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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:  19.05 2017 kl. 10-13.00 
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 
Kjell Inge Davik, regionsjef SVV region Sør  
Bendek Maartman-Moe, direktør marked og samfunn, Jernbanedirektoratet 
Hans Bakke, miljøverndirektør, Fylkesmannen i Telemark 
Jan Terje Olsen, opposisjonsleder Skien kommune 
Knut Duesund, leder av hovedutvalg for samferdsel, TFK 
 
Fra adm: Øystein Brinck (Porsgrunn kommune) – fra sak 3, Ole Magnus Stensrød (Skien 
kommune) Mette Gundersen (Skien kommune), Bodil Riis (Jernbanedirektoratet), Olav 
Risholt (prosjektkontoret), Birgitte Finne Høifødt (prosjektkontoret), Birgitte Hellstrøm 
(Tfk), Erika Klein (SVV), Eva Preede (SVV region sør)  

 
Ikke tilstede: Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune  

Anne Karin Hansen, opposisjonsleder Porsgrunn kommune 
Dag Jøran Myrvang, opposisjonsleder Siljan kommune 

  Opposisjonsleder Bamble kommune 
  Opposisjonsleder Telemark fylkeskommune 
 
Referent: Birgitte Hellstrøm (Tfk) 
 

Saksliste  (NB – saksnr oppdatert i forhold til innkalling) Ansvar 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
Referat fra møte 28.04 2017 godkjent 
Kommentar vedr IC til referat fra delmøte om byutredningen 28.04.2017 
 

TFK 

Sak 2 Kommunikasjonsstrategi – «TEMAMØTE/VERKSTED»  
 
Elin Ytterdahl Tohje og Berly Lund Grønning fra kommunikasjonsbyrået Dinamo var 
prosessledere for verkstedet.  Notat om innbyggerundersøkelsen og selve 
innbyggerundersøkelsen for Bypakke Grenland 2017 var sendt ut på forkant. 
 
Sentrale innspill i møtet:  

- Viktig å ha med regionen/Grenland  
- Viktig å ha støtte fra næringslivet 

Prosjekt-
kontor/Tfk 
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- Fokus på å skape noe nytt - skape framtida 
- Bypakka er en del av en større satsing i Grenland, vi må snakke om helheten 
- Vær mer konkret– må få fram hva det betyr for hver enkelt 
- Vi må vise resultater  
- Vi vil skape stolthet, bypakka en viktig del av dette 
- Noen budskap/knagger må være like for alle målgrupper. 

 
Konklusjon: 
Innspill tas med i det videre arbeidet med kommunikasjonsstrategien. 
 

Sak 3 Trafikkutvikling  

Notat var sendt ut i forkant og tallene ble nærmere gjennomgått i møtet. 

Konklusjon: 
Informasjonen om trafikkutviklingen i notatet videreformidles til media. Viktig å nå fram med 

de gode dataene til staten, og sette resultatene inn i den store sammenhengen. El-biler må 

inn i rapportering ved revisjon av handlingsprogrammet. 

Prosjekt-
kontor/Tfk 

Sak 4 E18 Langgangen – Rugtvedt  

Porsgrunn kommune orienterte om status og sentrale problemstillinger. Bompengesaken er 

ferdig avklart. Reguleringsplanen:  

- Kryss på Ås (helt) og Lanner (halvt).  

- Konflikt med kulturminner ved Lillegården. Det vurderes å legge ut 2 alternative 

veilinjer på høring i dette området.  

- Tema ekspressbusstopp foreløpig uavklart.  

- Det jobbes med avklaring av deponi Gunneklevfjorden.  

- Prosess: legges opp til høring av planen i august og sluttbehandling før jul. 

Konklusjon: 
Informasjon tatt til orientering 

Porsgrunn 
kommune 

Sak 5 Byutredning Grenland 
Prosjektleder Eva Preede informerte om status:  

- Gjennomført administrativ verksted med tema gange og sykkel. verksted om kollektiv 
skal avholdes 23.05. Her sees buss og bane i sammenheng, og det skal vurderes i 
hvilken grad jernbanen kan spille en rolle i lokal kollektivtrafikk. Stopp i Skien 
sentrum vurderes i denne sammenhengen.  

- Det er avholdt møte med lokale «baneinteressenter» for å få innspill til prosessen. 
(NHO, Naturvernforbundet, R8, S.Ellingsen).  

- Transportmodell er under utarbeidelse. Den skal blant annet brukes til å sjekke ut 
nye E18 kryss og alle veglenker i KVU.  

- Det skal gjennomføres åpent informasjonsmøte 31.mai kl 1800-2000 i Bryggeparken. 
 
Konklusjon: 

- Representanter fra politisk styringsgruppe deltar og sier noe innledningsvis i åpent 
informasjonsmøte 31.05. Eva sender forespørsel til fylkesordfører og ordfører i Skien. 

- Det avholdes kommunevise orienteringer om byutredningen. Skien og Bamble har 
bestilt. 

- Det blir ikke styringsgruppemøte om byutredning 9.06. Informasjon om status gir i 
møte 16.06. Nytt styringsgruppemøte 25.08. 

 

SVV region sør 

Sak 6 Moflata  
Administrasjon gikk gjennom bakgrunn, prosess og fakta i saken.  

Skien 
kommune/SVV  
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Framdrift politisk behandling: HOTS i Skien 13.06, bystyret i Skien 15.06. Saken behandles 
også hos de andre partene, eventuelt som orienteringssak. 
 
Konklusjon: 
Prosjektet er viktig for Skien, spesielt en løsning for næringstrafikken. Innspill i møtet tas med 
i ferdigstillelsen av rapport og politisk sak til politisk behandling i Skien og de andre partene. 
 

Sak 7 Status prosjekter Bypakke Grenland 
Status av følgende saker ble presentert i møtet.  

- Forprosjekt Fv 32 Hovenga – Menstadbrua – rådhusplassen. Rapport er ferdigstilt og 
vil komme til politisk behandling som orienteringssak med prinsippavklaring av 
løsning for myke trafikanter.  

- Mulighetsstudie Fv. 356/fv. 32 Jernbanegata-Vallermyrvegen. Rapport er ferdigstilt. 
Brukes som faglig grunnlag for videre arbeid. Noen tiltak gjennomføres innenfor 
prosjektene i Porsgrunn sentrum 

 
Konklusjon: 
Info tatt til orientering 
 

SVV med flere 

Sak 8 Handlingsprogram for Bypakke Grenland 2015-2018 - revisjon 2017 
Prosjektkontoret presenterte status og fremdrift. 
 
Konklusjon: 
Det legges opp til følgende framdrift: 

- Hovedgrep drøftes i styringsgruppa 16.06. 
- Politisk behandling i kommunene aug-september med sluttbehandling i fylkesting i 

oktober. 
- Skrivefrist politisk sak 11.08. Revidert handlingsprogram på epost til styringsgruppa/ 

eventuelt ekstra møte ca 10.08.  
- Den enkelte kommune avgjør behov for ekstra politiske orienteringer. Felles grunnlag 

for hva som presenteres utarbeides av prosjektkontoret 
 

Prosjekt-
kontor 

Sak 9 Rabatter i Bypakke Grenland 

Administrasjon orienterte om saken. Notat var sendt ut i forkant.  

Konklusjon: 
Det utarbeides en sak om omlegging av rabattsystem og innføring av månedstak for tunge 

kjøretøy, med sikte på politisk sluttbehandling før jul 2017.Følgende opplegg og framdrift 

følges: 

- Saken fremmes i kommunestyrer/fylkesting høsten 2017 etter behandlingsløp for 

revisjon av handlingsprogrammet 

- Det legges opp til parallell behandling i alle politiske organer 

- Behandles i formannskap/fylkesutvalg (evt også hovedutvalg for samferdsel) og 

bystyrer/ fylkesting 

- Sluttbehandling i desember 2017 

Det sendes ut en pressemelding om saken. 

Prosjekt-
kontoret 

Sak 9 Erfaringsseminar for bypakker i Larvik 5-6.september 
SVV presenterte utkast til program. Det vil bli anledning til drøfte erfaringer fra arbeid med 
bypakker i hele landet. 
 

SVV region sør 
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Konklusjon: 
Det legges opp til deltakelse fra Grenland både på politisk og administrativt nivå. Invitasjon 
og program sendes ut når det er klart. 
 

Sak 10 Belønningsavtale 2017-2020 
Administrasjon orienterte om status i prosessen 
 
Konklusjon: 
Alle parter tilrettelegger for sluttbehandling av saken i respektive organ før sommerferien. 

Tfk 

Sak 11 Eventuelt  
Konklusjon: 

A. Møte 16.06 justert tidspunkt – 9-12. Det sendes ut oppdatert møteinnkalling 
B. Møte 20.10: justert tidspunkt og sted (Bø)for å kombinere med arena samferdsel. Det 

sendes ut oppdatert møteinnkalling. 
 

 

 

 
 
Neste møte: fredag 16.06  
 
19.05/12.06 2017, B. Hellstrøm (ref) 


