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Dagsorden

Godkjenning av dagsorden        

Godkjenning av referat fra forrige møte, 18. mars 2021

Status for prosjekter i bybåndet

• Knutepunktprosjektet

• Parkeringsprosjektet

Fremtidens mobilitet og byliv

• Fremtidens mobilitet v/ Vibeke Harlem, leder for 
mobilitetstjenester i Ruter 

• Mobilitetsplanlegging v/ Almudena Díaz Camacho, 
overingeniør i Lørenskog kommune 

• Betraktninger om fremtidens mobilitet v/ Hanne 
Botten, seksjonsleder for Fremtidens transporter i 
VFK 

• Refleksjoner

Eventuelt

Bilde: Thomas Ekström
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3. Status for prosjekter i bybåndet
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3.1 Knutepunktprosjektet
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Overordnet fremdriftsplan

Fase 1

Kontraktsmøte
1. møte i prosjektgruppen

2., 3. og 4. møte i 
prosjektgruppen

5, 6 og 7. møte i 
prosjektgruppen

Metoder for vurdering av 
kvalitet

Prinsipper for utforming
Prosjektark

Eksempler 
Analyse og tiltak for 
utvalgte knutepunkt

Kartlegge aktører og behov
Definere kvaliteter

Oppstartsseminar
Sluttprodukt

Fase 2 Fase 3

Sluttseminar
Midtveisseminar
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Analyse og undersøkelse av utvalgte knutepunkt

Sandvika

Fleksible løsninger/

midlertidighet

Ski

Utforming av 

fylkesveier

Jessheim

Utforming av 

hybridterminal
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3.2 Parkeringsprosjektet
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4. Fremtidens mobilitet og byliv
• Fremtidens mobilitet v/ Vibeke Harlem, leder for mobilitetstjenester i Ruter 
• Mobilitetsplanlegging v/ Almudena Díaz Camacho, overingeniør i Lørenskog kommune 
• Betraktninger om fremtidens mobilitet v/ Hanne Botten, seksjonsleder for Fremtidens 

transporter i VFK 
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Relevante arrangementer fremover:

15. april, kl. 9-10: «Hva er klimaeffekten av godsoverføring mellom vei og bane i et 
livsløpsperspektiv» (rapportlansering fra Jernbanealliansen og Asplan Viak)

20. april, kl. 8:30-9:45: «NTP og næringslivets behov for godstransport» (Osloregionen)

27. april, kl. 9-12: «Fremgangsmåter i nasjonal transportplanlegging - til hinder for å nå 
klimamål og andre viktige samfunnsmål?» (ByBy-seminar, Forum for byutvikling og bytransport)

28. april, kl. 8:30-9:45: «Hva betyr ny NTP for Osloregionen?» (Osloregionen)

28. april, kl. 9-12: Hvordan samhandler trafikanter med selvkjørende busser i vanlig trafikk? 
(Autobuss sluttseminar, TØI)

5. mai, kl. 9-12: Regulating Smart Mobility: Challenges and Opportunities in a Digital Transition 
(sluttseminar i prosjektet REGSMART, TØI)
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H2-rapporten 
(2016-2018)

Kontakt Lise Weltzien i PBE 
(lise.weltzien@pbe.oslo.kommune.no) 
dersom din organisasjon har ønske om 
å få tilsendt flere rapporter i fysisk 
format

mailto:lise.weltzien@pbe.oslo.kommune.no

