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Protokoll fra møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel 
Tid: Mandag 15. juni kl. 10:00-11:30 

Sted: Videomøte TEAMS  

Deltagere:  

Politikere fra fagpolitisk utvalg 

• Arve Høiberg, Vestfold og Telemark fylkeskommune 

• Knut Anvik, Vestfold og Telemark fylkeskommune 

• Morten Nordskag Oslo kommune 

• Olav Skinnes, Viken fylkeskommune 

• Kristoffer Robin Haug, Viken fylkeskommune 

• Sjur Strand (vara for Stein Tronsmoen), Innlandet fylkeskommune 

• Suhur Lorch-Falch, Innlandet fylkeskommune 

Administrasjon 
• Anita Brenden Moshagen (vara for Aud Riseng), Innlandet fylkeskommune 

• Kari Sofie Hermanrud, Innlandet fylkeskommune 

• Magne Flø, Innlandet fylkeskommune 

• Jan Ivar Bøe, Viken fylkeskommune 

• Knut Sletta, Viken fylkeskommune 

• Terje Falch, Oslo kommune 

• Tom Alex Hagen, Oslo kommune 

Fra sekretariatet 
• Jon Petter Arntzen  

• Lars Fredrik Godbolt 

• Morten Stemre 

Innledningsvis ble det på møtet gjennomført et webinar med gods som gjennomgående tema med 

følgende bidragsytere: 

➢ Ny KVU Godsterminalstruktur Oslofjordområdet v/ Else-Marie Marskar, Statens Veivesen 

➢ Transport av gods - jernbanens konkurransedyktighet. Innspill fra:   

o Jernbanedirektoratet v/Sefrid Jakobsen  

o CargoNet v/ kommersiell direktør Carl Fredrik Karslen 

Presentasjonene vil bli distribuert. 

Det ble ved slutten av møtet foreslått å invitere representanter fra skogbruksnæringa til et møte med 

utvalget for å drøfte næringas utfordringer knyttet til tømmertransport og 

terminalstruktur/avlastningsterminaler. Sekretariatet følger dette opp. 
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6/2020 Godkjenning av protokoll 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra møte i administrativ samferdselsgruppe 11. mai godkjennes 

Behandling 

Fagpolitisk utvalg sluttet seg til innstillingen. 

Vedtak 

Protokoll fra møte i administrativ samferdselsgruppe 11. mai godkjennes 
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7/2020 Høringsuttalelse NTP 2022-2033 (1. juli) 

Forslag til vedtak 

1. Fagpolitisk utvalg for samferdsel slutter seg til forslaget om at Østlandssamarbeidet spisser 

høringsuttalelsen om NTP 2022-2033 som skal oversendes departementet innen fristen 1. 

juli.  

2. Utvalget ber administrativ samferdselsgruppe og sekretariatet ferdigstille forslag til 

uttalelse der følgende momenter/budskap tas inn i uttalelsen: 

a. … 

b. … 

c. … 

3. Det forutsettes at endelig høringsuttalelse sendes ut for endelig politisk godkjenning i 

utvalget. 

 

 

Behandling 

Utvalget støtter innspillene som er kommet fra NTP/IC-gruppen og administrativ samferdselsgruppe. 

Utvalget slutter seg også til forslaget om spissing av høringsuttalelsen. Utvalget pekte på at følgende 

tema bør omtales i uttalelsen: 

• Understreke at klima/miljø bør være styrende for prioritering mellom ulike 

investeringsprosjekter 

• InterCity og jernbane skal prioriteres fremfor store nye vegprosjekter 

• Vedtatte prosjekter i gjeldende NTP skal videreføres/ferdigstilles 

• Opprettholde ambisjonsnivå og høy ramme  

Innspillene fra fagpolitisk utvalg og administrativ samferdselsgruppe innarbeides i forslaget til 

høringsuttalelse. 

Vedtak 

1. Fagpolitisk utvalg for samferdsel slutter seg til forslaget om at Østlandssamarbeidet spisser 

høringsuttalelsen om NTP 2022-2033 som skal oversendes departementet innen fristen 1. 

juli.  

2. Utvalget ber administrativ samferdselsgruppe og sekretariatet ferdigstille forslag til 

uttalelse der følgende momenter/budskap tas inn i uttalelsen: 

a. Det må understrekes at klima/miljø bør være styrende for prioritering mellom 

ulike prosjekter 

b. InterCity og jernbane skal prioriteres fremfor store nye vegprosjekter 

c. Prosjekter i gjeldende NTP skal videreføres/ferdigstilles 

d. Opprettholde ambisjonsnivå og høy ramme  

3. Det forutsettes at endelig høringsuttalelse sendes ut for endelig politisk godkjenning i 

utvalget. 
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8/2020 Ny landingsside – presentasjon og lansering 

Forslag til vedtak 

1. Fagpolitisk utvalg godkjenner struktur og innhold på landingssiden og tilrår at denne nå kan 

publiseres.  

2. Utvalget forutsetter at siden videreutvikles og oppdateres med nyheter og annen relevant 

informasjon som kan bidra positivt for det videre arbeidet med InterCity-prosjektet. 

Behandling 

Det ble i møtet gitt en oppdatering på arbeidet med ny landingsside for InterCity-prosjektet. Den nye 

siden (og undersidene) ble presentert. Det er fortsatt behov for justeringer og oppgraderinger av 

siden – og egne kontaktpersoner i sekretariatet og i fylkeskommunene koordinerer dette. 

Sekretariatet informerte om at man er i dialog med Bane Nor slik at man på landingssiden kan dele 

og legge ut relevant informasjon og nyheter som produseres av Bane Nor.  

I det videre arbeidet vil administrasjonen/sekretariatet se nærmere på: 

o hvordan landingssiden kan brukes i arbeidet med å promotere InterCityprosjektet 

o hvordan man kan skape/generere trafikk til siden  

o hvilket annet innhold som det kan være relevant å ta inn på landingssiden. 

Det er enighet om at landingssiden kan publiseres så fort man har avklart bruken av informasjon fra 

Bane Nor sin internettside, 

Vedtak 

1. Fagpolitisk utvalg godkjenner struktur og innhold på landingssiden og tilrår at denne nå kan 

publiseres.  

2. Utvalget forutsetter at siden videreutvikles og oppdateres med nyheter og annen relevant 

informasjon som kan bidra positivt for det videre arbeidet med InterCity-prosjektet. 
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9/2020 Kommunikasjonsstrategi NTP/IC 

Forslag til vedtak 

1. Fagpolitisk utvalg slutter seg til fremlagt kommunikasjonsstrategi for InterCity-arbeidet med 

de endringer som ble vedtatt i møtet. 

2. Utvalget vil peke på følgende kommunikasjonsaktiviteter som særlig aktuelle for arbeidet 

med InterCity det neste året: 

a. … 

b. … 

c. … 

3. Utvalget forutsetter at endelig kommunikasjonsstrategi og handlingsprogram legges frem for 

behandling på første utvalgsmøte høsten 2020. 

 

Behandling 
Utsendt utkast til kommunikasjonsstrategi ble drøftet og det spilt inn at man bør forenkle budskapet 

slik at man ikke går seg vill i målgrupper og ulike budskap. 

Helt konkret betyr dette at man bør kommunisere at det må bli billigere og mer effektivt å benytte 

tog. Både for gods og folk.  Dermed må man vri investeringene fra vei til bane. 

Det var også enighet i utvalget om at man i kommunikasjonsarbeidet fortsatt må kreve ferdigstillelse 

i 2032/34 i tråd med gjeldende nasjonale transportplan. 

Basert på innspillene fra møtet i fagpolitisk utvalg vil sekretariatet – i samarbeid med NTP-gruppen 

og administrativ samferdselsgruppe – utarbeide og presentere et justert forslag til 

kommunikasjonsstrategi (inkl. aktivitetsprogram) på neste utvalgsmøte. 

Vedtak 

1. Fagpolitisk utvalg tar fremlagt kommunikasjonsstrategi for InterCity-arbeidet til orientering. 

2. Utvalget ber om at at endelig kommunikasjonsstrategi og handlingsprogram legges frem for 

behandling på første utvalgsmøte høsten 2020. 
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10/2020 Møte- og aktivitetsplan for fagpolitisk utvalg  

Forslag til vedtak 

1. Fagpolitisk utvalg slutter seg til møteplanen for perioden juni 2020-juni 2021 med de 

endringer som ble bestemt i møtet. 

2. Utvalget forutsetter at forslag til utvidet møte- og aktivitetsplan legges frem for behandling 

på neste utvalgsmøte. 

Behandling 

Utvalget er enig om at følgende møteprogram kan legges til grunn for møtene i fagpolitisk utvalg 

samferdsel for det neste året. 

År/Mnd/Dato Type møte Kommentar/saker til behandling 

20/06/15 Digitalt Godkjenning av landingsside og utkast til kommunikasjonsstrategi 

20/06/29 Digitalt Sluttbehandling av NTP-uttalelse 

20/09/07 Digitalt ØS-Strategi, NTP, kommunikasjonstrategi 

20/12/07 Fysisk møte Ordinær saksbehandling, felles middag 

21/02/01 Digitalt  

21/04/19 Fysisk møte Regjeringens NTP-forslag 

 

Det vurderes nærmere om det er behov for å gjennomføre møtet 29. juni. 

Vedtak 

1. Fagpolitisk utvalg slutter seg til møteplanen for perioden juni 2020-juni 2021.  

2. Utvalget forutsetter at forslag til utvidet møte- og aktivitetsplan legges frem for behandling 

på neste utvalgsmøte. 

 

 
 

 


