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

 
 

Referat fra møte i politisk forhandlingsutvalg for byvekstavtale  
 
Møtetidspunkt:  28.05.2019 kl. 10.00-12.00 
Møtested:   Møterom Lille Breivann 
 
 
Tilstede:  Sven Tore Løkslid, fylkesordfører Telemark fylkeskommune (møteleder) 

Knut Duesund, leder hovedutvalg for samferdsel Telemark fylkeskommune 
Hedda Foss Five, ordfører Skien kommune  
Jan Terje Olsen, opposisjonsleder Skien kommune  
Anne Karin Hansen, opposisjonsleder Porsgrunn kommune 
Trond Ingebretsen, leder utvalg for byutvikling og miljø 
Kjell Abraham Sølverød, ordfører Siljan kommune 
Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune  
 
Fra administrasjonen: Mette Gundersen (Skien kommune), Ole Magnus Stensrud (Skien 
kommune), Olav Risholt (Bypakke Grenland Prosjektkontor), Birgitte Hellstrøm (Telemark 
fylkeskommune), Marte Bakken Resell (Skien kommune), Hildegunn Sørbø (Telemark 
fylkeskommune),  

 
Ikke tilstede:  
Erik Næs, varaordfører Skien kommune  
Hans Edvard Askjer, fylkesvaraordfører Telemark fylkeskommune  
Gunn Marit Helgesen, opposisjonsleder Telemark fylkeskommune 
Robin Kåss, ordfører Porsgrunn kommune  
Jannicke Andreassen, varaordfører Porsgrunn kommune 
Kim Vegard Rekvik, varaordfører Siljan kommune 
Dag Jøran Myrvang, opposisjonsleder Siljan kommune 
Lars Inge Rønholt, vara opposisjonsleder Bamble kommune 
Heidi Therese Herum, varaordfører Bamble kommune  

 
Referent:  Birgitte Hellstrøm (Telemark fylkeskommune) 
 

Saksliste  Ansvar 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
Vedlegg: Referat fra møte 15.05.2019  
  
Konklusjon 
Referat fra møte 15.05.2019 godkjent 
 

Tfk 
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Sak 2 Byvekstavtale Grenland – mandat for forhandlinger 
 

• Notat «Fjerning av antennepunkt i Hesselbergs gate, Bypakke Grenland, 
14.05.2019»(notatet ble laget og sendt ut i forbindelse med møte i 
formannskapet i Skien)   

• Saksprotokoll fra vedtak 14.05 i formannskapet i Skien 
 
Status andre byområder 
De fire største byområdene 

• Trondheimsområdet: ferdig forhandlet byvekstavtale for perioden 
2019-2029 , i prosess for vedtak av avtalen lokalt og nasjonalt 

• Oslo/Akershus: i sluttprosess med forhandlinger om byvekstavtale, 
innebærer reforhandling av bymiljøavtale inngått i 2017. Omfatter 
Oslopakke 3 trinn 2. Nytt bomsystem fastsatt gjennom Prop. 69 S 
(2017–2018) trer i kraft 1.juni 2019 

• Bergensområdet: i prosess med reforhandling av gjeldende 
byvekstavtale inngått i 2017. Nytt bomsystem nylig igangsatt, fastsatt 
gjennom Prop. 11 S 2017–2018. 

• Nord-Jæren: i prosess med reforhandling av gjeldende byvekstavtale 
fra 2017. Foreløpig stopp i denne prosessen pga lokal uenighet. 

 
De resterende byområdene 

• Nedre Glomma-regionen: Ønsker byvekstavtaleforhandlinge basert på 
lokale vedtak om videreføring av bypakke Nedre Glomma. KS2 pågår 
for ny St.prop. Legger opp til at arbeidet med bompengeproposisjonen, 
og kvalitetssikring av trafikkgrunnlag og finansieringsopplegg, skjer 
parallelt med forhandlingene. Har en 2-årig belønningsavtale for 2018-
2019. Vil søke om belønningsmidler for 2020. 

• Buskerudbyen: Stopp i prosessen med» Buskerudbypakke 2» etter 
vedtak i Nedre Eiker 22.mai. Ramme på 14,4 mrd. KS2 prosessen er 
ferdig, med SD vil ikke fremme St.prop når det er lokalpolitisk uenighet. 
Buskerudbyen har 4-årig belønningsavtale som går ut i 2019, men 
ingen pågående bypakke. Vil søke om belønningsmidler for 2020. 

• Tromsø: Skal i gang med ny bompengeordning og bypakke som del av 
byvekstavtale – «Tenk Tromsø». KS2 ferdig, St.prop under arbeid. 
Hadde belønningsavtale som gikk ut 1.1.2019.  

• Kristiansandregionen: Venter på forhandlinger. Har 3-årig 
belønningsavtale som går ut i 2019.  

 
Status politisk behandling 
 
Nytt siden forrige møte: 

• Telemark fylkeskommune, Fylkesutvalget: vedtatt forslag til vedtak. Saken går 
videre til fylkestinget 

 
 
 
 

Tfk/alle  
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Oppfølging av vedtak i formannskapet i Skien 
 
Ordfører i Skien presiserte følgende i møtet: 

• Skien har vedtatt punkt 1 i felles forslag til vedtak: Det vil si at Skien ønsker 
forhandlinger.  

• Alle tall-punktene som følger vedtaket er ikke vedtatt, de ble sendt videre til 
administrasjon for å svares ut så godt det lar seg gjøre 

• Fylkesordfører må be om møte med statsråd/statssekretær for å få klarhet i 
handlingsrommet.  

 
Fylkesordfører presiserte følgende: 

 Det må være lokal enighet for å endre bompunkter. 

 Å ta vekk et antennepunkt gjør at de andre punktene må ta inn tilsvarende 
sum som går bort. Dette påvirker fremdrift på inntjening og fordeler 
belastningen på en annen måte. 

 Det er ikke mulig å få alle svar før forhandlingene. 
 
Konklusjon: 
Administrasjon svarer ut spørsmålene som stilles i vedtaket fra formannskapet i Skien. 
Administrasjon bes forberede en bestilling av en evaluering av dagens bomsystem, 
inklusiv inntektsutviklingen, og en vurdering av mulige tiltak med mål om et mer 
rettferdig system. Det skal vurderes både enkle tiltak og mer omfattende tiltak. 
Konsekvensene av forslag til prinsipielle endringer som fjerning av antennepunkt skal 
også belyses. Bestillingen sjekkes ut med forhandlingsutvalget før den iverksettes. 
 
Fylkesordfører forespør SD og KMD om premisser for framdrift og ber om et raskt 
møte for å avklare de av punktene i vedtaket fra Skien som krever statlige svar, blant 
annet hvilket handlingsrom Grenland har. Forespørselen sjekkes ut med 
forhandlingsutvalget før den sendes slik at partene er omforent om målet med møtet. 
 

Eventuelt 
Ingen saker 

 

 
 

 

 


