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Et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune,  
Porsgrunn kommune, Bamble kommune, Siljan kommune, 
Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen 

Referat  – møte i politisk styringsgruppe 
 
Tid:  16.06 2017 kl. 9-11.30 
Sted:  Fylkeshuset, møterom Lille breivann  
 
 
Tilstede: Sven Tore Løkslid, fylkesordfører Tfk (møteleder) 

Hedda Foss Five, ordfører Skien kommune  
Robin Kåss, ordfører Porsgrunn kommune  
Kjell Sølverød, ordfører Siljan kommune 
Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune  
Kjell Inge Davik, regionsjef SVV region Sør  
Bendek Maartman-Moe, direktør marked og samfunn, Jernbanedirektoratet 
Anne Karin Hansen, opposisjonsleder Porsgrunn kommune 
Jan Terje Olsen, opposisjonsleder Skien kommune 
Dag Jøran Myrvang, opposisjonsleder Siljan kommune 
Knut Duesund, leder av hovedutvalg for samferdsel, TFK 
 
Fra adm: Øystein Brinck (Porsgrunn kommune), Ole Magnus Stensrød (Skien kommune) 
Mette Gundersen (Skien kommune), Bodil Riis (Jernbanedirektoratet), Olav Risholt 
(prosjektkontoret), Hildegunn Sørbø (Tfk),Birgitte Hellstrøm (Tfk), Tore Kaurin (SVV), Erika 
Klein (SVV), Eva Preede (SVV region sør), Einar Barosen (Porsgrunn kommune),Roar  

 
Ikke tilstede: Hans Bakke, miljøverndirektør, Fylkesmannen i Telemark 

Opposisjonsleder Bamble kommune 
 Opposisjonsleder Telemark fylkeskommune 

 
Referent: Birgitte Hellstrøm (Tfk) 
 

Saksliste  Ansvar 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
 
Konklusjon: 
Referat fra møte 19.05.2017 godkjent 
 

TFK 

Sak 2 Kommunikasjon 
Administrasjon orienterte om status for arbeidet med kommunikasjonsstrategi. 
 
Konklusjon: 
Forslag til kommunikasjonsstrategi sendes ut i forkant av styringsgruppemøtet 25. august og 
drøftes i møtet. 

Prosjekt-
kontor/Tfk 
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Sak 3 Trafikkutvikling  
Administrasjon orienterte om status pr 1.juni for buss, sykkel og biltrafikken  

Konklusjon: 
- Viktig å følge opp punktlighet for bussene. Dette tas med i møte 21.06 om 

framkommelighet i Porsgrunn sentrum og videre drøfting av problemer og løsninger 
knyttet til stenging av Lillelvgate og innsnevring i Sverresgate  

- Det må følges med på endringer på Fv 353 som kan komme som følge av utbedring 
av vegen  

 

Prosjekt-
kontor/Tfk 

Sak 4 E18 Langangen – Rugtvedt  

Porsgrunn kommune orienterte om status og sentrale problemstillinger i reguleringsplanen: 

- Prosess: forsinket framdrift. Det legges opp til 1.gangsbehandling i november og 
sluttbehandling april 2018 

- Opprinnelig trasè i konflikt med kulturminner Herregårdbekken/Lillegården. Må 
gjennomføres mer utredninger pga dette. Avtalt møte 23.06 om dette temaet. 

- Kryss: helt kryss på Ås (Heistadkrysset) og halvt kryss på Lanner 
- Kollektiv/ekspressbusstopp: Beste alternativ for Grenland er å bruke eksisterende 

stopp på Skjelsvik for å koble til lokale bussruter. Foreslått løsning med kiss &ride ved 
Heistadkrysset er ikke tilfredstillende.  

Konklusjon: 
Viktig med tett dialog mellom partene før planen går til behandling for å gjøre videre prosess 
mest mulig effektiv.  

Porsgrunn 
kommune 

Sak 5 Byutredning Grenland 
 
Prosjektleder orienterte om status for arbeidet: 

- Transportmodellen er snart klar. Det jobbes med tema parkering og bommer som 
virkemiddel i tillegg til investeringer i veg, bane, gange og sykkel.  

- Det har vært møte med kommunene for avklare hvilke veglinjer som skal tegnes ut 
og beregnes i utredningen med utgangspunkt i gjeldene kommuneplaner/ KVU.  

- Det er stort engasjement rundt jernbane og jernbanedirektoratet jobber videre med 
innspillene.  

Videre prosess: 
- Verkstedrapportene (GS og kollektiv) foreligger før sommeren.  
- Utredningen skal være klar 15.12.  
- Vegdirektoratet har besluttet at byutredningen skal sendes på høring etter 

ferdigstillelse 
 
Vegdirektøren har invitert til møte om byutredningen mandag 26.06 kl 14-16 og ønsker bred 
politisk deltakelse. Det er ønskelig å drøfte erfaringer med prosessen for byutredningen hittil 
og videre prosess for forhandling om byvekstavtale. 
 
Informasjon fra ordfører i Bamble kommune: Nye Veier AS har gitt signal om at deler av 
Fv353 (gassvegen) vurderes å inngå som en del av utbyggingen av E18.  
 
Konklusjon: 
Deltakelse på møte med Vegdirektøren 26.06: Knut Duesund stiller for fylkesordfører som er 
på reise. Viktig at alle parter deltar, gjerne med flere representanter for å sikre god 
forankring. 

SVV region sør 
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Det legges opp til følgende møter i styringsgruppa for byutredningen i tråd med oppsatt 
møteplan for Bystrategisamarbeidet: 

- 25.august – hovedtema arealkonsepter 
- 22.september – hovedtema utkast til virkemiddelpakker 
- (20.oktober erstattes ev av annen dato) 
- 17.november 
- 8.desember 

Sak 6 Belønningsavtale 2017-2020 
 
Status politisk behandling av avtale: vedtatt i TFK, Porsgrunn og Skien. Siljan behandles 20.06. 
Opplegg for signering: det avventes beskjed fra SD på dato for signeringsmøte etter 
sommerferien. 
Prinsipper for fordeling av resterende midler (60,2 mill) ble presentert og drøftet. 
 
Konklusjon: 
Administrasjon jobber fram alternative «pakker» til fordeling av de resterende 
bedøvningsmidlene til neste møte 25.08, inkl mer detaljert liste over tiltak. Innspillene fra 
styringsgruppa synliggjores. Politisk sak med fordeling tas parallelt med behandling av 
revisjon av Bypakke Grenland handlingsprogram høsten 2017 med sluttbehandling i 
desember. 
 

Skien 
kommune/SVV  

Sak 7 Status prosjekter Bypakke Grenland 
 
SVV orienterte om status på følgende prosjekt: 
Skien:  

- Reguleringsplan fv. 43 Gulsetvegen: 1.gangsbehandling den 13.6.2017 
- Gjennomføring Mælagata: Anbudsutsending i september 2017 
- Moflata: vedtak i HOTS 13.06 og utsettelsesvedtak i bystyret 15.06 

 
Porsgrunn:  

- Mandat for Grønn lenke fastsatt 
- Planlegging av kryss for overordnet vegnett foregår 
- Utskifting av signalanlegg ved fv. 32 kryss med Slottsbrugata (Funnemark) skyndes 

frem. Utforming i samråd med Porsgrunn kommune 
 
Store vegprosjekt: 

- Rv36 Skyggestein-Skjelbredstrand: prosjektet i rute, ferdig i november 2018 
- Fv32 Gimlevegen-Augestadvegen: prosjektet i rute, ferdig juli 2018. Oppdatert 

prognose for kostnad. 
 
Konklusjon: 
Kortfattet statusinformasjon om prosjektet Fv32 Gimlevegen-Augestadvegen utarbeides av 
SVV i dialog med prosjektkontoret og sendes til styringsgruppa før videreformidling. 
Forslag til løsninger legges fram i neste møte i styringsgruppa 25.08.  
 

SVV med flere 

Sak 8 Handlingsprogram for Bypakke Grenland 2015-2018  - revisjon 2017 
Status og videre prosess ble presentert og drøftet.  
 
Konklusjon: 
Ny framdrift for revisjon av handlingsprogrammet 2017: 

- Politiske orienteringer i august/september 

Prosjekt-
kontor 
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- Drøfting i styringsgruppa 25.08 og 22.09 
- Kommunal behandling i oktober/ november, sluttbehandling i fylkesting 6 des.  

Arbeid med hovedrevisjon av handlingsprogrammet i 2018 forberedes nå. Plan for dette 
arbeidet legges fram og drøftes i styringsgruppa 25.08 og 22.09 
 
Sak 9 Forespørsel om gratis buss for personer med nedsatt funksjonsevne 
 

Ordfører i Skien orienterte om spørsmål fra rullestolbruker om det var gratis buss for 
rullestolbrukere i Grenland. Det ble vist til en slik ordning andre steder. (Oslo, evt også 
Trondheim?) 

Konklusjon: 
Administrasjon bes utrede muligheter og kostnader ved å tilby gratis buss for rullestolbrukere 
og evt alle med TT-kort i Grenland og hele Telemark. Det må sjekkes ut tilsvarende ordninger 
i andre byområder.  
 

Skien 
kommune/Tfk 

Sak 10 Eventuelt 
 
Ingen saker 

 

 
Neste møte: fredag 25.08  
 
16.06 2017, B. Hellstrøm (ref) 
 


