
Samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, 
Bamble kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Bypakke,  strategi for næringsareal
og samarbeid i Grenland

Birgitte Hellstrøm, Prosjektleder Bystrategi Grenland, Telemark Fylkeskommune
Kunnskapsmøte - Samarbeid om infrastrukturprosjekt 

ByR Gardermoen 3.02.2016



Hvor

• Telemark fylke
18 kommuner
170.000 mennesker

• Grenland – region
6 kommuner
120 000 mennesker

• Grenland - byområde
4 kommuner
100.000 mennesker



«Bybåndet»

• Skien, Porsgrunn, Bamble 



Hva har vi gjort i Grenland?  



Tverrpolitisk enighet om bypakka



Vi skal 
bygge mye 
de neste 
årene!

• 1,1 mrd kr til 
2 store vegprosjekt: 

• 1,5 mrd kr til 45 regionale 
og kommunale prosjekt 
OG drift av kollektiv



En felles plan

80 %

20 %



Levende bymiljø

…i hvert fall 
noen dager i året……



Hvorfor 



Fakta 114,1
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Norge Grenland Midt-Telemark

Øst-Telemark Vest-Telemark

• Lav befolkningsvekst
– Porsgrunn: 0,46 % (2014-2015)

– Skien:  0,26%

– Bamble: -0,53

– Siljan: -1,2

• Lav arbeidsplassvekst

• Lav boligtetthet

• Dårlig fremkommelighet for 
næringstransporten

• Dårlige reisevaner
– 4% kollektiv

– 4% sykkel

– 73 % bil

• Stort behov for investering i 
infrastruktur

• Men ikke nok midler lokalt og 
regionalt

Potensial



Reisevaner

• De fleste daglige reisene er 
korte, 37 % er under 3 km. 

• 90% av reisene er interne. 
70% i egen kommune 
innenfor bybåndet.

• 1 av 3 personer har mindre 
enn 500 m til en 
holdeplass med minst 4 
avganger per time. 

• 80% har tilgang på gratis 
parkering på arbeidsplass. 



Aktører

Forpliktende samarbeid 
siden 2008

Areal- Transport - Klima

Partene i samarbeidet:
Skien, Porsgrunn, Bamble 
og Siljan kommuner, Telemark 
Fylkeskommune, Statens Vegvesen 
og Jernbaneverket

Ordførere og fylkesordfører i 2014



Prosess og forankring

2008 2009

2012 2013



Statens rolle

• Belønningsavtale (2003 to 2016): 215 mill kr

• Upopulære grep fordrer statlig drahjelp



Hvordan fikk vi det til?



Enighet over tid

KVU/KS1 

Regjeringsvedtak

2001   2009              2011                        2013    2015

KS2                  

Stortingsvedtak

Bypakke Grenland fase 1

Reginal plan 

Belønningsavtale

Lokalt vedtak

Tidslinje med stortingsvalg                 kommunevalg 

Handlingsplan

Lokalt vedtak

Regional plan

Lokalt vedtak



Politisk styringsgruppe

Adm. Koordineringsgruppe

Prosjektkontor
Koordinering drift- og 
investeringsprosjekt

Info /holdnings-
skapende arbeid

Telemark 
Fylkeskommune
Koordinere ATP/ 
strategisk arbeid

Kollektivgruppa

GS gruppa

Kommunikasjons 
gruppa

Rådgivende grupper:

Arealgruppa

Gang- sykkel
P1
P2
P3
P4
……….

Kollektiv
P1
P2
P3
P4
……….

Info. og 
holdnings-
skapende 
arbeid
P1
P2
P3
……….

Strategisk 
arbeid, 
bilrestriktive 
tiltak, ATP
P1
P2
……….

Vei-/ Næring
P1
P2
P3
P4
……….

Bevisst 
organisering



Våre største utfordringer

• Hittil

• Og framover



• Motstand mot 
bommer 

• «Trege» statlige 
prosesser 

• Media -
kommunikasjon

• Arealpolitikk: 
• Handel  

• Næringsarealer (nå i ByR)  
(innsigelser arealdel)

• Restriktiv p-politikk, 
P-normer



Redusere biltrafikken



Fortsette kollektivveksten

Og å sikre finansiering av bussløftet videre



Prioritering av gående, syklende og 
bussen i sentrumsgatene er 
utfordrende! 

Næringslivet har stor påvirkning…

Kampen om vegarealet i byen 



Følge opp felles planer/strategier

• Stå samlet 

• «Glemme» 
kommunegrensene 
i strategisk 
næringsarbeid 
og lokaliserings-
spørsmål



Vi tar sats videre



Fase 1:

Kartlegge 
næringsarealer og 

behov

Fase 2:
Utarbeide strategi

Fase 3:
Implementering i 

kommuneplaner, ATP-
Grenland, ViGs
næringsarbeid

ByR: Kartlegging og strategi 
for næringsareal (delprosjekt 2)

Prosjektmål: Utarbeide en regional strategi for lokalisering, 
videreutvikling og prioritering av næringsareal i Grenland (6 kommuner) 

som forankres i ATP-Grenland (og evt ATP-Telemark)

Februar 2016



Effektmål 
• Sikre attraktive næringsarealreserver 

• Sikre samsvar mellom næringsareal-
reserver og -behov 

• Sikre et variert utvalg 
av ledige næringsarealer 

• Sikre effektiv arealutnyttelse 
av næringsarealer

• Følge prinsippene for lokalisering
i ATP-Grenland

• Enighet på tvers av kommunegrenser om 
lokalisering og prioritering av næringsareal 

• Grunnlag for prioriteringer av langsiktige 
samferdselsinvesteringer koblet til næringsareal

• En næringsarealpolitikk som skal bidra til å gjøre Grenland mer 
konkurransedyktig og nå overordna må om befolkningsvekst 
og bærekraft, jmf hovedmål i ATP Grenland.



Næringsarealer - kartlegging

• Regionen 
har store 
arealreserver

• Ikke alle er 
attraktive nok

• Må prioritere strategisk
i samsvar med 
satsingsområder

• Må prioritere kvalitet 
fremfor kvantitet

10322

7924

2398

3555

2196
1359

5872
5155

717

Grenland Sentrale
Grenland

Vestmar

Ledig Kartlegging

Arealbehov ved utvikling som foregående 10 år

Arealbehov sett ifht befolkningsvekst



Viktig i prosessen framover

• Bruke det etablerte areal- og transportsamarbeidet 

• Samordne arbeidet med Strategisk næringsplan (ViG)

• Bruke engasjerte representanter fra næringslivet videre

• Bruke tid på kunnskapsbygging

• Bruke tid på felles arenaer og drøfting

Fra ByR ønsker vi innspill til metode, mer kunnskap om småindustriens 
lokaliseringsbehov, gode ideer til forankringsarbeid og eksempler på 
utforming av sluttprodukt (strategi)…



Holdningsskapende arbeid må til

• Kampanjen 
«Min bilfrie dag»

• Samarbeid med 
næringslivet



Helhetlig virkemiddelbruk ER krevende

• Investeringsprosjekter 
(vei/næringstrafikk, kollektiv, gang-
sykkel, 
trafikksikkerhet og bymiljø)

• Drift av kollektiv (buss) 
og økt vedlikehold GS

• Informasjon og 
holdningsskapende arbeid

• Tiltak som reduserer 
bilbruken

• Arealpolitiske virkemidler 
(ATP)

• ITS tiltak

Hvordan kommunisere godt og nå fram med info til folk?

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-





Et godt samarbeid er grunnlaget



Mennesker i sentrum


