
 

Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo  
Telefon 23 46 11 22 I Telefaks 23 46 17 43 I www.osloregionen.no 

www.osloregionen.no 

 
Se vedlagte adresseliste   
 
 
 
 
   
Deres ref.  Vår ref. Saksansv.:Grethe Salvesvold Dato: 23.06.15                       
 2015 - 402 48 08 88 28 
  Arkivkode: e-post: grethe.salvesvold@osloregionen.no  

 
 
HØRING - REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR 
OSLOREGIONEN»   
 
I 2008 vedtok Osloregionen en samordnet areal- og transportstrategi for flerkjernet utvikling av 
regionen, med konsentrert vekst i byer og tettsteder og effektive transportløsninger. Strategien har 
vært grunnlag både for planlegging internt i regionen og for innspill til nasjonale samferdsels-
prioriteringer. I 2014 ble det igangsatt en revisjon av strategidokumentet. Arbeidet har vært prosjekt-
organisert, med bred deltakelse fra Osloregionens medlemmer og andre regionale virksomheter.  
 
Styret i Osloregionen sender med dette forslag til revidert versjon av «Samordnet areal- og 
transportstrategi for Osloregionen» på høring med frist 1. desember 2015. Høringssvar kan sendes 
på e-post til prosjektleder Grethe Salvesvold, grethe.salvesvold@osloregionen.no . 
Høringsdokumentene er tilgjengelige på  www.osloregionen.no  
 
Høringen er åpen, slik at også aktører utenom Osloregionens medlemmer kan uttale seg. Vi ser 
gjerne at kommunene i Osloregionen samordner sine innspill på delregionalt nivå. Høringsinstansene 
står fritt til å kommentere de beskrivende delene av strategidokumentet (kapittel 2-7), men vi ber 
spesielt om innspill til mål og strategier i kapittel 1, og til kapittel 8 om oppfølging og bruk.   
 
Forslaget til revidert strategidokument har forsterket målene fra 2008 med et nytt delmål om klima. I 
strategiene for handling er det lagt mer vekt på byutvikling og samferdselstiltak som er nødvendig for 
å bygge opp under utvikling av tette og miljøvennlige byer og tettsteder, og at regionen må 
tydeliggjøre sin arealpolitikk som et svar på nasjonale samferdselsinvesteringer. De største byenes 
rolle i utvikling av et konkurransedyktig næringsliv i regionen er også tydeliggjort, det samme er 
betydningen av skinnegående infrastruktur som kan gi regionforstørring. Strategidokumentet bygger 
på regionale planer vedtatt eller påbegynt etter 2008, og er samordnet med Østlandssamarbeidets 
«Østlandspakke». Dokumentet har et perspektiv frem mot 2040.  
 
I månedsskiftet september-oktober 2015 vil Osloregionen arrangere en høringskonferanse. Alle som 
mottar dette høringsbrevet vil få invitasjon til konferansen. Sekretariatet i Osloregionen stiller gjerne 
på møter i kommuner, fylkeskommuner, regionråd og andre virksomheter for å informere om 
høringsutkastet. Spørsmål om slike møter kan rettes til prosjektleder Grethe Salvesvold.   
 
 
Med hilsen  
 
 
 
Stian Berger Røsland       Øyvind Såtvedt 
Byrådsleder Oslo kommune     Direktør 
Styreleder Osloregionen      Osloregionens sekretariat  
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Adresseliste:  
 
Kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen 
Oppland fylkeskommune 
Vestfold fylkeskommune 
Telemark fylkeskommune 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannen i Østfold 
Fylkesmannen i Buskerud 
Fylkesmannen i Hedmark  
Fylkesmannen i Oppland 
Fylkesmannen i Vestfold 
Fylkesmannen i Telemark 
Vegdirektoratet  
Statens vegvesen, Region sør 
Statens vegvesen, Region øst 
Jernbaneverket  
Kystverket 
Avinor  
NSB 
Ruter AS 
Østfold kollektivtrafikk 
Brakar AS 
Hedmark Trafikk FKF 
Opplandstrafikk 
Vestviken kollektivtrafikk 
NHO (sentralt) 
NHOs regionkontorer i Osloregionen: 
  Oslo/Akershus 
  Buskerud 
  Østfold  
  Innlandet  
LO  
Østlandssamarbeidet  
Oslo Business Region  
KS 
Norges Bondelag 
Norges Naturvernforbund 
Oslo og Omland Friluftsråd 
 
 

 


