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Møtet ble holdt i fylkestingssalen hos Akershus Fylkeskommune kl. 10:00-13:20
Før behandling av sakskartet ble det holdt tre korte orienteringer:
1. Statens Vegvesen om prosessplan/rullering av NTP 2022-2033 (Alberte Marie Ruud)
2. Jernbanedirektoratet om arbeidet med handlingsprogrammet (NTP) v/ Nina Fjeldheim
Hoelsæter og Michael B. Andersen
3. Ny kryssing av Oslofjorden (KVU) v/ Tom Alex Hagen, Statens vegvesen Region øst.
Presentasjonene er vedlagt protokollen.
Sak 01/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Utvalgets vedtak:
Møteinnkalling og saksliste til møte i fagpolitisk utvalg 12.01.2018 godkjennes.
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Sa8k 02/18 Protokoller
Utvalgets vedtak:
1. Protokoll fra møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel 4. mai 2017 godkjennes.
2. Protokoll fra møte i adm. samferdselsgruppe 25. oktober og 6. desember tas til
orientering

Sak 03/18

Fylkesvise orienteringer.

Det ble gitt korte orienteringer fra fylkene:
AFK: Regionreform, Oslopakke 3 tilleggs forhandlinger, bompengerr E18 og Fornebubanen
ØFK: Regional transportplan, aksjonsgrupper (InterCity), E18, R19 og byvekstavtaler.
HFK: Regionreform, handlingsplaner knyttet til fylkesveger og Hedmark Trafikk ,
Statsbudsjettet 2018, trafikkpakke 2 (jernbane), felles areal og transportplan og InterCity
TFK: Gods på bane, Farriseidet, E18, bypakker, InterCity, Porsgrunn-Kr.Sand
OFK: Regionreform, ATP Mjøsbyen
Oslo: Fornebubanen godkjenning av reguleringsplan og eierskap Oslo/Viken, Oslo-navet KS1,
kollektivselskapene (Ruter, Brakar)
VFK: E18, IC Tønsberg-Larvik, IC Barkåker-Nykirke, bypakke Tønsberg, Larvik Havn
mulighetsananlyse, Larvik-Porsgrunn, Vestfoldbyen
BFK: Buskerudpakke 2, dobbeltspor mot Sande, Brakar og regionreform

Utvalgets vedtak:
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen fra de ulike fylkene til orientering

Sak 04/18

Orienteringssaker

Sekretariatsleder orienterer kort om følgende saker:
-

Konferanse Voksenåsen 24. mai 2017
Høringsuttalelse TEN-T
Høring i transport- og kommunikasjonskomiteen 31. oktober
Billettering – felles policy fra Østlandssamarbeidet
Politisk styringsgruppe InterCity – sammensetning
Norsk deltagelse i Scandria Alliance
Møte i Stockholm 28. november der jernbane Oslo-Gøteborg ble drøftet.
Nettside ØS

Utvalgets vedtak:
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen fra sekretariatet til orientering
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Sak 05/18

Prosessplan – rullering NTP 2022-2033

På møtet ble arbeidet med Østlandspakka og rulleringen av ny NTP 2022-2033 drøftet med utgangspunkt
i fremlagte sakspapirer og orienteringen innledningsvis på møte fra Statens Vegvesen/NTP-sekretariatet.
Møteplan for utvalget ble også drøftet, jf behandlingen av utvalgssak 11/18.

Utvalgets vedtak:
1. Fagpolitisk utvalg ber adm. samferdselsgruppe og sekretariatet å utarbeide en endelig
prosessplan for Østlandssamarbeidets arbeid med Østlandspakka og ny nasjonal
transportplan for 2022-2033.
2. Prosessplan med forslag til rammer/opplegg for arbeidet med Østlandspakka legges frem
for endelig godkjenning på neste møte i fagpolitisk utvalg.
3. Tilsvarende bes adm. samferdselsgruppe avklare og utarbeide kravspesifikasjon for kjøp
av ekstern konsulentbistand til arbeid med Østlandsspakka i forkant av neste møte i
fagpolitisk utvalg.

Sak 06/18

Felles tømmerhavn Østlandet

Sekretariatsleder orienterte om bakgrunnen for saken og vedtak på KU-møte i oktober 2017.
Utvalgets vedtak:
1. Fagpolitisk utvalg ser positivt på at Østlandssamarbeidet er forespurt om å bistå i
arbeidet med å få på plass gode logistikkløsninger som kan sikre skognæringa og
industrien på Østlandet gode rammebetingelser.
2. Det forutsettes at beskrivelse av hovedprosjekt ferdigstilles slik at dette kan legges frem
for godkjenning i kontaktutvalget på møte 2. mars 2018
3. Det forutsettes at det videre arbeidet med saken ses i sammenheng med
utarbeidelse/revisjon av Østlandspakka og at fagpolitisk utvalg i denne sammenheng får
saken til behandling/drøfting på utvalgsmøtene i 2018 og 2019.
Sak 07/18 ATP-samarbeid med Osloregionen
Det ble fra utvalget understreket at man i det videre arbeidet må være bevisst på grenseflatene
mellom Østlandssamarbeidet og Osloregionen. Det ble videre pekt på at Østlandssamarbeidets
arbeid på samferdselsområdet må sikre en fortsatt balansert og bærekraftig utvikling i hele
landsdelen. Østlandssamarbeidets viktige koordinerende rolle i forhold til NTP og InterCity ble
understreket.
Utvalgets vedtak:
1. Fagpolitisk utvalg viser til at kontaktutvalget har sluttet seg til innstillingen fra felles
administrativ gruppe – og at arbeidet i gruppen videreføres med tanke på å konkretisere
samarbeidsområdene mellom Østlandssamarbeidet og Osloregionen.
2. Utvalget ser det som viktig at Østlandssamarbeidets arbeid på samferdselsområdet må
sikre en fortsatt balansert og bærekraftig utvikling i hele landsdelen. I denne
sammenheng er det naturlig at det videre arbeidet i prosjektet ses i sammenheng med
regionreformen og fylkeskommunenes vurderinger av sitt arbeid på samferdselsområdet.
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Sak 08/18 Scandria2Act – statusrapport.
Sekretariatsleder gav en kort orientering om arbeidet med Scandria2Act – et interregprosjekt der
Østlandssamarbeidet deltar sammen med andre regioner langs Scandria-korridoren.
Midtvegsrapportering er gjennomført pr. 31. oktober 2017.
Prosjektets visjon er «to implement a sustainable and multimodal transport system by 2030 in the
BSR (Baltic Sea Region) and along the Scandiavian_Mediterranean Core network corridor»
Utvalgets vedtak:
1. Fagpolitisk tar informasjonen om status i interregprosjekt Scandria2Act til orientering.
2. Utvalget ser det som ønskelig å få en bredere presentasjon av de gjennomførte
godsanalysene på neste utvalgsmøte.

Sak 09/18

Handlingsplan 2018-2019 Østlandssamarbeidet

Det ble fra utvalget understreket at det viktigste for Østlandssamarbeidet i planperioden er
arbeidet med Østlandspakka. En del av de øvrige planlagte aktivitetene i planperioden bør derfor
ses i sammenheng med rulleringen av Østlandspakka.
Utvalgets vedtak:
1. Fagpolitisk utvalg slutter seg til hovedpunktene i sekretariatets fremlagte forslag til
handlingsplan for 2018-2019 på samferdsel, miljø og klima.
2. Utvalget ber om at det gjennomføres en kartlegging/analyse av Østlandssamarbeidet sitt
påvirkningsarbeid vedr. NTP og InterCity, for på denne måten å få størst mulig effekt av
tilgjengelige ressurser.

Sak 10/18

Møteplaner 2018

Utvalgets vedtak:
I 2018 gjennomføres møtene i fagpolitisk utvalg på følgende datoer:
-

12. januar
26-27. april (Hamar)
21. september

Sak 11/18

Østlandssamarbeidets transportkonferanse 2018

Sekretariatsleder orienterte kort om at det nå arbeides med å organisere en internasjonal
transportkonferanse i Oslo første uka i september i 2018. Første del av konferansen vil ha et
nordisk fokus, mens andre del av konferansen vil fokusere på Østlandets rolle i forhold til
Scandriakorridoren.
Utvalgets vedtak:
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1. Fagpolitisk utvalg tar den fremlagte informasjonen om Østlandssamarbeidets
transportkonferanse i september 2018 til orientering.
2. Utvalget forutsetter at programkomiteen følger opp saken – i tett dialog med
sekretariatet. Endelig program og budsjett/finansieringsplan presenteres på neste møte i
fagpolitisk utvalg
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