BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN
Referat

REFERAT: Bypakke for Tønsbergregionen - møte i Overordnet
styringsgruppe (OSG) – MIDLERTIDLIG I PÅVENTE AV GODKJENNING I OSG
Dato:
Tid:
Møte nr:
Sted:
Møteleder:
Referent:

28.02.2017
15:30-17:30
1-2017
Fylkeshuset, Tønsberg
Rune Hogsnes
Linda Carolina Ehnmark

Faste politisk valgte medlemmer:
Vestfold fylkeskommune:
Tønsberg kommune:
Nøtterøy kommune:
Tjøme kommune:
Sandefjord kommune:

Rune Hogsnes (H), Hans Hilding Hønsvall (Krf), Arve Høiberg (Ap)
Petter Berg (H), Bent Moldvær (Frp), Per Martin Aamodt (Ap)
Roar Jonstang (H), Bjørn Kåre Sevik (Frp), Jon Andersen (Ap)
Bente Kleppe Bjerke (Ap), Carl Erik Grimstad (V), Arild Einang (FrP)
Bjørn Ole Gleditsch (H) (deler av møte), Nils Ingar Aabol (Ap)

Følgende politisk valgte medlemmer møtte ikke:
Erlend Larsen (H), Kåre Pettersen (V)
Følgende varamedlemmer møtte:
Andre faste medlemmer:
Vestfold fylkeskommune:
Fylkesmannen i Vestfold:
Jernbaneverket:
Statens vegvesen:

Egil Johansen, Sverre Høifødt, Siv Tørudbakken
Sjur Helseth, Anne Siri Haugen (deler av møte)

Forfall:
Sjur Helseth, Per Arne Olsen, Kjell Inge Davik, Birgitte Tørnby
Følgende vara møtte:
Olav Sandlund for Per Arne Olsen
Møteplikt:
Statens vegvesen:

Tore Kaurin, Nina Ambro Knutsen

Fra administrasjonen møtte:
Vestfold fylkeskommune:
Statens vegvesen:

Christian Brekke, Linda Carolina Ehnmark, Una Othilie Tombre Hansen
Silje Island
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Ansvar / frist
SAK
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Valg av representanter for godkjenning av møtereferat
Petter Berg og Hans Hilding Hønsvall velges til å godkjenne møtereferatet.
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Godkjenning referat fra 20.september
Det vises til utkast til referat. Referatet ble godkjent.
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Årsrapport 2016
Nina Knutsen orienterte om bruken av planmidler i de ulike delprosjektene
til bypakke Tønsberg-regionen. Det er brukt om lag 15. millioner kroner i
2016. Dette er mindre enn budsjettert. Det vises til saksframlegg.
Vedtak:
Godkjent uten bemerkninger.
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Budsjett 2017
Nina Knutsen orienterte om budsjettet. Det er budsjettert med en ramme
på 27 000 000 kr. i 2017. Det vises til saksframlegg.
Vedtak:
Godkjent uten bemerkninger.
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Parter i bypakken fra 1.1.2017 – oppfølging behandling i Sandefjord
kommune
Ordfører Rune Hogsnes orienterte om saken. Sandefjord kommune har
behandlet saken om videre deltagelse i bypakke Tønsberg-regionen.
Kommunestyret vedtok å tre ut av samarbeidet som part i bypakke
Tønsberg-regionen (FSK- 005/17), og å søke om observatørstatus i
Overordnet styringsgruppe (OSG) ved ordfører og varaordfører som vara,
samt administrativ observatørdeltakelse.
Det vises til saksframlegg med innstillinger fra ASG. OSG vedtok
innstillingspunkt 1. og 2. Innstillingspunkt 3 og 5 falt. Det ble foreslått et
nytt punkt 3 som gir administrativt nivå i oppdrag å vurdere nødvendige
politiske vedtak i kommunene og fylkeskommunen i forhold til en endring i
partsstruktur.
Vedtak:
1. Sandefjord kommune trer ut av samarbeidet Bypakke
Tønsergregionen som fullt medlem fra 1.1.2017. Økonomiske
forpliktelser som følge av avgitt garantiansvar bortfaller og overtas
av de andre kommunene i samarbeidet.
2. Søknad fra Sandefjord kommune om politisk observatørdeltakelse
med møte- og talerett i Overordnet styringsgruppe (OSG)
imøtekommes.
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Ansvar / frist
3. Dersom det på administrativt nivå vurderes som nødvendig
og/eller ønskelig fremmes en sak hos partene i Bypakken om
endring av organiseringen av Bypakke Tønsberg-regionen i tråd
med punkt 1 og 2.
6/17

Videre prosess for planprogram for Interkommunal kommunedelplan for
gange, sykkel og kollektiv
Nina Knutsen konstaterte at en nå har nødvendig avklaring fra Sandefjord
kommune i forhold til videre deltagelse i bypakke-samarbeidet. Det ble vist
til vedtak i OSG fra møte 20. desember (punkt 3) og det igangsettes en
prosess der revidert planprogram fastsettes etter sak om parter i Bypakken
i kommunene og fylkeskommunen.
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IC Tønsberg- Larvik – status v/ Bane NOR
Ordfører Rune Hogsnes konstaterte at forslag til planprogram for
dobbeltspor Tønsberg-Larvik blir offentligjort dagen etter møte i OSG.
Anne Siri Haugen orienterte om prosessen og temaer som er aktuelle for
bypakken. Høringsfrist er 12. april – men kan søke og avtale om utsatt frist
ved behov.
Etter dagens fremdriftsplan skal planprogrammet til politisk behandling
(fastsetting) i Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik kommuner i
august/ september 2017. Forslag til plan for ny fastlandsforbindelse fra
Nøtterøy og Tjøme skal være ferdig omtrent ved samme tid.
Kommunedelplanen for IC skal opp til politisk behandling i gjeldende
kommuner for strekningen Tønsberg-Furustad i løpet av 2018.
Det legges opp til at samordning av høringsuttalelsene til planprogrammet
fra partene med tanke på viktige elementer for Bypakka.
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Gatebruksplan for Teie – orientering om prosjekt og planer så langt
Silje Island orienterte om prosjekter og planer i gatebruksplanen for Teie så
langt. Konsepter for videre utvikling av Teie sentrum og forslag til
strekningsvise utforminger langs Smidsrødveien nord ble fremvist. Politisk
behandling av gatebruksplan er planlagt til mai-juni 2017. Det vises til
presentasjon for flere detaljer.
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Kommunikasjon - status
Nina Knutsen orienterte om status. Noen av tiltakene siden sist er:
• Rapport trafikkundersøkelse
• Åpne møter ny fastlandsforbindelse ( 4 møter)
• Åpen kontordag på Teie 11. februar
• Kronikk fra SVV
• Møter med grunneiere
Kommende tiltak er:
• Film om bypakken – «det store bildet» – utarbeides av Dinamo
• Rapport fra åpne møter
• Verksted på Teie 23. mars
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Ansvar / frist
Ny leder av kommunikasjonsgruppe vil begynne 1. mars 2017.
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Tiltak på kort sikt («strakstiltak») – status
Nina Knutsen orienterte om tiltak som kan gjennomføres på kort sikt, og
med rimelige kostnader. Det vises til notat for detaljer. Strakstiltak vil bli
finansiert over ordinære budsjetter. Videre har fylkeskommunen og
Tønsberg kommune søkt om midler i Klimasats- ordningen.
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Forskuttering av investering (grunnerverv, anlegg etc.)
Nina Knutsen orienterte om VA-prosjektet på Teie i regi av Nøtterøy
kommune, der en kan komme i en situasjon der en må grave to ganger på
samme strekning på kort tid for å etablere GS-anlegg i tråd med planene
for gatebruksplanen for Teie. Det må først avklares om
kommunen kan forskuttere ved en seinere tilbakebetaling gjennom
bompenger når prosjektet ikke er vedtatt som del av
Stortingsproposisjonen for bypakken. Sak om forskuttering kan ev. bli
aktuell, dersom kommunen skulle velge å søke om dette i forhold til
kostnader for å etablere GS-anlegg i tråd med planene i bypakka.
Eventuelt
Ingen saker.
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