Dato: 5/27/2020

Velkommen til møte i referansegruppe
Osloregionens gods- og logistikkprosjekt
27. mai 2020
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Program
• Innledning til møtet v/Eva Næss Karlsen, Osloregionen
• Presentasjon av utredningen Godstransport – oppdatert
kunnskapsgrunnlag, overlevert februar 2020, v/Alexander Frostis,
Kystverket
• Presentasjon av KVU om terminalstruktur i Oslofjordområdet,
v/Else-Marie Marskar, Statens Vegvesen
• Sluttrapport for prosjektet Kunnskapsgrunnlag om gods- og
logistikkhåndtering i Osloregionen, v/Geir Berg, Flowchange
Spørsmål og diskusjoner underveis.
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Samferdselsdepartementets invitasjoner til
innspill/høring
• Samferdselsdepartementet inviterte i brev av 21. november
fylkeskommunene, de største bykommunene, Sametinget og KS
til å fremme sine forslag til prioriterte løsninger for å håndtere
utfordringene på transportområdet de kommende årene.
Frist 14. mai 2020.
• Samferdselsdepartementet sendte den 18. mars 2020 ut
invitasjon til høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag
fra Samferdselsdepartementet.
Frist 1. juli 2020

• Osloregionen sender innspill/høringssvar iht begge fristene
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OSLOREGIONENS ARBEID MED NTP 2022-2033
– 1. halvår 2020
• Osloregionens sendt innspill til SD 14. mai – prioriterte løsninger
på hovedutfordringer i transportsystemet
• Høring NTP-utredninger, med frist 1. juli
– Innhente innspill fra medlemmer til høringssvar, innen 29. mai.
– Referansegruppemøte gods 27. mai, med innspill til Osloregionens
høringssvar
– Møter i Osloregionens faggrupper 2. juni
– Dialog med samarbeidspartnere
– Utarbeide høringssvar, inkl politisk forankring.
– Høringssvar behandles i styremøte 23. juni
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Osloregionens innspill NTP, med forslag til
løsninger på hovedutfordringer, 14. mai 2020

• Hovedutfordring 1: Hvordan løse klimautfordringene og bidra til å
nå klimamål i 2030
• Hovedutfordring 2: Mer klimavennlig og effektiv godshåndtering
• Hovedutfordring 3: Krafttak for jernbaneutbygging som gjør
jernbane til et reelt alternativ både for person- og godstransport
• Hovedutfordring 4: Urban mobilitet og gode løsninger for
byområdene
• Hovedutfordring 5: Digitalisering, teknologiutvikling og
rammebetingelser
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Ny dato for BEST2020!
BEST på gods og logistikk – 28. oktober 2020
• Osloregionen, NHO Viken Oslo og NHO
Innlandet inviterer til årets BESTkonferansen
• Hvordan kan vi lykkes med effektiv,
miljø- og klimavennlig godshåndtering i
Osloregionen?
• Konferansen ser på utfordringsbildet og
omlegging til mer miljø- og
klimavennlige godstransport.
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Avslutning
• Takk til innledere i dagens møte.
• Takk til Geir Berg for utredninger til Osloregionens prosjekt
• Kort om videre arbeid i gods- og logistikkprosjektet
– BEST-konferansen 28. oktober
– Ulike tema vil tas opp fremover på ulike arena, f.eks. bylogistikk
– KVU terminalstruktur på høring

• Send gjerne kommentarer/innspill til Osloregionen på momenter
til høringssvar.
• Presentasjoner fra møtet legges ut på www.osloregionen.no
• Takk for deltagelsen på dagens møte!
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