
 
 
 

 

 
 
Referat administrativ koordineringsgruppe Bystrategi Grenland 29.01.2021 

Referat fra møte i administrativ koordineringsgruppe  
 
Tid:  Fredag 29.01.2021 kl. 9.00-11.40 
Sted:  Teams-møte 
Til stede:  Øistein Brinck (Vestfold og Telemark fylkeskommune, møteleder)  

Mette Gundersen (Skien kommune) 
Per Sortedal (Porsgrunn kommune)  
Rune Sølland (Siljan kommune)  
Leidulf Aakre (Bamble kommune) 
Olav Uldal (statens Vegvesen)  
Ove Skovdahl (Jernbanedirektoratet)  
Grethe Helgås, Statsforvalteren 

 
Tilstede fra øvrig administrasjon: Olav Risholt (Bypakke Grenland Prosjektkontor), Birgitte Finne 
Høifødt (Bypakke Grenland prosjektkontor), Erika Klein (Svv), Torbjørn Landmark (VTFK), Marius 
Lid (Porsgrunn kommune), VTFK: Siv Tørudbakken, Birgitte Hellstrøm (Bystrategi Grenland 
sekretariat), Marte Bakken Resell (Skien kommune) 
Deler av møtet:, Helene Byre, Brian Lund 
     
Ikke tilstede: Gunnar B.Treidene (Vestfold og Telemark fylkeskommune) 
 
Referent:  Olav Risholt  

(Bystrategi Grenland sekretariat) 
 
 
 
 

Saksliste  Ansvar 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
Vedlegg: Referat fra møte 11.12 
 
Konklusjon:  
Referat fra møte 11.12 godkjennes. 
 

Sekretariat 

Sak 2 Kommunikasjon 
 
Den årlige medieundersøkelsen presentert. Hovedfunn:  

− Antall oppslag har gått ned.  

− Andelen positive oppslag har hatt en betydelig økning.  

− Positivt: Mange gode oppslag på næringsutvikling 

− Utfordringer: interne konflikter mellom kommunen  

− Mange neg. oppslag på GS broene 

− Færre negative oppslag om bom 
 
Medieanalysen sendes ut til AK i etterkant 

 
 

Konklusjon:  
Informasjon tas til orientering.  
 

Sekretariat 
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14 Status politisk behandling av høring fremtidens bomsystem  
 
Kort orientering om politisk behandling så langt hos partene.  
Formannskap Skien fornøyd med administrasjonen innstilling. Kun Frp i mot 
Formannskap Porsgrunn. Vedtok innstilling med presisering av behov for lokal 
tilpassning.  Justering i punkt 4. Kun Frp i mot.  
Bamble formannskap 29.01. Vedtak oversendes i etterkant.  
Siljan formannskap 20.01. Vedtatt innstilling uten store diskusjoner 
 
 
Forslag til konklusjon 
Informasjons tas til orientering 
 

Sekretariat 

Sak 3 Oppdatert prosjektplan bystrategi 
 
Vedlegg: Oppdatert prosjektplan 
 
Konklusjon:  
Prosjektplan godkjennes. Spørsmål om VTFKs finansielle bidrag avklares i etterkant. 
  

sekretariat 
 

Sak 4 Evaluering av bomsystem  
 
Vedlegg: Tilbudsbeskrivelse evaluering av bomsystem 
 
Konklusjon:  
Tilbudsbeskrivelse evaluering av bomsystem godkjennes. Det orienteres om 
konsulentoppdraget i politisk koordineringsgruppe 05.02. 
 

Sekretariat 
 

Sak 5 Oppdatering av Bystrategi Grenland og forberedelser til videreføring av 
Bypakke Grenland 
 
Det jobbes med felles sak med skrivefrist ca. 15 februar. Hovedpunkter og forslag til 
vedtak ble presentert i møtet. Det orienteres om framdriften i arbeidet med utvalgte 
milepæler og politiske beslutningspunkter i politisk koordineringsgruppe 05.02.  
 
Det arbeides for tiden med kommunikasjonsplan knyttet til videreføring av Bypakke 
Grenland. Det ble orientert om arbeidet i møtet 
 
Ferdig sak drøftes i AK i temamøte 11.02.  
 
Konklusjon: 
Innspill i møtet tas med i videre arbeid med sak. Ferdig sak drøftes i AK i temamøte 11.02. 
Det planlegges pressemelding som sendes ut etter møtet 5 februar. Kommunene sjekker 
ut med respektive ordførere i løpet av onsdag 3 feb. Må avklare om det er rådmannen (ak) 
eller politisk ledelse som er avsender.  Bypakka kommer med forslag til vinkling. 
Skrivefrist 12 februar. 
 

Sekretariat 
 

Sak 6 Fv 353 Gassvegen 
 
Etter tildeling av 75 mill. i statsbudsjett arbeides nå med politisk sak som skal behandles i 
VTFK. Tilsvarende sak fremmes i Bamble kommune. De to sakene samordnes. I tillegg 

VTFK 
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samordnes saken med sak om videreføring av bypakka. Saksansvarlig Nina Ambro 
Knutsen orienterte om status i arbeidet med saken i møtet.  
 
Konklusjon:  
Informasjons tas til orientering. Det orienteres i politisk koordineringsgruppe 5. februar og 
om endelig sak i AK 12.februar.  
 

Sak 7 Økonomisk status BP 51 Fv. 43 Fortau Gulsetvegen 
Vedlegg: notat  
 
Nye prognoser for prosjektet viser en økning fra 52 mill. kr. til 60 mill. Det ble orientert om 
årsaker og forslag til videre arbeid i møtet. Vises også til utsendte notat.  
 
 
Konklusjon: 
Kutt-tiltak i Gulsetveien er vurdert, men lar seg ikke gjennomføre så seint i prosessen. Det 
er viktig å unngå overskridelser i prosjekter. AK ber om at det i fremtidige prosjekter blir 
tatt tilstrekkelig høyde for usikkerhet slik at vi unngår slike overskridelser. Det må i større 
grad legges til usikkerhetsavsetninger i forbindelse med budsjetteringen. For å redusere 
usikkerheten i et prosjekt må det også settes av tilstrekkelig med tid og tilgjengelige 
ressurser i tidlige prosjektfaser, som planlegging, prosjektering og forundersøkelser. Økt 
bruk av tid og ressurser i tidlige prosjektfaser vil kunne redusere usikkerheten i 
gjennomføringsfasen/byggefasen betydelig.  
 
Endringer i prosjektenes rammer skal så langt det er mulig håndteres i forbindelse med 
revisjon av bypakkas handlingsprogram hver høst. Overskridelser/ økning i 
kostnadsramme som kommer rett etter at handlingsprogrammet er justert skaper 
betydelig merarbeid og mer uro enn nødvendig. Det er viktig at alle vegeiere er seg bevist 
dette.  
 
Ny ramme innarbeides i revisjon av handlingsprogram høsten 2021. Det utformes en 
pressemelding som sendes ut etter at det er orientert om saken i politisk 
koordineringsgruppe 5 februar.  
 

VTFK 

Sak 8 Mulighetsstudie forbedring av togtilbud i VTFK 
 
Jernbanedirektoratet ved Ove Skovdahl orienterte om arbeidet.  
 
Konklusjon: 
Informasjon tas til orientering. Bystrategisamarbeidet kommer med felles tilbakemelding 
på utkast til rapport innen 31.januar. 
 

Jernbanedir. 

Sak 9 Sluttrapport belønningsavtalen 2017-2020  
Prosjektkontoret orienterte om hovedpunkter og nøkkeltall i møtet  
 
Konklusjon: 
Informasjon tas til orientering. Rapporten sendes ut på kort høring hos partene før den 
sendes inn til Samferdselsdep. innen frist 1.februar. 
 
 

Prosjekt-
kontor 
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Sak 10 Fv. 59 Tuftekrysset. Gange, sykkel og kollektivtiltak 
 
Prosjektet løser en større trafikksikkerhetsutfordring for GS veg som går gjennom ut og 
innkjøringene til dagens bensinstasjon og forretninger. Prosjektet skal også lage ny 
innkjøring til det nye parkeringshuset til senteret på Tufte. Det er oppstått diskusjoner/ 
uklarheter om flytting av drivstoffpåfylling som står på VTFK sin eiendom og 
flyttekostnader rundt dette. Bypakka, Skien kommune og SVV var enig i starten om å 
dekke flytting av denne påfyllingen. Uno-x trekker sin godkjenning til løsning i siste liten. 
Ny løsning vil påføre prosjektet/ bypakka større kostnader. Prosjektet står derfor på vent.  
Uno-x vurderer avvikling av stasjonen. Dette skal avklares med oss i løpet av januar 
 
Spørsmål  

− Kan/bør vi kreve påfylling flyttet av Uno-X? 

− Skal vi utsette prosjektet til finansiering er på plass ?  Mosebø og Uno-X bør finansiere 
økte kostnader for flyttingen. 

− Skal vi avvente og se om Uno-X velger å avvikle? Dette kan vi få svar på tidlig i februar. 
 
Konklusjon: 
Bypakka finner det rimelig at utvikler eller UNO X dekker kostnaden til flytting av tank på 
VTFKs eiendom.  VTFK og Skien kommune tar initiativ til møte med aktørene for å løse 
utfordringene. 
 

VTFK 

Sak 11: Bypakke Grenland mandater 
Vedlegg: 
Prosjektmandat for «BO 2011 Bussholdeplass Skauenvegen 
Prosjektmandat for «BO 3.4 2020 Fortau Tangkleiv på Åfoss» 
 
Konklusjon: 
Mandater godkjennes 
 

Prosjekt-
kontor 

Sak 12: Saker til politisk koordineringsgruppe 
 
Møte fredag 5.02.2021 
 

1. Sluttrapport belønningsavtalen 2017-2020  
2. Status busstilbud i Grenland - Endringer i busstilbudet fra 1.2., 

kombinasjonsbillett tog/buss, evaluering av busskontrakten  
3. Oppdatering av Bystrategi Grenland og forberedelser til videreføring av Bypakke 

Grenland  
a. Avtaler med staten – byvekstavtale/belønningsavtale 2021-2024 
b. Oppdatering av Bystrategi Grenland – partnerskapets strategi for 

byutvikling og transport 
c. Evaluering av bomsystem – konsulentoppdrag  
d. Videreføring av Bypakke Grenland – politisk sak for oppstart av 

forberedelser m/milepæler 
4. Fv.353 Gassvegen  
5. Mulighetsstudie for forbedring av togtilbud – forlengelse av Bratsbergbanen  
6. Status prosjekter Bypakke Grenland (Gulsetvegen, Franklintorget) 
7. Møteplan 2021 

 
 

Sekretariat 
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Konklusjon: 
Saker til politisk koordineringsgruppe godkjent 
 

Sak 13 Orientering om status i prosjekter 
 
Det ble orientert om følgende prosjekter: 

− Fv.32 Borgestad. Henvendelse fra beboere besvart med befaring og brev  

− Fv. 357 Skotfossveien 

− Kort status prosjekt ny teknologi fra VTFK v/Siv Tørudpakken 

− Kort status arbeid med bysykkelordning  

− Endringer i busstilbud 
 
Konklusjon 
Informasjon tas til orientering 
 

Prosjekt-
kontor 

Sak 15 RVU tilleggsutvalg i 2021 
 
Som orientert om tidligere har SVV trukket seg ut av samarbeidet om finansiering av RVU 
tilleggsutvalg i Grenland fom. 2021 og fram til eventuell byvekstavtale. Vi har besluttet å 
ikke gjennomføre tilleggsutvalg i 2021. Vår vurdering er at kostnaden er for høy (350 000) 
sammenlignet med hva vi få igjen. Pandemien gjør også at resultatene påvirkes i særlig 
grad og blir mindre relevante. Hvis vi ønsker det kan vi bestille tilleggsutvalg for 2022 på 
et senere tidspunkt. 
 
Konklusjon 
Informasjon tas til orientering 
 

Sekretariat 

 


