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Møtet ble gjennomført i vakre omgivelser på Refsnes Gods på Jeløya i Moss.
I forbindelse med møtet orienterte ordfører i Moss, Hanne Tollerud og prosjektleder i miljøløftet
Helene Øvrelid om samferdselsutfordringer i Moss, jernbaneutbygginga gjennom byen, RV 19,
fergetrafikk mm.
I forbindelse med utvalgets besøk i Østfold, ble det også gjennomført en befaring fredag 26. april
med følgende programposter:
- Besøk i Moss havn og orientering ved havnedirektør Øystein Sundby.
- Befaring innlandshavna og informasjon om for gang/sykkel-infrastruktur langs FV 120.
- Befaring FV 115 og FV 114 med oppgradering av tverrforbindelser og strategisk
vedlikehold. Orientering fra Fylkeskommunen og Statens vegvesen.
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Deretter besøkte utvalget Inspiria Science centre i Sarpsborg med orienteringer om:
- Bypakke Nedre Glomma. Hva gjøres, og hvor stopper det opp?
Jostein Haug, fylkesdirektør samferdsel
- Hvordan kan Østlandsfylkene bidra til at biogass vinner konkurransen om lastebilene?
Biogass Oslofjord v. Karen Sund og Jenny Hovland Johanson.
- Orientering om Inspiria Science center. Geir Endregard, adm.dir

------------Følgende saker ble behandlet på utvalgsmøtet:
Sak 12/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Utvalgets behandling
Utvalget sluttet seg til innstillingen.
Utvalgets vedtak:
Møteinnkalling og saksliste til møte i fagpolitisk utvalg 25. april 2019 godkjennes.

Sak 13/19 Godkjenning av protokoll
Utvalgets behandling:
Utvalget sluttet seg til innstillingen.
Utvalgets vedtak:
1. Protokoll fra møte i fagpolitisk utvalg 8. februar 2019 godkjennes.
2. Protokoller fra møter adm. samferdselsgruppe tas til orientering.

Sak 14/19 Østlandspakka – gjennomgang og godkjenning
Utvalgets behandling:
Det ble i møtet understreket at fagpolitisk utvalg har fått fullmakt fra kontaktutvalget til å
ferdigstille strategidokumentet og de tilhørende vedleggene. Vedtaket i saken endres i tråd med
dette. Tilsvarende pekes det på at dokumentene fra Østlandssamarbeidet skal sendes til alle
aktuelle instanser.
Det var enighet om at følgende innspill skal tas med i endelig versjon av dokumentene.
 Viktig å synliggjøre/ tydeliggjøre koblingen mellom strategidokument og tilhørende
vedlegg.
 Dersom reisetall på de fire IC-beina ikke kan fremskaffes, må denne teksten til figur i
kap.3 om InterCity tas ut.
 I vedlegg 2b strykes innhold og parentes etter Sørlandsbanen avsnittet om bane i
korridorbeskrivelsen
 I vedlegg 2f endres nest siste kulepunkt slik at det fremgår at Korridoren OsloLarvik/Grenland-Hirtshals har status som utenlandskorridor i NTP
 Vedleggene må for øvrig gjennomgås administrativt slik at struktur og kapittelinndeling i
de ulike vedleggene er like.
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Det ble i møtet også drøftet om at det i oversendelsesbrevet til samferdselsdepartementet kan
det være naturlig å anmode om at fylkeskommunene involveres aktivt i det videre arbeidet
med ny nasjonal transportplan. Det kom også frem synspunkter om at Østlandssamarbeidet
også bør kunne utfordre samferdselsdepartementet og transportetatene til å se nærmere på
organiseringen av de store utbyggingsprosjektene slik at planlegging og utbygging kan
effektiviseres.
Utvalgets vedtak:
1. Fagpolitisk utvalg for samferdsel vedtar fremlagte dokumenter med innspill til NTP 20222033 med de endringer/påpekninger som fremkom i møtet.
2. Østlandsamarbeidets innspill til ny NTP distribueres til alle aktuelle instanser.

Sak 15/19 Kommunikasjonsplattform/landingsside for InterCity
Utvalgets behandling:
Sekretariatsleder orienterte kort om arbeidet som har vært gjennomført siden forrige møte i
fagpolitisk utvalg. Prosessen har vist at det er bred tilslutning til at det lages en felles
landingsside som fylkeskommunene kan bruke i sitt arbeid for å promotere InterCity. I første
omgang forenkles landingssiden til en informasjonsside for eksternt og intern bruk.
Foreliggende versjon er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Fagpolitisk utvalg
forutsetter at siden skal være operativ fra 1. januar 2020 og vedtaket i saken endres/forenkles i
tråd med dette.
Det legges opp til at en ny versjon av strategidokumentet sendes ut til medlemmene i fagpolitisk
Utvalgets vedtak:
1. Fagpolitisk utvalg ser det som ønskelig at ny landingsside for InterCity kan være operativ
fra 1. januar 2020.
2. For å skape oppmerksomhet om InterCity-prosjektet ser fagpolitisk utvalg det som
ønskelig at følgende tilleggsaktiviteter vurderes lagt inn i kommunikasjonsplanen for
InterCity:
a. Arrangementene under Arendelsuka i august 2019
b. Lansering av landingssiden, f.eks i forbindelse med et frokostseminar om
InterCity høsten 2019
c. Konferanse i 2020 med InterCity som hovedtema.

Sak 16/19 Arendalsuka 2019 - deltagelse
Utvalgets behandling:
Sekretariatsleder gav en kort statusoppdatering om fremdriften i arbeidet med
Østlandssamarbeidet sine arrangement under Arendalsuka, herunder
- en orientering om samarbeidet med STRING
- en spesifisering av budsjettpostene for arrangementet
- Orientering om at hver fylkeskommune vil få mulighet til å delta på kveldsarrangementet
med et gitt antall personer og det ble foreslått at fylkesrådmennene i de ulike fylkene
koordinerer dette.
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Utvalget sluttet seg til forslag til vedtak, samtidig som man pekte på at politisk ledelse i
fylkeskommunene må gis mulighet til å drøfte deltagelsen på kveldsarrangementet fra egen
fylkeskommune.

Utvalgets vedtak:
1. Fagpolitisk utvalg ser positivt på at Østlandssamarbeidet deltar på Arendalsuka med
egne arrangement i 2019.
2. Utvalget ber om at sekretariatet sender ut oppdatert informasjon til utvalgets medlemmer
når det endelige programmet er klart.
3. Utvalget godkjenner det fremlagte budsjettet med en samlet økonomisk ramme på kr.
110.000,-.
4. Fylkeskommunenes deltagelse på kveldsarrangementet tirsdag 13. august koordineres i
samarbeid med fylkesrådmennene i de ulike fylkeskommunene.

Sak 17/19 ØS 2025 - samferdselsområdet
Utvalgets behandling:
Sekretariatsleder orienterte kort om at Østlandsamarbeidet på samferdselsområdet deltar både i
Scandria Allianace (medlem) og i STRING med observatørstatus.
Utvalget sluttet seg til innstillingen i saken:

Utvalgets vedtak:
1. Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering.
2. Utvalget ser det som naturlig at Østlandsamarbeidets deltagelse i internasjonale
organisasjoner på samferdselsområdet vurderes nærmere av kontaktutvalget og ses i
sammenheng med Østlandssamarbeidets øvrige aktiviteter og oppgaver fra 1. januar
2020.

Sak 19/19 Korte statusoppdateringer fra fylkeskommunene
Utvalgets behandling:
Korte oppdateringer ble gitt fra fylkeskommunene. Det refereres her i korte stikkord:
Telemark:
- Felles utfordringer ifm. sammenslåing mellom Vestfold og Telemark
- Tømmerterminaler i fylket, nye lokaliteter
- Elektrifisering av jernbanen
- IC Porsgrunn og Skien og byvekstavtaler
Vestfold:
- Jernbanekorridor Tønsberg-Larvik
- Vegpakke Tønsberg
- Trasevalg jernbane mellom Stokke og Sandefjord er klar. Mellom Sandefjord og Larvik
er det endel utfordringer
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Buskerud:
- Betydelige utfordringer knyttet til bompengeprosjektene i fylket
Oslo:
- Ny samferdselsbyråd på plass (Arild Hermstad)
- Reisevaneundersøkelse med positive tall for syklende og der det fremgår at 36% av
husholdningene ikke har egen bil
- Nye elsykler (TIER og VOY) – nye muligheter og utfordringer dukket opp
- Reforhandling av Oslopakke 3
- KS2 Fornebubanen – politiske vedtak i Bærum og Oslo. (Banen vil gi en 10% økning i
antall km T-bane i Oslo)
- Signalanlegg
Oppland/Hedmark:
- Mjøsbyen – høringsdokumenter
- Arbeid med etablering av Innlandet fylkeskommune
- SAMS vegadministrasjon
- E6, OPS/Nye Veger
- Utbygging nye IC-parseller
Akerskus: Ikke representert på møte
Østfold: Informasjon fra Østfold ble gitt ifm. andre presentasjoner og befaring fredag 26/4.

Utvalgets vedtak:
Statusrapportering fra fylkeskommunene tas til orientering.

Sak 20/19 Møteplaner 2019
Utvalgets behandling:
Utvalget drøftet opplegget for det siste møtet i fagpolitisk utvalg i inneværende
fylkestingsperiode. Det var enighet om at dette må vurderes nærmere og med utgangspunkt i de
føringene som gis på møte i kontaktutvalget 7. juni 2019.
Utvalgets vedtak:
1. Fagpolitisk utvalg ser det som naturlig at det kun gjennomføres ett møte i fagpolitisk
utvalg høsten 2019 – og at dette avholdes fredag 22. november som tidligere fastsatt.
2. Det kan være aktuelt å invitere både medlemmer/varamedlemmer fra nåværende utvalg,
samtidig som det også kan være ønskelig at de nye utvalgsrepresentantene for 2020-2023
deltar på møtet.
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