Samferdselskomiteens behandling:
Følgende saker ble framlagt til orientering og behandling:
1. Orientering om riksvei 19 i Moss
Elisabeth Beckmann, Statens vegvesen orienterte.
Representanten Gretha Kant (H) fremmet følgende forslag til uttalelse:
Samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune støtter arbeidet med å få en rask avklaring
på krysningspunkt mellom jernbanen og rv19. Det er avgjørende å få bygget dette samtidig
m/jernbanen. Dette er helt i tråd med flertallet i bystyret i Moss og Stortingets føringer og
ønsker.
2. Orientering om parkeringsstrategi i Nedre Glomma
Samfunnsplanavdelingen ved Kari Ottestad orienterte.
3. Oldtidsveien fra Solbergtårnet gjennom Skjærviken til Begby
Komiteleder Olav Moe (KrF) fremmet følgende forslag:
Det bes om en utredning med sikte på å etablere en sykkeltrasé fra Solbergtårnet mot
Skjærviken/Borge.
4. Aremark - fartsgrense, veirabatt og overgangsfelt.
Elisabeth Beckmann, Statens vegvesen orienterte om saken.
Det avtales felles befaring med samferdselskomiteen, Statens vegvesen og
administrasjonen.
5. Fartsgrenser under byggeperioden i Kambo
Elisabeth Beckmann, Statens vegvesen orienterte om saken.
6. Fv 117 - Spørsmål om utbedringer.,
Samferdselsseksjonen ved Lars Husvik orienterte.
7. Internseminar om entreprise og kontrakter
Følgende forslag ble framsatt:
Det avholdes internseminar om entrepriser på drift og investering.
8. Komiteens disposisjonskonto
Representanten Cecilie Agnalt (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet,
Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne:
1. Det settes av kr. 200.000 av komiteens disposisjonskonto for å støtte frivillige lag og
organisasjoner som gjennomfører tiltak for tilrettelegging for gange/ sykkel knyttet
til Østfold fylkeskommunes eget veinett.
2. Tiltakene skal støtte opp under fylkeskommunens øvrige satsinger på gange/ sykkel
og være et supplement til øvrige virkemidler. Hvert tiltak kan støttes med inntil kr.
50.000.
Verdien av egeninnsats skal minimum utgjøre 50% av tiltakets samlede kostnad.
3. Utbetaling av støtte skjer etterskuddsvis på bakgrunn av rapport som også skal
legges fram i komiteen til orientering.
4. Ordningen bekjentgjøres via relevante kanaler. Søknadene behandles fortløpende,
og komiteens leder og nestleder gis i fellesskap fullmakt til å fordele midlene.
Det var enighet om å utsette behandling av forslaget til ekstraordinært møte under
fylkestingets samling i desember.
9. Representanten Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag:
Det gis i utgangspunktet en kort orientering om aktiviteter/status for prosjektet fullføring
E18 Vinterbro - Riksgrensen, Østfoldbanene, bypakkene og eventuelt andre større
samferdselsprosjekter på møtene i samferdselskomiteen.

Votering:
Den framlagte informasjonen ble enstemmig tatt til orientering.
Punkt 1: Gretha Kants forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3: Olav Moes forslag ble vedtatt mot to stemmer (Kant og Prøitz).
Punkt 4: Det ble enstemmig vedtatt å avtale felles befaring i Aremark.
Punkt 7: Forslaget om å avholde internseminar ble enstemmig vedtatt.
Punkt 8: Forslaget om å behandle saken i ekstraordinært møte i desember ble vedtatt.
Punkt 9: Erik Unaas’ forslag ble enstemmig vedtatt.

Samferdselskomiteens vedtak 21.11.2017:
1. Den framlagte informasjonen tas til orientering.
2. Samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune støtter arbeidet med å få en rask avklaring
på krysningspunkt mellom jernbanen og rv19. Det er avgjørende å få bygget dette samtidig
m/jernbanen. Dette er helt i tråd med flertallet i bystyret i Moss og Stortingets føringer og
ønsker.
3. Det bes om en utredning med sikte på å etablere en sykkeltrasé fra Solbergtårnet mot
Skjærviken/Borge.
4. Det avtales felles befaring med samferdselskomiteen, Statens vegvesen og
administrasjonen i Aremark.
5. Det avholdes internseminar om entrepriser på drift og investering.
6. Sak om samferdselskomiteens disposisjonskonto tas opp i ekstraordinært møte i komiteen
under fylkestingets møte i desember.
7. Det gis i utgangspunktet en kort orientering om aktiviteter/status for prosjektet fullføring
E18 Vinterbro - Riksgrensen, Østfoldbanene, bypakkene og eventuelt andre større
samferdselsprosjekter på møtene i samferdselskomiteen.

