utslippene av forurenset 
overvann til fjorden

• Samlingen planlegges som fysisk arrangement 

• Aktuelle tidspunkt uke 39 (25-30 september).

• Det er flere mulige temaer som kan løftes opp på fagsamlingen, f.eks.:

– Sandfang

– Massehåndtering

– Snødeponi

• Ønsker 1-2 kontaktpersoner fra ATP-gruppe og Klima- og miljøgruppe som kan bistå i 
planlegging av arrangementet. Det er utpekt noen kontaktpersoner fra samferdsel i 
fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet som skal bistå i arbeidet.
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Dato: 3/16/2023

Sak 7. NOU 2023:3 – Mer av alt 

raskere – Energikommisjonens 

rapport 

Foreløpig vurdering om hovedmomenter i eventuelt 
høringssvar fra Osloregionen IPR 
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Dato: 3/16/2023

Tema/mulige hovedmomenter for høringssvar NOU 2023:3

• Høringsinnspill NOU 2022:6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet

• Energibehov - Transport og næringsutvikling

• Kommunene har alltid hatt en sentral rolle i utviklingen av energisystemet, og de vil få et stort 
ansvar for utviklingen av fremtidens energisystem.
– Kommunene rolle legge til rette: Det er store potensialer for å utnytte mer overskuddsvarme fra industrien, både i 

industrien selv, og i bygg.

– Kommunene helhetlig ansvar fjernvarme, bioenergi, varmepumper

– Vindkraft, solkraft – planprosesser

– Energibruk /energieffektivisering

– Fleksibel energibruk

– Juridiske virkemidler (PBL)

• Nasjonalt kompetansesenter for kommunene
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Dato: 3/16/2023

Sak 6. NTP 2025-2036 –

OSLOREGIONENS OPPFØLGING 

AV NTP-ARBEIDET

- TEMA KLIMA OG MILJØ
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Dato: 3/16/2023

Administrativ NTP-gruppe – oppnevnt januar 2023

Navn Faggruppe Delregion 

Gisle Haakonsen Klima og miljø Oslo kommune, byrådsavd. miljø og samferdsel 

Lise Weltzien ATP Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 

Hilde Nygaard ATP Kongsvingerregionen 

Inger Kammerud ATP Ringeriksregionen 

Svein Håvar Korshavn ATP/KG Gjøvikregionen 

Nina Mosseby ATP/Næring/KG Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 

Terje Pettersen Næring Mosseregionen 

Helge Bollæren Hasvold Næring Søndre Viken regionråd 

Ingar Vaskinn Næring Kongsbergregionen 
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• Mandat: NTP-gruppens mandat er å bistå sekretariatet i NTP-arbeidet, og foreslå innspill og aktiviteter fra 
Osloregionen før behandling i Osloregionens politiske organer. 

• Oppstartsmøte 15. februar

• Møte 2: 12. april, Møte 3: 24. mai



Dato: 3/16/2023

Osloregionens oppfølging av NTP 2025-2036

Aktiviteter og status

Vurdere utredningsoppdrag fra transportetatene, levert 23. januar

Delta i innspillsmøter for interesseorganisasjoner. Siste møte 13. februar

NTP-konferanse 4. mai, samarbeid med NHO Viken Oslo, LO Oslo Akershus og Østlandssamarbeidet

Prioriteringsoppdrag fra transportetater leveres 31. mars. Høring forventet april-juni. 

Medlemsinvolvering ifm høringen

Webinarer/seminarer om NTP 2023-2024

Interessepolitisk arbeid opp mot Stortinget, departementer, regjeringen
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Hovedmål for Osloregionens arbeid med NTP 2025-2036 er å styrke regionens gjennomslagskraft gjennom 

bred medlemsinvolvering og å synliggjøre regionens utfordringer og hvordan satsinger i regionen bidrar til å 

nå mål for NTP 2025-2036. 



Dato: 3/16/2023

NTP-KONFERANSE 4. MAI, NÆRINGSLIVETS HUS

Kl 0930-1100 – ÅPNINGSSESJON:

• Åpningssesjon med politisk innledning og diskusjon. Åpningsinnlegg om NTP 2025-2036 fra 
samferdselsminister Jon Ivar Nygård (tbc) om mål med NTP og utfordringsbildet. Vi inviterer til politisk 
diskusjon om utfordringene og prioriteringer på transportområdet med representanter fra Stortinget, 
fylkesordførere, ordførere og representanter fra NHO og LO

Kl 12-1315 – FAGSESJON – TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL PRIORITERINGER:

• I den andre sesjonen presenterer transportetatene sine forslag prioriteringer i ny NTP. Vi har også 
invitert representanter fra ulike fagmiljøer til å vurdere om disse prioriteringene vil bidra til å løse 
utfordringene i transportsystemet.

Kl 1345-1530 – TEMATISK SESJON FOR ØSTLANDET:

• I den tredje sesjonen på konferansen løfter vi fram utvalgte tema som er spesielt relevant for 
transportbehovet og transportsystemet på Østlandet og hvordan disse temaene bør adresseres i neste 
NTP. Hvert tema blir belyst med faglige innledninger. Eksempler: Fylkesvegenes plass i NTP, jernbanens 
økende betydning, godstransport, mobilitet i byområdene og betydningen av ny teknologi.
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Dato: 3/16/2023

Kl 1345-1530 – TEMATISK SESJON FOR ØSTLANDET:

• I den tredje sesjonen på konferansen løfter vi fram utvalgte tema som er spesielt relevant 

for transportbehovet og transportsystemet på Østlandet og hvordan disse temaene bør 

adresseres i neste NTP. Ca 15 min per tema

• Fylkesvegenes plass i NTP

• Satsing på jernbanen

• Godstransport

• Mobilitet i byområdene

• Betydningen av ny teknologi

13



Dato: 3/16/2023

MEDLEMSUNDERSØKELSE SPØRSMÅL RELATERT TIL NTP

• Osloregionen IPR sender ut medlemsundersøkelse 
innen 20. mars

• 4. gang undersøkelsen sendes til politisk og 
administrativ ledelse i medlemskommuner

• Flere av spørsmålene er de samme som stilles hvert år

• I 2023 ønsker vi å stille spørsmål til medlemmene 
knyttet til transportutfordringer, spesielt knyttet til 
arbeidet med NTP 2025-2036

• Vi ønsker innspill innen 19. mars på aktuelle spørsmål

– Spørsmål om hovedutfordringer på transportområdet i 
kommune/delregion

– Ønsker ikke for detaljert spørsmål og svar om lokale 
forhold

– Forslag om å utforme spørsmål knyttet til mål for NTP og 
tema i NTP-utredninger
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Dato: 3/16/2023

Klima, miljø og natur i NTP?

• Utredningsgruppe på klima og miljø

• Tilleggsoppdrag/Oppfølging av leveransen på utredningsoppdraget

– Alternativ bane forenlig med klimamålene/nullvekstmålet

– Klimatilpasning

– Natur – indikatorer

– Salgsmål for nullutslippsmaskiner og -kjøretøy og utslipp fra bygge- og anleggsplasser

– Bompenger

– Byområder

• Ønsker innspill fra faggruppe Klima og miljø på vurderinger om klima/miljø/natur i 
utredninger
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https://www.regjeringen.no/contentassets/2426a22cfef14e16b1d3028442fc78df/utredningsoppdraget-leveranse-januar-2023/klima-og-miljo-l2254353.pdf
Nasjonal%20transportplan%202025-2036%20-%20Oppfølging%20av%20leveransen%20på


Dato: 3/16/2023

Sak 8 - ØVRIGE 

ORIENTERINGSSAKER 
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Dato: 3/16/2023

ORIENTERING OM PROSJEKT 

ENERGISTASJONER FOR 

GRØNN NÆRINGSTRANSPORT 
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Prosjektinnhold - arbeidspakker



Nettside lansert 15. februar – www.energistasjoner.org 

http://www.energistasjoner.org/


Arbeidspakke 1 – areal og identifisering av lokasjoner 

• Kartlegge aktuelle lokasjoner i kommunene 
• Foreløpig kartlegging gjort våren 2022 og i forkant av kick off 28. 

september
• Samarbeid med GLP og SVV om digitalisering av stoppmønsteranalyse 

levert av TØI

• Våren 2023: Detaljert kartlegging i kommunene, se i 
sammenheng med resultater fra stoppmønsteranalyse
• Guide under utarbeiding

• Visualisere aktuelle lokasjoner i et digitalt kart 

• Følge opp konkrete lokasjoner med kommuner og 
transportnæring 



Mulige lokasjoner for energistasjon for tyngre kjøretøy i din 
kommune?

• Se potensielle områder i kart i stoppmønsteranalyse

• Arealer med riktig arealformål evt mulig omregulering?

• Følgende informasjon etterspørres for hver tomt: 
• gateadressse, postnummer, gårdsnummer, bruksnummer, kommune, 

kommunenr., planstatus, arealformål, kontaktinformasjon

• Se eksempel på kartlegging av tomter fra Eidsvoll kommune

• Legg inn informasjon om aktuelle tomter i skjema på 
https://www.energistasjoner.org/arealer

https://www.energistasjoner.org/s/Kartleggingsvelse-Eidsvoll-PDF.pdf
https://www.energistasjoner.org/arealer


Arbeidspakke 3 – saksbehandling og veileder

• Utvikle veileder for etablering av infrastruktur for lade- og 

fyllestasjoner for tyngre kjøretøy. 

• Hovedmålgruppen er kommuner med fokus på deres rolle som 
planmyndighet og ansvar for arealplanlegging. 
• nytteverdi for andre aktører, som fylkeskommuner, statlige myndigheter 

(Statens Vegvesen, Statsforvalter, Enova, Miljødirektoratet) og utbyggere av 
energistasjoner. 

• Bidra til økt kvalitet på planinitiativ eller byggesøknader, ved å informere om 
krav til innhold i saksunderlag og søknader

• Kunnskap og erfaringer fra øvrige arbeidspakker - aktiviteter og 
utviklingsarbeidet vil skje parallelt. 

• 4 workshop våren 2023 for ulike målgrupper
• Første workshop 9. mars med kommune og fylkeskommuner

Foto: Christian Tunge
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