REFERAT
Fagpolitisk utvalg for samferdsel – møte 26. og 27. april 2018
Fagpolitisk utvalg

Adm.
samferdselsgruppe
Til stede

Akershus

Til stede:
Solveig Schytz (V)

Forfall:
Kristin Antun (MdG)

Buskerud

Olaf Skinnes (SP)

Hedmark

Anne Karin Torp Adolfsen
(AP)
Helge Thomassen (PP)
Anne Elisabeth Thoresen (Ap)

Øystein Andreassen (Fr.P)

Vestfold

Hans Hilding Hønsvall (Kr.F)

Lan Marie Nguyen Berg (MdG)
Knut Duesund (Kr.F)
Gry Anette Rekanes Amundsen
(FrP)
Morten Istre (Ap)

Østfold

Olav Moe (KrF)

Gretha Kant (H)

Dag Fjeld Edvardsen (H)

Oppland
Oslo
Telemark

Erlend Myking

Anne Sigrid-Hamran

Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder
Andre:
Møteleder:

Olav Moe

Referent:

Jon Petter Arntzen

Vår referanse: ..

Møtet ble holdt på Victoria Hotel. Hamar torsdag 26. april kl. 17:00-18:30 og fredag 27. april kl.
08:15-11:00
I tillegg til behandling av sakskartet ble det holdt tre korte orienteringer:
1. InterCity og byutvikling i Hamar v/ordfører Einar Busterud og kommuneplanlegger Tone
Wabakken
2. Areal- og transportstrategi Mjøsbyen v/ planlegger Eli N. Ruud-Olsen Hedmark
fylkeskommune
3. Nye Veier AS sine gjennomføringsmodeller v/ prosjektdirektør Øivind Moshagen
Presentasjonene er vedlagt protokollen.
Etter møte torsdag 26. april ble det gjennomført en befaring/byvandring i Hamar sentrum.
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Sak 13/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Utvalgets vedtak:
Møteinnkalling og saksliste til møte i fagpolitisk utvalg 26. april og 27.april 2018 godkjennes.

Sak 04/18

Protokoller

Utvalgets vedtak:
1. Protokoll fra møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel 12. januar 2018 godkjennes.
2. Protokoller fra møte i adm. samferdselsgruppe 16. februar, 21. mars og 13. april 2018
tas til orientering

Sak 15/18

Fylkesvise orienteringer.

Det ble gitt korte orienteringer fra fylkene:
Akershus:
 Regionreform
 Byvekstavtale Oslo/AFK (Bærum, Oppegård og Skedsmo)
 Kollektivløsning/baneløsning Nedre Romerike bane og superbuss
 Endring i bompengesatser - effekter

Buskerud:
 Buskerudspakke 2/ byvekstavtale
 Ringriksbanen og E16. Uavklart ferdigstillelse
 Dok:8 om etterslep vedlikehold fylkesveger
 R23 Kostnadsoverskridelser
 Regional plan tømmerhavn
 R52
Hedmark
 Regionreform
 Fylkesveger og vårløsning
 Høringer på stortinget (Grensekreyssende jernbane og statlig vedlikeholdsprogram for
fylkesveger)
 Flom
Oppland:
 Regionreform
 Flom/ras
 Regional plan samferdsel
 E6
Oslo:
 Europeisk miljøhovedstad 2019 – mye fokus
 Utvidelse av hovedsykkelnettet i byen
 Beboerparkering
 Priser bomveger (differensiering)
 Fornebubanen – vedtatt reguleringsplan
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Sams vegadministrasjon

Vestfold






E18 endelig åpning mai 2018
Eidangerparsellen Larvik – Porsgrunn tas i bruk 24. september 2018 men ingen nye
togavganger med det første
Larvik havn med gods på bane på vent fordi kommunestyret i Larvik med 21 -20 vil
utrede mer før eventuell bygging
Ekstra slitte fylkesveier etter en streng vinter. Det ligger an til ekstra bevilgning på 10
millioner til vedlikehold.
Trase for fastlandsforbindelsen Tønsberg – Nøtterøy i bypakke Tønsberg avgjøres i løpet
av mai.

Østfold:
 Handlingsprogram IC
 Rullering regional transportplan
 Forhandlinger byvekstavtaler Nedre Glomma
 R19 Moss (fergevegen)
 Jernbane gjennom Moss
 Jernbane trasealternativer (rett linje-initiativet)
 Belønningsmidler

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

Sak 16/18

Orienteringssaker

Sekretariatsleder orienterer kort om bruk/funksjonalitet for hjemmesiden til Østlandssamarbeidet
www.ostsam.no
Utvalgets vedtak:
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen fra sekretariatet til orientering

Sak 17/18

Felles høringsuttalelse handlingsprogram NTP - Jernbane

På møtet ble det understreket at det er viktig å utarbeide en felles høringsuttalelse fra
Østlandssamarbeidet. Sekretariatet utarbeider forslag til uttalelse basert på innspill fra
fylkeskommunene, som har frist til 4. mai med å oversende sine innspill til sekretariatet.
Det ble i møtet gitt innspill på at man i høringsuttalelsen bør kommentere grensekryssende
korridorer, gods og intercity.
På møtet ble også organiseringen av InterCity-utbyggingen kommentert. Det kan derfor være
aktuelt at man i høringsuttalelsen ber Jernbanedirektoratet vurdere om dagens organisering av
InterCity-prosjektet er optimal mht. fremdrift og måloppnåelse.
3

Side 4 av 4

Utvalgets vedtak:
Felles uttalelse til handlingsprogrammet utarbeides og legges frem for endelig godkjenning på
møte i kontaktutvalget 8. juni 2018.

Sak 18/18

Kommunikasjonsarbeid InterCity

Sekretariatsleder orienterte kort om bakgrunnen for saken og at det nå rigges en
prosjektorganisasjon for kommunikasjonsarbeidet som skal følge InterCity-saken helt frem til
behandlingen av ny NTP i Stortinget sommeren 2021. Det er etablert en kommunikasjonsgruppe
bestående av representanter fra de «nye fylkeskommunene på Østlandet».
I det videre arbeid bør man i utforming av budskapet understreke InterCity-utbyggingens
betydning for befolkning og næringsliv. Videre bør man forsterke budskapet om at InterCity er
en infrastrukturutbygging som binder sammen landsdeler og som knytter oss sterkere til resten av
Europa.
Utvalgets vedtak:
Fagpolitisk utvalg slutter seg til opplegget for planlegging og gjennomføring av
kommunikasjonsaktivitetene knyttet til InterCity-prosjektet.

Sak 19/18

Prosessplan ny NTP 2022-2033 og arbeid med Østlandspakka

Fagpolitisk utvalg gav innspill om at ny Østlandspakke må ha en strategisk innretning og at man
denne gangen kanskje bør ha et større sektorovergripende fokus tilnærming i arbeidet.
Utvalgets vedtak:

1. Det vises til vedtak i kontaktutvalget i sak 08/18 der fagpolitisk utvalg for samferdsel får
fullmakt til å lede det videre arbeid med revisjon av Østlandspakka, herunder prioritering
av innsats- og fokusområder.
2. Fagpolitisk utvalg slutter seg til hovedtrekkene i den fremlagte prosessplanen og ber
adm. samferdselsgruppe følge opp det operative arbeidet i samarbeid med sekretariatet.
3. Fagpolitisk utvalg forventer at man i det videre arbeid med revisjon av Østlandspakka er
tydelig på Østlandets betydning for transport av mennesker og gods i et regionalt,
nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Sak 20/18 Godkjenning av kravspesifikasjon Østlandspakka
Sekretariatsleder gav en kort orientering om hvordan ekstern konsulent tenkes brukt i arbeidet
med rullering av Østlandspakka og tilhørende kommunikasjonsarbeid. Fagpolitisk utvalg pekte
på at man i kravspesifikasjonen bør vurdere å justere formuleringene slik at detaljeringsgraden i
tilbudet fra konsulentene (fase 1) avstemmes.

Utvalgets vedtak:
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Fagpolitisk utvalg godkjenner foreliggende kravspesifikasjon for ekstern bistand til arbeid med
Østlandspakka og tilhørende kommunikasjonsarbeid

Sak 21/18

Infrastruktur for skognæringa på Østlandet

Prosjektet har siden oppstart høsten 2017 justert fokus fra å handle om tømmerterminalen på
Lierstranda til å gjelde infrastrukturen for skognæringa på hele Østlandet. Olav Skinnes
informerte i denne sammenheng om at Buskerud fylkeskommune nå har vedtatt regional plan for
tømmerhavn i indre Oslofjord.
Det ble fra utvalget understreket at man i det videre arbeid med prosjektet må sikre tilstrekkelig
ressurser/kapasitet til arbeidet.
Utvalgets vedtak:
Fagpolitisk utvalg godkjenner fremlagt prosjektplan for det videre arbeid med forbedring av
infrastrukturen for skognæringa på Østlandet.

Sak 22/18

Samarbeidsavtale med Osloregionen

Fagpolitisk utvalg drøftet fremforhandlet samarbeidsavtale på ATP-området mellom
Østlandssamarbeidet og Osloregionen. Utvalget foreslår å endre punkt 5.4 i avtalen slik at
ordlyden her blir:
«Osloregionen og Østlandssamarbeidet skal i fellesskap bestemme hvilke tiltak i Østlandspakka
som skal prioriteres som felles innspill ved rullering av Nasjonal Transportplan».
Utvalgets forslag til innstilling
1. Kontaktutvalget godkjenner samarbeidsavtalen mellom Østlandssamarbeidet og
Osloregionen på politikkområdene areal, transport, miljø og klima.
2. Avtalen, der nytt 5.4 er innarbeidet, vedlegges protokollen
3. Erfaringene fra samarbeidet legges til grunn ved en eventuell videreføring av
samarbeidet etter 1. januar 2020.

Sak 23/18

Scandria2Act - statusoppdatering

Sekretariatsleder orienterte kort om status i prosjektet med fokus på:
 Scandria Alliance
 Godsanalysen, fase 2
 Samferdselskonferanse 12. september 2018
 Rapportering
Utvalgets vedtak:
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering.
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Sak 24/18 Felles innspill til ekspertutvalgets forslag på samferdselsområdet
Fagpolitisk utvalg drøftet saken og gav innspill til sekretariatets arbeid med felles
høringssuttalelse.
Utvalgets vedtak:
Fagpolitisk utvalg ser det som naturlig at følgende samferdselspolitiske tema innarbeides i felles
høringsuttalelse fra Østlandssamarbeidet:
 Kjøp av regionale togtjenester
 Bredbånd
Sak 25/18 Handlingsplan 2018-2019 – oppfølging
Det ble gitt en kort orientering fra sekretariatsleder, der hovedkonklusjonen er at tiltakspunktene
i handlingsplanen blir fulgt opp i tråd med gjeldende plan.
Utvalgets vedtak:
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering.

Sak 26/18

Møteplan 2018

Neste møte i fagpolitisk utvalg er satt opp 21. september 2018.
Utvalgets vedtak:
Gjeldende møteplan for fagpolitisk utvalg opprettholdes.
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