
 
 
 

 

 
 
Referat politisk koordineringsgruppe Bystrategi Grenland  8.10.2021 

Referat fra møte i politisk koordineringsgruppe 
 
Tid:  8.10.2021 kl. 10-13.00   
Sted:  Teams-møte 
 
Til stede:  Terje Riis Johansen, fylkesordfører Vestfold og Telemark fylkeskommune 

(møteleder) 
Robin Kåss, ordfører Porsgrunn kommune  
Kjell Abraham Sølverød, ordfører Siljan kommune 
Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune 
Knut Einar Aas, leder utvalg for klima, miljø og byutvikling Skien kommune 
Trond Ingebretsen, leder utvalg for miljø og byutvikling Porsgrunn kommune 
Anne Karin Hansen, opposisjonsleder Porsgrunn kommune 
Jan Terje Olsen, vara for opposisjonsleder Skien kommune  
Roger Plassen, opposisjonsleder Siljan kommune 
Torstein Dahl, varaordfører Bamble kommune 
Roar Midtbø Jensen, avdelingsdirektør Statens vegvesen, Transport 
Benedicte Bruun-Lie, jernbanedirektoratet  
Grete Helgås, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 
 
Til stede fra administrasjon: Øistein Brinck (VTFK), Gunnar Berg Treidene (VTFK) 
Karin Finnerud (Skien kommune), Mette Gundersen (Skien kommune), Per Sortedal 
(Porsgrunn kommune), Marius Lid (Porsgrunn kommune), Geir Håvard Bjelkemyr-
Østvang (Bamble kommune) Finn Roar Bruun (Bamble kommune) 
Siv Tørudbakken (VTFK)Erika Klein (SVV), Olav Risholt (Bypakke Grenland), Birgitte 
Finne Høifødt (Bypakke Grenland), Birgitte Hellstrøm (Bystrategi Grenland 
sekretariat), Torbjørn Landmark (VTFK), Nina Ambro Knutsen (VTFK),Lars Martin 
Sørli  (Porsgrunn kommune) Marit Synnes Lindseth (VTFK), Trond Myhre (VTFK – 
sak 3) 

 
Ikke til stede:  Hedda Foss Five, ordfører Skien kommune  

Trond Ballestad, varaordfører Skien kommune  
Gunn Marit Helgesen, opposisjonsleder Vestfold og Telemark fylkeskommune  
Bent Gurholt, varaordfører Siljan kommune  
Lars Inge Rønholt, vara for opposisjonsleder Bamble kommune  

 
Referent:  Birgitte Hellstrøm (Bystrategi Grenland sekretariat) 
 
 

Saksliste  Ansvar 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
Vedlegg: referat fra møtet 15.09.2021 
 
Konklusjon: 
Referat fra møtet 15.09.2021 godkjennes 
 

Sekretariat 

Sak 2 Kommunikasjon 
 

• Godt besøkte frokostmøter, møtene har en god funksjon mht forankring. Flere 
medieoppslag om evaluering av bomsystemet. 

Prosjekt-
kontor 
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• Gulsetvegen er ferdig – markering av åpning 

• Sykkelparkering ved dagligvarebutikker, bypakka delfinansierer tiltak 

• Herøyavegen – medieoppslag om kjøring i sideveger og trafikkfarlige 
situasjoner. Mange opplevde manglende kommunikasjon. Viktig å lære av 
erfaringer. 

• Pilot i barnehage i Porsgrunn og Skien – fra løpesykkel til tråsykkel. Populært 
tiltak 

• Folkemøte om knutepunkt Porsgrunn gjennomført av kommunen 4.oktober. 
Nytt medvirkningsmøte på nyåret. 

 
Konklusjon: 
Informasjon tas til orientering. 
 

Sak 3 Busstilbudet i Grenland 
 
Trond Myhre fra Vestfold og Telemark fylkeskommune orienterte om status for buss i 
Grenland, virkninger av pandemien og de utfordringene det gir for kollektivtilbudet 
framover. 
 

 
 

 
 
Inntektsbortfall 2022:  

- Reduserte billettinntekter i Telemark på mellom 20 og 25%. For Grenland utgjør 
det mellom 9 og 12 millioner 

- Operatører må varsles om endringer i løpet av oktober  
- Det kan forventes ytterligere inntektsbortfall i perioden 2023 – 2025 på grunn av 

redusert produksjon og økte takster 
 

VTFK 
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Mulige tiltak for å øke inntekter og redusere kostnader:  
- Vurdere takstøkning utover KPI. Effekten av takstfrys i Grenland er sannsynligvis 

tatt ut. Økte priser vil redusere behovet for rutekutt 
- Redusert ruteproduksjon på avganger som er lite brukt 
- Vurdere nye forretningsområder som kan bidra til økte inntekter (nasjonalt 

prosjekt startet) 
 
Videre framdrift:  

- Orientering om behov for kutt og taksttiltak i hovedutvalg samferdsel 27. 10. 
- Tiltak i Grenland drøftes i kollektivgruppa. Dialog med administrativ 

koordineringsgruppe og politisk koordineringsgruppe underveis 
- Endelig behov for endringer ikke avklart før budsjettprosessen i 

fylkeskommunen er ferdig 
Generelt: stor usikkerhet, krevende jobb å innrette tiltak og få tilbake kundene. 
 
Konklusjon: 
I dialogen med staten om koronakompensasjon og overgangsordning til en ny normal 
må bruken av de statlige tilskuddsmidlene til busstilbudet i Grenland og forholdet til 
betingelser i belønningsavtalen klargjøres.  
 

Sak 4 Rv 36 E18-Skyggestein 
Ingunn Foss fra Statens vegvesen orienterte om status for arbeidet med 
kommunedelplan for rv.36 og samordning med Nye Veier om kryss på ny E18.  
 

 

 
 

 

SVV 
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Konklusjon: 
Informasjon tas til orientering. Viktig at staten samordner sine aktører og ivaretar en 
god helhetsløsning for byområdet. Kostnadene på rv 36- prosjektet må holdes nede. 
 

Sak 5 Jernbane i Grenland 
 
Benedicte Bruun-Lie fra jernbanedirektoratet orienterte om muligheter for finansiering 
av tiltak i knutepunkt og muligheter for utvikling av togtilbudet. 
 

J.dir 
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Oppsummering: 

- Jernbaneinvesteringer prioriteres gjennom porteføljestyring og de årlige 
statsbudsjettene på bakgrunn av samfunnsøkonomi 

- Kan ikke binde fremtidige Jernbaneinvesteringer gjennom 
bompengeproposisjon  

- Bidrag fra Jernbanen må drøftes i forhandlinger om Byvekstavtale 
 
Konklusjon: 
Informasjon tas med i den videre prosessen med utforming av bystrategi og ny bypakke. 
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Sak 6 Politisk sak: Videreføring av Bypakke Grenland  
- rammer for strategi og grunnlag stortingsproposisjon 
 
Sekretariatet gikk gjennom hovedpunkt i kunnskapsgrunnlaget, oversikten over 
finansieringsmuligheter og redegjorde for videre prosess. 
 
Konklusjon:  
Det legges til rette for orientering om saken fra sekretariatet i aktuelle politiske utvalg 
der partene ønsker det. Politisk behandling av felles sak blir som følger: 
 

 
 

Sekretariat 

Sak 7 Finansering av fv.353 Gassvegen 
 
Nina Ambro Knutsen fra Vestfold og Telemark fylkeskommune orienterte om status for 
saken og videre prosess. 
 

- Svært kritisk framdrift dersom krav fra Nye Veier om trafikkpåsetting på 
strekningen E18-Findal senes 1. november 2024 skal innfris. 

- Politisk sak i løpet av høsten for avklaring av finansieringsløsning og 
videre løp. Saken må sees i sammenheng med sak om 
videreføring av Bypakke Grenland. 

- Aktuelt å fremme saken som et strekningsprosjekt for å sikre framdrift og midler 
fra Nye Veier.  

- To trinns-prosess fortsatt mulig – i første omgang et strekningsprosjekt, men 
med mulighet for at prosjektet kan tas inn i ny bypakke seinere dersom 
alle partene er enige om det. 

 
Konklusjon:  
Den politiske saken som behandles i VTFK og Bamble kommune (i nov/des) legges fram 
til orientering i de andre kommunene som ønsker det for at alle parter skal ha tilgang til 
lik informasjon. 
 

VTFK 

Sak 8 Bypakke Grenland handlingsprogram – revisjon 2021 
 
Olav Risholt fra prosjektkontoret orienterte om status og videre prosess: 

- Mindre revisjon i 2021  
- Hovedrevisjon i 2022  
- Uendret fordeling mellom kommunene 
- Ingen større bevegelser i rammer 
- Høye materialpriser/ usikkert marked 
- Lagt inn økning i ufordelt reserve 

 

Prosjektkontor 
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Utfordringer som trekkes fram i saken: 
- Nye reisevaner etter pandemien 
- Antall busspassasjerer er halvert     
- Mange byggeprosjekter på en gang  
- Antall prosjekter avtar raskt. Behov for rask prosess for ny bypakke 
- Pandemien gir økte materialkostnader og usikkerhet i markedet 

 
Konklusjon: 
Politisk behandling av revisjon av handlingsprogrammet 2021 følger samme møterekke 
som felles sak om videreføring av Bypakke Grenland (med tillegg i utvalg i Skien 
kommune) 
 

Sak 9 Franklintorget og klima og miljøhensyn i byggeprosjekter  
 
Gunnar Berg Treidene fra Vestfold og Telemark fylkeskommune orienterte: 
 

 

 
 

VTFK 
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Konklusjon: 
Administrasjon skal aktivt bidra til utvikling av objektive kriterier som fremmer 
bærekraftige løsninger og leveranser i framtidige samferdselskontrakter. Arbeidet skal 
gjøres i samarbeid med regionalt næringsliv for å fremme deres konkurransekraft og 
leveringsevne til fremtidige samferdselsprosjekter. Partene i Bypakke Grenland skal 
aktivt jobbe sammen for å tilrettelegge for flere tilbydere og kostnadseffektive anbud i 
bypakke-prosjektene.  
Samferdsel i VTFK inviteres til senere møte for å presentere tiltak for fremdrift i arbeidet 
med å gjøre samferdselsprosjektene mer klimatilpassede og bærekraftige. 
 

Sak 10 Orientering om status prosjekter  
 
Det ble orientert kort om utvalgte bypakke-prosjekt. 
 
Konklusjon:  
Informasjon tas til orientering 
 

Prosjektkontor 
med flere 

Sak 11 Møteplan  
 
Konklusjon:  
Møtet som er oppsatt i november flyttes til 3.desember kl 12-14.30 
 

Sekretariat 

Eventuelt 
Ingen saker 

 

 
 
Birgitte Hellstrøm,8.10/30.11.2021 


