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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:  17.11.2017 kl. 12.30-14.00 
Sted:  Fylkeshuset, møterom lille Breivann 
 
Møtet var i etterkant av informasjonsmøte byutredning Grenland 
 
Del 1: 11.30-12.45 Styringsgruppemøte Byutredning Grenland, møteleder Jan Fredrik Lund, Vegdirektoratet 
Del 2: 12.45-14.00 Ordinært møte i politisk styringsgruppe, møteleder Sven Tore Løkslid 
 
Tilstede del 2: Sven Tore Løkslid, fylkesordfører Tfk (møteleder) 

Robin Kåss, ordfører Porsgrunn kommune  
Hedda Foss Five, ordfører Skien kommune  
Kjell Sølverød, ordfører Siljan kommune 
Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune  
Anne Karin Hansen, opposisjonsleder Porsgrunn kommune 
Dag Jøran Myrvang, opposisjonsleder Siljan kommune 
Solveig Hovda, SVV region Sør 
Erik Næs, varaordfører Skien kommune 
Ove Skovdahl, Jernbanedirektoratet 
Knut Duesund, leder av hovedutvalg for samferdsel, TFK 
Vibeke-Emilie Abrahamsen, vara for opposisjonsleder i Bamble kommune 
Hans Bakke, miljøverndirektør, Fylkesmannen i Telemark 
 
Fra adm: Mette Gundersen (Skien kommune), Hildegunn Sørbø (Tfk), Birgitte Hellstrøm 
(Tfk), Erika Klein (SVV), Olav Risholt (prosjektkontoret), Birgitte Finne Høifødt 
(prosjektkontoret), Marte Bakken Resell (Tfk),  

 
Ikke tilstede:  
Jan Terje Olsen, opposisjonsleder Skien kommune 
Kjell Inge Davik, regionsjef SVV region Sør  
Opposisjonsleder Bamble kommune 

 Opposisjonsleder Telemark fylkeskommune 
 
Referent: Birgitte Hellstrøm (Tfk) 
 
 

Saksliste – del 2 Ansvar 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
Vedlegg: Referat fra møte 20.10.2017 
Konklusjon: referat fra møtet 20.10. 2017 godkjennes  
 

TFK 
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Sak 2 Fv 353 Gassvegen  
Bestilling fra forrige møte «Administrasjon bes utarbeide et notat om saken og synliggjøre hva 

dette betyr for partene i Bystrategisamarbeidet, blant annet forholdet til bypakke fase 2 hvor denne 
strekningen er med. Saken må sees i sammenheng med pågående vurderinger i byutredningen». 

Følgende vedlegg var sendt ut i forkant:  
Notat om Fv 353 Gassvegen 
 (inkl referat fra samarbeidsmøte Nye veier og notat fra SVV om fv 353 Rugtvedt – 
Surtebogen) 
 
Konklusjon: Informasjon tas til orientering. Bamble kommune og Telemarks fylkeskommune 
har videre dialog om alternative prosesser og finansieringsmuligheter, herunder avklaring av 
kostnad og tidsperspektiv på reguleringsplanprosess og eventuell oppstart av dette. 
 

Tfk/SVV/ 
Bamble 
kommune 
 

Sak 3 Byutredning Grenland og byvekstavtale 
Drøfting av politisk behandling av byutredning ble i hovedsak gjort i styringsgruppemøte om 
byutredning Grenland (del 1). Opplegg for involvering ble kort kommentert. 
 
Konklusjon:  

 Hovedbudskapene fra byutredningen og de ulike alternative for videre prosess på 
tydeliggjøres og kommuniseres på en mye bedre måte. Det må fokuserer på de 
overordna grepene, og hvordan byvekstavtalen for eksempel forholder seg til 
videreføring av Bypakke Grenland fase 2.  

 «Møteplass for byutvikling». Må primært finne ny dato i januar. Det jobbes videre 
med planlegging i tråd med rammene som skissert i møtet, inkl fokus på sentrale 
byutviklingsprosjekter. Utkast til program legges fram i neste møte. Det bør legges 
opp til gruppearbeid som en del av programmet. 

 

Alle 

Sak 4 Kommunikasjon 
Aktuelle saker ble presentert i møtet 
 
Konklusjon: Det må fokuseres mer på å kommuniserer de overordna strategiene i tida 
framover, f.eks hva som skal til for å få en attraktiv sentrumsutvikling. Representanter fra 
næringslivet bør utfordres på betydningen av satsingen på infrastruktur/Bypakke Grenland, 
og om det påvirker investeringsviljen i Grenland.  
 

Prosjekt-
kontor/Tfk  
 

Sak 5 Trafikkutvikling 
Oktober 2017: 

 Buss: 13,7% vekst hittil i år. 3,8% vekst i oktober. 

 Biltrafikk: Økning  

 Sykkel: Nedgang  
Redusert vekst i busspassasjer og økning i bil for det sammenlignes med oktober 2016, som 
var første måned med bom 
 
Konklusjon: Trafikkutvikling som forventet. Informasjon tas til orientering. 
 

Prosjekt-
kontor/Tfk  
 
 

Sak 6 Knutepunkt Porsgrunn  
Informasjon om prosjektet, videre prosess og premissene for jernbaneframføring/sporplan 
ble presentert. Det settes om kort tid i gang et parallelloppdrag med utvalgte konsulenter 
som skal vise forslag til fremtidig utvikling av et nytt knutepunkt.  
 
Konklusjon: Prosjektet har stor betydning for hele Grenland. Viktig å holde alle partene i 
Bystrategisamarbeidet oppdatert. Presentasjon fra møtet sendes ut med referatet. 
 

 
Porsgrunn 
kommune 
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Sak 7 Bypakke Grenland handlingsprogram 
 
Status revisjon 2017: Vedtatt i alle kommuner, vedtas i Fylkesting 06.12.2017 
Vedtak i Porsgrunn vedrørende kost/nytteverdi ble drøftet. SVV presiserte at det kan være 
metodisk komplisert å få til en slik vurdering på mange av prosjektene i bypakka. 

 
Konklusjon:  
Det må vurderes nærmere metodebruk og omfang av kost/nytteverdi ved hovedrevisjon, om 
det kan beregnes eller må vurderes kvalitativt. Det forutsettes mer omfattende vurderinger 
for de større prosjektene enn de små. Hensikten er å kunne gi et godt grunnlag for politisk 
beslutning. 
 
Det legges opp til følgende prosess for hovedrevisjon 2018: 

  
 

 
Prosjekt-
kontor 

Sak 8 Status prosjekter Bypakke Grenland  
Status for følgende prosjekt ble presentert i møtet: 

 Landmannstorget, kollektivknutepunkt og park: Forprosjektet behandles Teknisk Hovedutvalg 
28.11. (82 mill.) 

 Linaaesgate-Raschebakken «grønn lenke» (150 mill.): Politisk sak i UMB om 
utformingsprinsipper 21.nov. 

 Storgata (10,5 + 16 mill): Politisk sak i UMB om utformingsprinsipper 21.nov. 

 Overordnet vegnett Porsgrunn:  
               - Vabakken og Kjølnes Ring: Anbudsutsending til årsskiftet 
               - Menstadbrua vest, Kjørbekk og Kulltangenrundkjøring: Anbudsutsending vår 2018 

 Mælagata: Anbudsgrunnlag sendes ut på onsdag 22.11. Byggestart i februar/mars 2018 

 Moflata: Tiltak for signalanlegg er i gang 

 

Prosjekt-
kontor 

Sak 9 Møteplan 2018 
 
Forslag til møteplan 2018 (første halvår) lagt fram.  
 
Konklusjon: Det innkalles til møtene som er foreslått i januar/februar. Resten av møteplan for 
2018 ferdigstilles og kvalitetssikres av alle parter før møtet i administrativ 
koordineringsgruppe 30. 11. Endelig møteplan fastsettes i neste møte 8.12. 
 

 
 
 
 
 
 
Alle 

Sak 10 Eventuelt 
 

 
 

 
 
Neste møte: fredag 8.12.2017  
 
17.11 2017, B. Hellstrøm (ref) 
 


