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Beskrivelse 

Til innkallingen og sakslisten:  

 

0 Møteleder 

 

Fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune Olav Skinnes ledet møte.  

 

1 Referat fra politisk styringsgruppemøte 13. september 2022 

 

Referat ble godkjent av politisk styringsgruppe. 

 

2 Sluttevaluering 2022 av Miljøløftet Moss 

 

Prosjektleder Pawel S Erlandsen fra Miljøløftet Moss gjennomgikk evalueringsresultatene og 

forslag til forbedringstiltak av Miljøløftet Moss. 

 

Miljøløftet Moss er ett koordinerings- og orienteringsforum.  

 

Det avdekkes gjennom diskusjonen noen ulike synspunkter på hva nullvekstmålet er og hva 

dette skal løse.   

 

Nullvekstmålet er fra Samferdselsdepartementet sin side (2020) definert. I byområde skal 

klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk ved at 

veksten i persontransport tas av kollektiv, sykkel og gange.  

 

Det var enighet om å avholde 4 møter i året. Dersom det er behov for ytterligere møter tas 

dette på teams. Fredager er vanskelig møtedager for Statens vegvesen og Viken 

fylkeskommune pga møtekollisjon med øvrige bypakker.  

 

Det foreslås at samarbeidsavtalen tas opp til gjennomgang på neste møte i styringsgruppa.  

 

Presentasjon vedlagt.  
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3 Orientering fra Bypakke Nedre Glomma om byvekstavtaler 

 

Informasjon om Bypakke Nedre Glomma v/ leder av sekretariatet Jostein Haug om erfaringer 

med byvekstavtalen og arbeidet med bypakka i Nedre Glomma.  

 

For Moss påpekte Jostein Haug at en byvekstavtale kan bidra til å løse utfordringene med å få 

finansert tiltak for å oppnå nullvekstmålet. Han anbefalte partene om å finne en fornuftig 

portofølje for å imøtekomme det framtidige mobilitetsbehovet. Portoføljen bør begrenses til de 

viktige tiltakene som gir god miljøeffekt. 

 

Presentasjon vedlagt.  

 

4 Orientering om status for gjennomføringen av Sykkelplanen i kommunen i området 

rundt Kanalbrua 

 

Rådgiver Peter Hovda orienterte om status for arbeidet med sykkelplanen i området rundt 

Kanalbrua og på Jeløya. 

 

Presentasjon vedlagt.  

 

Neste dekkskiftekampanje for sykler er 12.11.22. Informasjon til innbyggerne legges snart ut 

på kommunens nettside. 

 

 

8 Eventuelt 

 

Etter møte ble det avholdt sykkelbefaring i området rundt Kanalbrua. 

 

 
 

Neste møte i politisk styringsgruppe er 2.12.2022. 

Med hilsen 

Prosjektleder Miljøløftet Moss, Pawel S Erlandsen, tlf. 4572 4667 

 


