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Dagsorden

Godkjenning av dagsorden        

Godkjenning av referat fra forrige møte, 21. januar 2021

Status for prosjekter i bybåndet

• Knutepunktprosjektet

• Parkeringsprosjektet

Byvekstavtalen

• Orientering om avtalen ved Terje Rognlien/Kyrre Gran, 
OP3-sekreteriatet 

• Nye samarbeidsformer ved Elin Hoff Johansen, PBE, 
Oslo kommune

• Refleksjoner

Eventuelt
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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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Vurderingsdel og tiltaksdel

Vurderingsdel

Prinsippløsninger

Tiltaksdel 

med 

løsninger

«Verktøykassa skal inneholde verktøy og 
virkemidler som kan brukes på ulike måter: 

1) som bakgrunn for å iverksette enkle tiltak
2) som grunnlag for mer omfattende 

prosjektering eller 
3) som utgangspunkt for å gi føringer i 

planprosesser og byggesaker.» 
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Metode for vurdering av kvaliteter
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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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Byvekstavtale for Osloområdet 2019-2029

Byvekstavtale (BVA) for Osloområdet 
ble inngått mellom Oslo kommune, Viken 
fylkeskommune, Bærum kommune, 
Lillestrøm kommune og Nordre Follo 
kommune og Staten v/ 
Samferdselsdepartementet og 
Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet              
27. november 2020.

Foto: Viken fylkeskommune
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3. Byvekstavtalen og RP-ATP
1. Orientering om avtalen ved Terje Rognlien/Kyrre Gran, OP3-sekreteriatet 
2. Nye samarbeidsformer ved Elin Hoff Johansen, PBE, Oslo kommune
3. Refleksjoner 
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Felles forpliktende planlegging
Arealplanlegging:
▪ Samarbeid om effektiv og forutsigbar oppfølging av RP-ATP og mål
▪ Effektivisering av planprosesser ved å legge RP-ATP til grunn for å forebygge innsigelser
▪ Tidlig dialog, koordinering og samhandling mellom partenes planarbeid. Partene skal finne felles løsninger 

gjennom planarbeid om både organisatoriske, fysiske, tekniske og finansielle spørsmål, og alle parter skal 
bidra med ressurser i planlegging og utvikling av kollektivbaserte byutviklingsområder.

▪ Plantype etter plan- og bygningsloven og ansvarsdeling mellom stat, fylkeskommune og kommune avklares 
i starten av samhandlingsprosessen.

▪ Åpenhet, gjensidighet og involvering i planprosesser og mellom partene og hensiktsmessig 
samarbeidsform på områdenivå.

▪ Avtalebasert tilnærming både i planlegging og gjennomføring
▪ Utbygging av nye områder skal samordnes med porteføljestyringen i Oslopakke 3
▪ Infrastruktureiere og kommunene forplikter seg til å bidra til å sikre størst mulig grad av samtidig 

planlegging av både areal og infrastruktur

Knutepunkter og kollektivsystem:
▪ Hensiktsmessig samarbeidsform på områdenivå
▪ Høy arealutnyttelse rundt knutepunkter
▪ Bidra til samtidig planlegging
▪ Identifisere knutepunkter for felles planlegging
▪ Styrke kollektivforbindelsene
▪ Berørte parter skal i felleskap identifisere knutepunkter for felles planlegging, som en direkte oppfølging 

av RP-ATP og kommuneplaner vedtatt i tråd med denne.
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