
 
 
 

 

 
 
Referat politisk koordineringsgruppe Bystrategi Grenland  16.02.2022 

Referat fra møte i politisk koordineringsgruppe 
 
Tid:  16.02.2022 kl. 10-11.30 
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 
Trond Ballestad, varaordfører Skien kommune  
Arve Høiberg, leder utvalg for samferdsel, Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Trond Ingebretsen, leder utvalg for miljø og byutvikling Porsgrunn kommune 
Anne Karin Hansen, opposisjonsleder Porsgrunn kommune 
Roger Plassen, opposisjonsleder Siljan kommune 
Bent Gurholt, varaordfører 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), Mette Gundersen (Skien 
kommune), Rose-Marie Christiansen (Porsgrunn kommune), Per Sortedal 
(Porsgrunn kommune), Marius Lid (Porsgrunn kommune), Olav Uldal (SVV), 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), Ove 
Skovdahl (J.dir),  

 
Ikke til stede:  Hedda Foss Five, ordfører Skien kommune  

Jan Terje Olsen, vara for opposisjonsleder Skien kommune  
Gunn Marit Helgesen, opposisjonsleder Vestfold og Telemark fylkeskommune  
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 3.12.2021 
 
Konklusjon: 
Referat fra møtet 3.12.2021 godkjennes 
 

Sekretariat 

Sak 2 Dialog med SD og KDD 
Vedlegg: presentasjon og notat som var sendt ut i forkant av møtet med departementene  
 
Fylkesordfører orienterte om dialog og tilbakemelding fra departementene i digitalt 
møte mandag 14.02. Viktige punkt: 

Fylkesord-
fører/ 
sekretariat 
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- Generelt positivt møte med gode signaler. Tydelig vilje fra SD og KDD til å få til 
byvekstavtale og tilrettelegge for ny bypakke med rv.36. Behov for oppfølgende 
dialog med departementene undervegs i prosessen 

- Rv.36 i ny bypakke: Viktig med rask planprosess videre for å få avklaringer. 
Bekreftelse på at nullvekstmålet skal ivaretas i planleggingen. Skriftlig 
presisering i møtet fra SVV v/Davik: «Hovedhensikten med Bypakke Grenland var 
å omlaste trafikk fra øvrig vegnett til rv.36 - altså ønsket er at mer trafikk går på 
rv.36 og mindre på de øvrige fylkesveier og at summen blir nullvekst.» 

- Proposisjon: Gode signaler om foreslått opplegg med 15 års portefølje med to 
stortingsvedtak. Viktig med balanse mellom inntekter og kostnader. Forståelse 
fra statssekretær for at det ønskelig med sømløs overgang til ny bypakke, og å 
ikke måtte stoppe innkrevingen. Viktig med videre dialog med departement, 
Veg.dir og SVV undervegs i prosessen. 
 

Konklusjon:  
Informasjon tas til orientering 
 

Sak 3 Rv 36 E18-Skyggestein 
 

• Status politisk behandling og offentlig ettersyn: 
 
Skien kommune: Planprogram behandlet og vedtatt lagt på offentlig ettersyn av 
formannskapet 15.02. Positiv debatt i møtet. 
Informasjon om saken i Grenland næringsforum 16.02. ble godt mottatt. 
 
Porsgrunn: SVV orienterer i formannskapet i Porsgrunn 3.mars.  
Ønsker redegjørelse fra SVV på en del spørsmål knyttet til trase utenfor vedtatt 
KVU/kryssing av elva, kryss i fjell uten tilkobling til lokalvegnett, muligheter for å 
begrense omfang av utredninger i planprogrammet og forholdet til 
nullvekstmålet. 
Det legges opp til behandling av saken i formannskapet 31.03. 
 

• SVV orienterte kort om status for arbeidet med kommunedelplan for rv. 36.  
SVV presiserte at planprogrammet kun viser hva som skal utredes, og ikke 
løsningen. SVV’s mandat er å utrede hele strekningen, og synliggjøre flere 
alternativer for å få et kunnskap- og beslutningsgrunnlag. 
 
Spørsmål om muligheten for å innlemme Bjørntvedtvegen i planen.  
Svar fra SVV: Dette kan spilles inn i høringsperioden. 
 

Konklusjon:  
Informasjon tas til orientering.  
 

SVV 
 
Skien 
kommune 
 
Porsgrunn 
kommune 

Sak 4 Mulighetsstudie for lokaltog i Grenland  
 
Porsgrunn kommune orienterte kort om igangsatt arbeid med mulighetsstudie for 
lokaltog i Grenland – det ses på 3 scenarier: kort, mellomlang og lang sikt.  
Det vil bli orientert mer om arbeidet i senere møte. 
Innspill i møtet: viktig og spennende studie, behov for å få fram hva et skinnegående 
kollektivtilbud kan bidra med for å få til rett arealutvikling og vekst i befolkning og 
næringsliv. 

Skien 
kommune 
Porsgrunn 
kommune 
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Konklusjon:  
Informasjon tas til orientering.  
 

Eventuelt 
 
Arbeid på rv 353 Breviksbrua – varslet forsinkelse 
Porsgrunn og Bamble kommuner ba SVV redegjøre for status – og etterspurte om det er 
noe som kan gjøres for å få fortgang. Stenging har store konsekvenser for busstilbudet 
til Brevik. 
SVV tar med seg spørsmålet og skal svare partene i etterkant av møtet. 
 
Fv 353 Gassvegen 
Alle lokale vedtak fattet. Møte med statssekretær i SD 14.02.2022 om videre prosess 
med proposisjon. Viktig prosjekt for Bamble i ny bypakke. 
 

 

 

 
Birgitte Hellstrøm,ref 


