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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:  25.08.2017 kl. 10-13.00 
Sted:  Fylkeshuset, møterom Lille Breivann 
 
Del 1: Styringsgruppe Byutredning Grenland kl 10-11.45, møteleder Bjørne Grimsrud 
(se egen referat fra Statens Vegvesen v/ Eva Preede) 
 
Del 2: kl 12-13.00 Styringsgruppe Bystrategi Grenland, møteleder fylkesordfører 
 
Tilstede: Sven Tore Løkslid, fylkesordfører Tfk (møteleder) 

Hedda Foss Five, ordfører Skien kommune  
Erik Næs, Varaordfører Skien kommune 
Trond Ingebretsen, Porsgrunn kommune 
Kjell Sølverød, ordfører Siljan kommune 
Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune  
Kjell Inge Davik, regionsjef SVV region Sør  
Ove Skovdahl, Jernbanedirektoratet 
Hans Bakke, miljøverndirektør, Fylkesmannen i Telemark 
Jan Terje Olsen, opposisjonsleder Skien kommune 
Dag Jøran Myrvang, opposisjonsleder Siljan kommune 
Knut Duesund, leder av hovedutvalg for samferdsel, TFK 
 
Fra adm: Marius Lid (Porsgrunn kommune), Ole Magnus Stensrød (Skien kommune) Mette 
Gundersen (Skien kommune), Bodil Riis (Jernbanedirektoratet), Eva Preede (SVV region 
sør), Olav Risholt (prosjektkontoret), Hildegunn Sørbø (Tfk), Birgitte Hellstrøm (Tfk), Tore 
Kaurin (SVV), Erika Klein (SVV), Karianne Resare (Grenlandsamarbeidet) 

 
Ikke tilstede: Robin Kåss, ordfører Porsgrunn kommune  

Anne Karin Hansen, opposisjonsleder Porsgrunn kommune 
Opposisjonsleder Bamble kommune 

 Opposisjonsleder Telemark fylkeskommune 
 
Referent: Birgitte Hellstrøm (Tfk) 
 
 

Saker del 2 av møtet Ansvar 
Sak 1 Referat fra forrige møte 
Konklusjon: Referat fra møte 16.06.2017 godkjent 
 

TFK 

Sak 2 Kommunikasjon 
Kommunikasjonsansvarlig orienterte om åpen dag Fv.32 Lillelvkrysset (16.09), status 
kommunikasjonsstrategi og pågående kampanjearbeid. 

Prosjekt-
kontor/Tfk  
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Konklusjon:  

- Bør få med bedrifter som ikke er koblet til det offentlige i kampanjen «min bilfrie 
dag». 

- Innspill kommunikasjonsstrategi: Det må informeres mer til befolkning og næringsliv 
om alle bypakkeprosjektene (fakta) 

 
Sak 3 Trafikkutvikling 
Status ble presentert i møtet og tatt til orientering. 
 

 

Sak 4 Sentrale arealplaner i prosess 
Planprogram for følgende arealplaner er på høring: 

- kommuneplanens arealdel Porsgrunn 
- kommuneplan Siljan (samfunnsdel og arealdel) 
- reguleringsplan for Project Telemark - datasenter i Skien 

  
Konklusjon:  
Viktig å samarbeide om disse planene, og se til både ATP-Grenland og pågående byutredning. 
Project Telemark – datasenter i Skien bør få egen omtale i byutredningen. 
 

 
 
Porsgrunn 
Siljan 
Skien  

Sak 5 Buss – endringer i rutetilbudet 
Oppfølging fra dialogmøte om buss. Sees i sammenheng med sak 6 – fordeling av resterende 
belønningsmidler 
Følgende vedlegg var sendt ut i forkant: 

- Notat - orientering om forslag til endringer i rutetilbudet i Grenland_21.08 
- Oppsummering av innspill fra dialogmøte om busstilbudet i Grenland 01.03.17. 
- Bestilling fra Telemark fylkeskommune til Nettbuss – Totalvurdering av 

ruteproduksjon med forslag til forbedringer og endringer, datert 10.04.17 
 
Konklusjon:  
Justeringer i rutetilbudet som anbefalt i notat datert 21.08.2017 iverksettes så raskt som 
mulig og senest 01.01.2018. Endringene i rutetilbudet finansieres med allerede avsatte 
belønningsmidler til drift av kollektiv, og omprioriteringer innenfor dagens ruteproduksjon. 
 
Rutiner for håndtering av innspill til busstilbudet i Grenland sendes ut på nytt til 
styringsgruppa. 
 

Tfk 
 

Sak 6 Belønningsmidler - Fordeling av resterende midler 
Følgende vedlegg var sendt ut: Notat fordeling av belønningsmidler 2017-2020 
 
Konklusjon:  
Felles tiltaksliste for investeringer i gang- og sykkeltiltak legges fram i neste møte og 
påfølgende politisk behandling. Endelig prioritering av gs-tiltak gjøres av den respektive 
kommune. Administrasjon bes vurdere om pott til kommunikasjon kan reduseres noe til 
fordel for mer midler til bussløft eller ufordelt buffer som kan dekke andre behov.  
 

Prosjekt-
kontor 

Sak 7 Status prosjekter Bypakke Grenland  
Det ble orientert om følgende prosjekt: 

- Sykkelekspressveg 
- Fv 32 Gimlevegen- Augestadvegen  
- Moflata 
- Tiltak i Porsgrunn sentrum (tiltak på overordna vegnett og grønn lenke) 

 
SVV 
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Konklusjon: Styringsgruppa ber om å få framlagt mer konkret info, forslag til løsninger og 
reelle kuttmuligheter i prosjektet Fv 32 Gimlevegen- Augestadvegen i neste møte 22.09. 
 
Sak 8 Handlingsprogram for Bypakke Grenland 2015-2018 - revisjon 2017.  
Vedlegg: Notat Bypakke Grenland handlingsprogram 2015-2018, revisjon 2017_21.08 
 
Konklusjon:  
Endringer presentert i notat «Bypakke Grenland handlingsprogram 2015-2018, revisjon 2017» 
legges til grunn for revisjon 2017. Vedtatt ramme for Fv 32 Gimlevegen- Augestadvegen på 
583 mill kr opprettholdes, ny prognose i fotnote. Viktig å synliggjøre fordeling av midler 
mellom kommunene. Videre håndtering av Moflata-prosjektet drøftes i felleskap etter politisk 
vedtak i Skien.    
 

Prosjekt-
kontor 

Sak 9 Eventuelt 
 
Konklusjon: Ingen saker 
 
 

  

 
 
Neste møte: fredag 22.09  
 
18.09. 2017, B. Hellstrøm (ref) 
 


