
                   Referat  

      

 
 
 
 
 
 
Møte: Referat fra møtet i styringsgruppen 5. juni 2020 

Til stede:  

1. Kristoffer Robin Haug, Viken fylkeskommune    

2. Hanne Tollerud, Moss kommune      

3. Benedicte Bruun-Lie, Jernbanedirektoratet     

4. Mykland Fred Anton, Statens vegvesen       

5. Per Bjarte Vilnes, BaneNOR    

6. Benedicte Lund, Moss kommune        

8. Tomas C. Archer, Moss kommune      

9. Arild Svenson, Moss kommune      

10. Jørn Wille, Moss kommune      

 

Referansegruppen:  

1. Shakeel Rehman, Moss kommune     

2. Sissel Rundblad, Moss kommune     

3. Michael Torp, Moss kommune  

4. Finn Jensen, Moss kommune  

5. Ann May Noomi, Moss kommune      

6. Annette Lindahl Raakil, Moss kommuner     

7. Øivind Tandberg-Hanssen, Moss kommune      

8. Sindre Mork, Moss kommune  

9. Benedicte Roer, NHO        

10. Ulf Lervik, LO-Grete Olsen for LO     

11. Øystein Sundby, havnesjef Moss havn   

12. Yngvar Sommerstad, Gårdeierforeningen      

13. Lastebileierforbundet i Østfold.      

18. Christer Bredahl, VY BUSS      

 

Fra administrasjonen:           

1. Roar Gärtner, Statens vegvesen       

2. Jarle Rasmussen (BaneNOr)        

3. Elisabeth Bechmann; Viken fylkeskommune      

4. Hans Reidar Ness, Moss kommune         

7. Vibeke Arnesen, Moss kommune        

8. Vibeke Rosenlund, Moss kommune       

9. Terje Pettersen, Moss kommune.no       
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10. Berit Rødstøl, Moss kommune        

11. Per Inge, Bjerknes, viken fylkeskommune      

12. Torunn Årset, Moss kommune       

13. Peter Hovda; Moss kommune         
    
Forfall: - 

Referent: 
Helene Øvrelid 

Dato: 
06.04.2020 

 

Presentasjonene fra møtet ligger på denne linken: https://xn--miljlftetmoss-enbb.no/moter-og-
referater/ 
 

Beskrivelse 
1. Referatet fra møtet 3. april ble godkjent.  

Det var ingen merknader til referatet. 
 

2. Orientering om informasjonspakke i sentrum/Kransen 
Prosjektdir. Jarle Rasmussen, BaneNOR orienterte om status for arbeidet med utbygging 
av jernbanen. I presentasjonen var det fokus på utbyggingen i sentrum/Kransen. 
 
I presentasjonen ble det bla. Informert om 

• Hva skjer med trafikken på Kransen 
• Hva bygges i Moss sentrum 
• Veien videre.  

Presentasjon med film ligger på denne linken: https://xn--miljlftetmoss-enbb.no/bane-nor-
infopresentasjon-for-kransen-5-juni/ 

Konklusjon: Presentasjonen tas til orientering.  

 

3. Presentasjon av planprogram for rv.19 
Prosjekteier Roar Gärtner, Svv orienterte om status for arbeidet med planprogram for 
rv.19. Innholdet i planprogrammet og videre framdrift ble gjennomgått. Statens vegvesen 
venter fortsatt på svar fra Samferdselsdepartementet. Presentasjonen ligger her: 
https://xn--miljlftetmoss-enbb.no/moter-og-referater/ 
 

Konklusjon: Presentasjonen tas til orientering 

 
4. Status for arbeidet med sykkelplanen for Moss   

Peter Hovda fra Moss kommune orienterte om arbeidet med oppfølgingen av 
sykkelplanen. Presentasjoen ligger her: https://xn--miljlftetmoss-enbb.no/moter-og-
referater/ 

Konklusjon: Saken tas til informasjon. 

                     
5. Medvirkning - pedagogisk opplegg for ungdom   

Berit Rødstøl fra Miljøløftet Moss presenterte opplegget for involvering og medvirkning av 
ungdom i arbeidet med de store samferdselsprosjektene i Moss. Det er nedsatt en 
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Beskrivelse 
arbeidsgruppe som jobber med opplegget. Se presentasjonen her: https://xn--
miljlftetmoss-enbb.no/moter-og-referater/ 

Konklusjon: Saken tas til informasjon.  

 

6. Status for arbeidet med parkeringspolitikk  

Helene Øvrelid, Miljøløftet Moss orienterte om stats for arbeidet. En arbeidsgruppe jobber 
med å utarbeide et kunnskapsgrunnlag. Arbeidet er noe forsinket pga. Korona- situasjonen. 
Presentasjonen ligger her: https://xn--miljlftetmoss-enbb.no/moter-og-referater/   

Konklusjon: Saken tas til orientering.  

 

7. Orientering fra partene  

Per Bjarte Vilnes, BaneNOR informerte om sommerstenging på stasjonen. Det vil også bli 
sommerstenging neste sommer i forbindelse med utbygging av stasjonen i Moss kommune.  

Fred Anton Mykland fra Statens vegvesen orienterte kort om  

- Regjeringen arbeid med en ny definisjon av 0-vekstmålet som skal foreligge før 
sommerferien. 

- Det jobbes videre med en trafikkanalyse for å vurdere gjennomføringene av arbeidet 
med sykkeltrase fra Noreløkka til Tigerplassen. Det forventes at analysen er ferdig i 
september. 

Medlemmer av styringsgruppen hadde en rekke spørsmål til partene. Disse spørsmålene 
sendes til Helene Øvrelid, slik at partene kan forbedre et svar til neste møte.  

                                                                                      

8. Eventuelt    

Kristoffer Robin Haug ønsket å drøfte interessen for en politisk diskusjon om statlige 
virkemidler for mellomstore byområder.  

Per Inge Bjerknes presenterte bakgrunnen for saken. Det har i lengre tid vært etterspurt 
virkemidler for Moss fordi det mangler ressurser for å sette inn virkemidler. Dette er også tatt 
opp i Viken fylkeskommunene innspill til NTP. Det er viktig å komme i gang fram mot neste 
NTP.  

Viken fylkeskommune foreslår at Miljøløftet Moss legger opp til en politisk diskusjon om 
hvordan det kan jobbes for å komme i posisjon til statlige midler. Det foreslås at det 
arrangeres en workshop der ulike tilnærminger drøftes.  

Følgende problemstillinger som kan være aktuelle å drøfte på en workshop:  

- Skal det fremdeles jobbes for en bypakke eller kan andre virkemidler være like 
aktuelle? 

- Jobbe for etablerte ordninger eller søke om konkrete midler til å gjennomføre 
planlagte tiltak? 

- Bør Moss søke samarbeid med andre mellomstore byområder eller jobbe selvstendig 
med egne utfordring og oppfølging av vedtatte tiltak 
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Beskrivelse 
Konklusjon: Det var interesse for en workshop for å drøfte virkemidler. Det jobbes videre 
med å utarbeide et opplegg for en workshop. Det var ønske om bred politisk forankring.  
 

 
Med hilsen 
 
Helene Øvrelid  
prosjektleder til 976 27 729 

 
 
 


