
 
 
 

 

 
 
Referat administrativ koordineringsgruppe Bystrategi Grenland 17.06.2021 

Referat fra møte i administrativ koordineringsgruppe 
 
Tid:  Torsdag 17.06.2021 kl. 8.30-11.30 
Sted:  Teams-møte 
 
Tilstede:  Øistein Brinck (Vestfold og Telemark fylkeskommune, møteleder)  

Jorid Heie Sætre (Skien kommune) 
Marius Lid (Porsgrunn kommune)  
Rune Sølland (Siljan kommune) 
Leidulf Aakre (Bamble kommune) 
Olav Uldal (Statens Vegvesen)  
Torgeir Dalene (Jernbanedirektoratet)  

 
Tilstede fra øvrig administrasjon: Olav Risholt (Bypakke Grenland Prosjektkontor), Birgitte 
Hellstrøm (sekretariat), Marius Lid (Porsgrunn kommune), Lars Martin Sørli (Porsgrunn kommune), 
Marie Ekelund (Skien kommune), Erika Klein (Svv), Torbjørn Landmark (VTFK), Siv Tørudbakken 
(VTFK), Helene Byre (VTFK), Brian Lund (VTFK), Eva Preede (Skien kommune),Nina Ambro Knutsen 
(VTFK), Marit Synnes Linseth (VTFK), Kjersti Visnes Øksenholt (VTFK), Linda Carolina Ehnmark 
(VTFK) 
 
Ikke tilstede: Mette Gundersen (Skien kommune) 

Per Sortedal (Porsgrunn kommune)  
Elisabeth Rui (Statsforvalteren i Vestfold og Telemark)  
Gunnar B.Treidene (Vestfold og Telemark fylkeskommune) 
Ove Skovdahl (Jernbanedirektoratet) 
 

 
Referent:  Birgitte Hellstrøm (Bystrategi Grenland sekretariat) 
 
 

Saksliste  Ansvar 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
 
Konklusjon:  
Referat fra møte 20.05.2021 var ikke sendt ut. Godkjennes i neste møte. 
 

Sekretariat 

Sak 2 Kommunikasjon 
 

• Informasjon fra vårens digitale møteplasser  
https://bypakka.no/ny-bypakke/ 

• Lansering av digitalt innspillskart : Bystrategi Grenland – Innspill 

• Informasjon om Franklintorget: 
- Ny infotavle ved byggeområdet før sommerferie 
- Ny befaring med berørte/næringsliv 24. juni 
- Radio Grenland – jevnlig info til bilister om kjøremønster 

• Mobilt sykkelverksted 3. mai – 17. juni 
   - 18 stoppesteder (noen må flyttes på grunn av ny nedstenging 

• Elsykkelbiblioteket – populært som aldri før 
 
 

Prosjekt-
kontoret 
 

https://bypakka.no/ny-bypakke/
https://vtfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2e83650e81e34020a9c2cedc55886744
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Konklusjon:  
De digitale møteplassene (webinar og frokostmøter) har fungert bra og det legges opp til 
tilsvarende møter utover høsten. 
Øvrig informasjon tas til orientering. 
 

Sak 3 NTP 2022-2033 
Vedlegg: Brev fra Samferdselsminister Knut Arild Hareide til Stortinget, datert 10.juni 
 

• Status NTP: Lite endringer etter vedtak i Stortinget 14-15.juni.  
 

• Feil i beregninger som påvirker samfunnsnytte i rv 36 E18-Skyggestein. 
Statens vegvesen orienterte: 
Prosjektet går fra å være svært samfunnsøkonomisk lønnsomt (netto nytte på om 
lag 6 800 mill. kr) til å bli svakt samfunnsøkonomisk lønnsomt (netto nytte på om 
lag 500 mill. kr).  
I brevet til Stortinget konkluderer Samferdselsministeren med: «Regjeringens 
prioriteringer i Nasjonal transportplan 2022 – 2033 står ved lag, også etter de nye 
opplysningene jeg her gir Stortinget.» 
Det har ikke kommet signaler i etterkant av stortingsbehandling av NTP som 
rokker ved regjeringen konklusjon og videre fremdrift for Rv 36 Skjelsvik-
Skyggestein. 

 
Konklusjon: 
Informasjon tas til orientering. Saken følges opp i politisk koordineringsgruppe 18.06.  
 

VTFK/SVV 

Sak 4 Felles politiske saker 
 
Status politisk behandling og vedtak: 

• Belønningsavtale 2021-2024 – likelydende vedtak 

• Bysykkelordning Grenland - likelydende vedtak.  
Spørsmål i Skien om eierskap til persondata. 

• Orienteringssak om sluttrapport belønningsavtalen 2017-2020 - OK 
 

 
 
Konklusjon: 
Informasjon tas til orientering. Saken følges opp i politisk koordineringsgruppe 18.06 
 

 

Sak 5 Kunnskapsgrunnlag/temautredninger  
 
Prosjektlederne for temautredningene (med flere) presenterte status, sentrale punkt og 
foreløpige anbefalinger til strategiske grep og tiltakspakke: 

• Hovedfunn fra analyse av transportsystemet - reisestrømmer og 
påvirkningsfaktorer 

• By- og næringsutvikling 
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• Kollektiv 

• Gange og sykkel 

• Næringstransport og persontransport med bil 
 
Konklusjon:  
Informasjon tas til orientering. Presentasjonen fra møtet sendes ut. Temautredningene 
sendes til administrativ koordineringsgruppe når de er ferdigstilt 
  

Sak 6 Finansieringskilder ny bypakke og byvekstavtale - UTSATT 
 
Konklusjon:  
Det var ikke tid til gjennomgang av denne saken. Tas opp i neste møte 
 

Sekretariat/ 
SVV 

Sak 7 Metode for utvikling av ny portefølje 
Vedlegg: notat  
 
Konklusjon:  
Metodebeskrivelsen definert i notatet legges til grunn for det videre arbeidet med 
utvikling av en ny portefølje i byområdet Grenland. Metode og kriterier vil ved behov 
justeres utover høsten og skal omtales i den politiske saken som planlegges i fjerde 
kvartal 2021. Ved behov for større endringer legges saken frem for administrativ 
koordineringsgruppe på nytt.  
 

 

Sak 8 Mandater og prosjektplaner 
Vedlegg: 
 

• Prosjektplan for fortettingsstudie i Siljan sentrum 

• Prosjektmandat for «BO 15- 3.46 Sykkelparkering/attraksjonstiltak og snarveger i 
Porsgrunn» 

• Mandat temagruppe ny teknologi og smart mobilitet i Grenland 
 

 
Konklusjon: 
Mandater godkjennes 
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Sak 9 Franklintorget 
  
Prosjektansvarlig orienterte om prosjektet:  

• Status og framdrift 

• Klima- og miljøhensyn i prosjektet, inkl. vurderinger ved innkjøp av stein  
Konklusjon:  
Saken følges opp i politisk koordineringsgruppe 18.06. Presentasjon legges ved referatet. 
 

VTFK 

Sak 10 Fv 357 Skotfossvegen 
Vedlegg: notat 
 
Prosjektansvarlig og prosjektleder orienterte om saken. 
Det er behov for forskyvning av kostnader (forskuttering) fra fase 3 til fase 2. 
 
Konklusjon:  
For å sikre kontinuitet og effektiv prosess økes rammen for regulering, 
byggeforberedelser og tidlig grunnerverv fra kr. 2 mill. til kr. 3,5 mill. i 2021 (fase 2). Dette 
er en forskuttering av midler avsatt i fase 3 (byggefasen). Det forutsettes at prosjektet 
holder seg innenfor tildelt totalramme.  Det utarbeides nytt kostnadsoverslag høsten 
2021. 
 

VTFK 

Sak 11 Revisjon av handlingsprogram Bypakke Grenland 2021 
 

• Hovedpunkt fra tertialrapport nr. 1 2021 utsatt 

• Framdriftsplan for årets revisjon  
 
Konklusjon:  
Følgende fremdriftsplan legges til grunn for revisjon av handlingsprogrammet 2021: 

 
 

 

Sak 12 Orientering om status i prosjekter Bypakke Grenland – SAK UTSATT 
 
Konklusjon: Informasjon gis i neste møte 
 

Prosjekt-
kontoret/ 
VTFK/SVV/ 
kommunene  

Sak 13 Saker til politisk koordineringsgruppe  
Møte fredag 18.juni kl 8.00-9.45. Agenda er sendt ut. 
 

Sekretariat 

Eventuelt  

Ref 2.07.2021 Birgitte Hellstrøm 


