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- klimasmarte og attraktive byer og bygdebyer for alle

Lene Hennum

6. desember 2019, Tfk



www.telemark.nowww.telemark.no

FNs 17 bærekraftmål og 169 delmål er verdens felles 

arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 

ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030
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Evjudalen – central park i Bø med uu turveg

Hva er gevinstene ved å utvikle tette, 

inkluderende og involverende byer for alle?
–tilgjengelighet og deltakelse i steds- og levekårsutvikling

Bolyst – ROM i Bø
Nærfriluftsliv og idrett
Vannrensing
Fortetting og 
tranpsortløsninger med 
vekt på nullvekst
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Bygdepakke Bø og Sauherad

Overordna mål er

• å redusere lokaltrafikken i Bø sentrum 

• og få flere til å sykle, gå og reise kollektivt 

• i og mellom attraktive steder i den nye 

kommunen. 

Kommune – fylkeskommune - SVV må samarbeide for å 

redusere trafikken uten å legge om veien



www.telemark.no

• Byscenografi - attraktivt å bo, jobbe, få tjenester, delta, gå og være for alle

• Sentrumsnære universelt utforma møteplasser, nærfriluftsliv og turveger

• Gå-strategier som fremmer og sikrer gjennomføring av finmaska gangnett

• Universell utforming og tilgjengelighet for alle i byer og bygdebyer

• Trafikksikkerhet

• Vintervedlikehold for mjuke trafikanter

• Barnetråkk/folketråkk/eldretråkk
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• Vannrenseanlegg kan være miljøskapende

• Klimatilpasning og byscenografi gir merverdi

• Drikkevannskilder langs turveger og i byen

• Toalettforhold tilgjengelig for alle 
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• Stedsutvikling - for alle med

• tverrfaglig innhold og involvering

• klynger av aktører og ulike botilbud

• næring/arbeidsplasser/tjenester i sentrum

• Gåvennlige byer og bomiljø med nye boformer

• Oversiktlige, trygge, lyssatte, trivelige bymiljø

• Universelt utforma gater, plasser og parker
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• Lokalisering som fremmer gange, sykling, trilling og 

kollektivreiser

• Gå – tilrettelegge for mjuke reisevaner, konkret og målretta

• Klimatilpasning i byer og bygdebyer

• ta vannet inn, kombinere grønne løsninger og 

forsinkelsesbasseng med aktivitets- og turvegtilbud

• vann og leik i byer og bygdebyer
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• Våken og glad – skoleveg, ja!

• Ivareta grøntområder og kombinere gåvennlige løsninger med grønne hensyn

• Lokalisere sentrumsnære turveger og opplevelser uten å forringe naturmangfold



Helhetlig grep gjennom 

14 arbeidspakker

• Prøv ein elsykkel
• Sykkelplan
• Sykkelkampanjer 
• Fortettingspotensiale Gvarv
• Kollektivknutepunkt Sauherad
• Parkeringsstrategi Bø sentrum
• Utvikling av Bø stasjon
• Framtidsstudie Bøgata
• Måltal for sykkel, gang og kollektivbruk
• Mobilitetsstrategi
• Forskingsprosjekt – Tettstadpakker
• Veileder for fortetting og uterom 
• Strategi, styring og kommunikasjon
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3% næringsareal for matproduksjon tett på byer og 

bygdebyer – jordvern og urbant landbruk ny trend 


Samfunnseffekt i 
gjenbruk, fortetting 
og kreativ byutvikling?
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Degrowth – og målgruppene 
fastboende, migranter og 
livsstilflyttere i alle aldere
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Telemark
inntil 31.12.2019

• Telemark fylke har

18 kommuner (snart 17)
173 318 mennesker hvorav 
134 266 innbyggere i småbyer, 
bygdebyer, tettsteder, dvs

77,5% av befolkningen bor tett

• Grenland – region
6 kommuner

121 773 mennesker,

106 596 i tettbebygd strøk

• Grenland - byområde
4 kommuner

107 287 mennesker hvorav

97 014 i tettbebygd strøk
SSB 4. november 2019
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0805 Porsgrunn 34 538 1 641 45 36 224 95,3

0806 Skien 49 528 5 035 82 54 645 90,6

0807 Notodden 9 354 3 307 21 12 682 73,8

0811 Siljan 1 183 1 144 2 2 329 50,8

0814 Bamble 11 765 2 307 17 14 089 83,5

0815 Kragerø 7 991 2 409 6 10 406 76,8

0817 Drangedal 1 591 2 486 3 4 080 39,0

0819 Nome 3 841 2 686 11 6 538 58,7

0821 Bø 
(Telemark)

3 956 2 671 3 6 630 59,7

0822 Sauherad 1 687 2 600 6 4 293 39,3

0826 Tinn 3 874 1 904 2 5 780 67,0

0827 Hjartdal 0 1 571 1 1 572 0,0

0828 Seljord 1 428 1 502 4 2 934 48,7

0829 Kviteseid 790 1 610 3 2 403 32,9

0830 Nissedal 568 907 1 1 476 38,5

0831 Fyresdal 387 890 9 1 286 30,1

0833 Tokke 607 1 617 4 2 228 27,2

0834 Vinje 1 178 2 539 6 3 723 31,6

Folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk 2019

Tettbygde strøk Spredtbygde 
strøk

Ukjent I alt Andel bosatte i 
tettbygde strøk

Telemark 134 266 38 826 226 173 318 77,5
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Bo- og arbeidsmarkedsregioner på Østlandet

Bærekraft, attraksjonskraft og stedsidentitet BTV, 2004
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Bærekraftige Telemark 2016-20

Stedsinnovasjon knytta til verdivalg med mål og innsatsområder
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Bærekraftige Telemark 2012-16 og 2016-20

med attraksjonskraft for bedrifter, besøk og bosetting

Vi får det vi prioriterer og bruker ressurser på - politikk virker!

Hva er forankra i regionale planer?

VTfk 2020-2024
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Målretta planstrategier og planer som gir gjennomføringskraft for

bærekraftige og attraktive kommuner i  nytt fylke

Hvordan jobbe bedre? – resultat gjennom samhandling er viktig!

Analyser
Beskrivelser og evalueringer, 

analyse og konklusjoner for å kunne 
prioritere

Plan
Handlingsdel

Plan
Handlingsdel

Plan
Handlingsdel

Planstrategi
Visjoner, mål og planer som 

verktøy for retning

Prosjekt og tiltak Prosjekt og tiltak Prosjekt og tiltak

F eks pakker for bærekraftig vekstkraft som bosted, 
bedriftssted og for fritid/besøk

Samordna stat?!
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Bærekraftige Telemark 2016-20 og ATP-planene
Satsingsområdene, strategisk arbeid og resultat

Grønnstruktur og 
urbant landbruk

Integrering og mangfold

Effektiv satsing på miljøvennlig transport

Nye boformer, 
bomiljø og bygg

Gjenbruk, sirkulær økonomi 
og revitalisering av steder

Kultur, identitet og kvalitet 
i by- og bygdebyutvikling

Grønt skifte og
næringsutvikling i 
levende sentra

Nærfriluftsliv for alle

Involvering av ungdom

Leik

Bygde-/byens rolle i 
regionen og vekstpotensial

Lokalisering! og 

forståelige fakta +/-

Verdikjeder og 
omstillingsarbeid

Politiske verktøy i atp-utvikling

Klimatiltak og -tilpasning

Pakker og organisering for 

langsiktig  gjennomføring

Aktive eldre i utviklingsarbeid

Kollektivknutepunkt

Trygg, trivelig og effektiv 
gange og sykling

Møteplasser

Offentlige tjenester
i sentrum

Skoleskyss

Næringstransport

Trafikksikkerhet

Veg, bane og farled



www.telemark.nowww.telemark.no

Regional plan for samordna areal og transport i Telemark 2015-2025

MÅL

Befolkningsvekst

skal skapes ved å velge løsninger som sikrer attraktivitet for bedrifter, beboere og besøkende

Bærekraft

skal skapes ved å velge areal- og transportløsninger som fremmer miljøvennlig transport, 

trafikksikkerhet, god folkehelse og god samfunnsøkonomi



Bakgrunn/ føringer

Forankring

Fylkestingets vedtak ATP Telemark, juni 2014

Føringer

Følge opp politiske vedtak i hovedutvalg og 
fylkesting våren 2014

Samarbeide tett med prosjekt fylkesveg, 
kollektiv/ kidII, stedsutvikling, plan, 
styringsdokument og bystrategi Grenland

Ressurser

Budsjett: 100 000 konsulentmidler

Personell: 0,65 årsverk

Årsmandat for ATP Telemark

Organisering

Prosjektansvarlig:
Bjørg Hilde 

Prosjektleder:
Aslaug (40%)

Prosjektmedarbeidere:

Ole (5%, fylkesveg), Hilde (5%, kollektivt), Lene (5%, stedsutvikling), 
Torbjørn (5%, plan), Kjell- Tore (5%, analyse)

Mål

Effektmål:
Befolkningsvekst skal skapes ved å velge løysingar som sikrar attraktivitet for bedrifter, 

bebuarar og besøkande.
Bærekraft skal skapes ved å velge areal- og transportlysingar som fremmer miljøvenleg 

transport, trafikksikkerhet, god folkehelse, og god samfunnsøkonomi

Prosjektmål
Gjennomført årleg handlingsprogram.

Leveranser:
Rullering av handlingsprogram kvart år med politisk sak.
Bidrag til andre prosjekt og aktivitetar i avdelinga. 
Leveranser innanfor utviklingsoppgåver, sjå handlingsplan.

(Starte arbeidet med nytt handlingsprogram med investeringsprogram for 2019-22, sjå eige 
mandat)

Dato: Godkjent xx.06.2016

Omfang

Start prosjekt: 01.01.2016

Slutt prosjekt:  31.12.2016



Bakgrunn/føringer

Forankring

Reg. plan, hp for areal og transport i Telemark

Reg. plan, hp for areal og transport i Grenland

Reg. plan, hp for næring og 
nyskaping/rullering verdiskaping

Nasjonalt forum for stedsutvikling (dep/dir.)

Føringer

Inkludere tema og trekke inn kompetanse på 
folkehelse, nærfriluftsliv, kultur, 
næringsutvikling, gange, sykling og 
kollektivknutepunkt, klima, internasjonale 
koblinger for prosjektene. Vektlegge særpreg 
i Telemark, verdensarven og regionalparken.

Være aktiv for nye koblinger/satsingsområder der 
stedsutvikling kan bidra til å nå mål for bærekraftig 
regional utvikling, attraksjonskraft og klimasmarte 
løsninger.

Ressurser

Budsjett:

Kommunale veiledningsmidler: 22 700 kr 

Forskning Bygdepakke Bø.: 100 000 kr

Regionale utviklingsmidler: ? kr

(Søke eksternt (KMD, HB mfl) v anledninger)

Personell: 0,8 årsverk

Mandat Stedsutvikling 2018

Organisering

Prosjektansvarlig: Hildegunn Sørbø

Prosjektleder: Lene Hennum

Prosjektmedarbeidere: Sylvi Berg Holene, Kjersti Berg, Fredrik Dale Refling

Ressursgruppe: Hilde F Andersen (kollektivknutepunkt), Ole Martin Haukland? og Birgitte Hellstrøm/Marte 

(samordna areal og transport), Kjersti Ulriksen/Heidi Hamadi (folkehelse, levekår), Ole Bjørn Bårnes (nærfriluftsliv), 
Therese Surdal Lahus/Marte Aksnes (idrett og spillemidler), Line Ruud Ørslien (kunst og kultur), Gunnhild Randen 
(kulturminnevern), Geir Morten Johansen (næring), Mona Birgitte Rasmussen (reiseliv, Telemark sykkelfylke nr 1), 
Dawn Marie Syvertsen (internasjonalt), Nils Thorbjørn Myhren (voksen-/opplæring), Ingrid Strande (vannforvaltning), 
Frida Sviland (Telemarkskanalen regionalpark), Alexander Ytteborg (verdensarvområdet), Marianne Haukås (klima), 
Tove Fjerdingstad (bibliotek), Heidi Jønholt (urbant landbruk og verdikjeder), Roger Jensen (barn og unge, uu/ fm)

Mål

Effektmål

Økt bosetting, næring og aktivitet i byer og tettsteder med trivsel og tilgjengelighet for alle

Resultatmål 

• Inspirere, veilede og bidra til gjennomføring av stedsutviklingsprosjekt i kommunene i tråd 
med regionale planer. Koble på tverrfaglige ressurser (RG) fra fylkeskommunen.

• Følge opp fortettingsarbeidet forankra i atp, som starta høsten 2017 med case i kommunene.

• Følge opp pilotarbeidet Bygdepakke Bø og forskningsprogrammet med TØI, Tettstedpakker 
for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling (søknad 2018).

• Implementere forskningsprogrammet Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon i plan- og 
prosjektarbeid. Bidra i regionale planprosesser med plan- og stedsutviklingstema og atp.

• Stimulere kommunene til å søke statlige program. Følge opp sluttarbeid med 
byregionprogrammet og søke muligheter i Meld til St. Bærekraftige byer og sterke distrikt. 

• Gjennomføre regionale nettverksmøter; BTVØ(AA)-seminar og tematiske i Telemark.

• Følge opp og koble på ressurser fra Nasjonalt forum for stedsutvikling til prosjekt i Telemark, 
spesielt KMD, Distriktssenteret, Husbanken, RA, Hdir og relevante dep/dir.

• Utvikle veilednings- og inspirasjonsmateriell etter behov og bruke www.telemark.no . 

• Bidra til at gode prosjekt fra Telemark synes på www.stedsutvikling.no , 
www.distriktssenteret.no og www.universellutforming.org .

• Orientere og legge til rette for offensiv politikk på stedsledelse, by- og stedsutvikling.

Dato: 1. februar 2018

Omfang

Start prosjekt: 01.01.2018

Slutt prosjekt:  31.12.2018

http://www.telemark.no/
http://www.stedsutvikling.no/
http://www.distriktssenteret.no/
http://www.universellutforming.org/
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POLITIKK VIRKER

HVA skal vi prioritere for å få til samhandling for 

samordna areal og transportutvikling i Telemark

KR MÅL
EFFEKT

POLITIKK OG 
ILDSJELER

KUNNSKAP, 
FAG, ERFARING

PLAN MED 
HANDLINGSDEL

+

HANDLINGSDEL 2019-22

Store og små oppgaver og kreative prosesser – hva er x-faktorene? Hva gir bærekraftig utvikling?
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Handlingsprogram 2019-22 
for Regional plan for samordna areal og transport (ATP) for Telemark 2015-25
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kommune

privat

frivillig

borgerne

forsking/
kompetanse media

ATP-ledelse/
stedsledelse

Hexa helix – samhandling
ATP-ledelse for bærekraftig utvikling med 
roller, involvering og ansvar på tvers

fylke

stat

offentlig

internasjonalt
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ATP Telemark – overordna strategier
Skal være grunnlag for prioritering!

H Satse på hovedferdselsårer

for større mobilitet for arbeidsreisende og næringstransport

TS Trygging av skoleveger

for bedre folkehelse og trivsel

K Styrke kollektivknutepunkt

for mer brukervennlig og effektivt kollektivnett

ET Effektivisere transportsystemet

for mer miljøvenlig transport , god forvaltning og

god framkommelighet

BT Styrke byer og tettsteder

for trivsel, miljø og utvikling

Samhandlingstiltak – vises med X og x

I= investering, D=drift med beløp

og ellers er det strategisk utviklingsarbeid



www.telemark.no

Investeringsprogram
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Forslag til HP for kollektiv
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By- og tettstedstrukturen
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Klimasats-søknader

fra Telemark 2017

Bamble kommune Fyllestasjon for biometan i 
Bamble kommune

Transport 3750

Bø kommune Elsykkeltesting i 
Sykkelbygda Bø

Transport 700

Fyresdal Kommune Bygg i Tre Nettverk 275

Hjartdal kommune Sauland nye skule Andre sektorer 6500

Kragerø kommune Bymiljøpakke Kragerø Transport 900

Kviteseid kommune Urbanisering fortetting og 
grønt bumiljø i sentrum

Andre sektorer 900

Porsgrunn kommune Offentlig fyllestasjon for 
biometan i Porsgrunn

Transport 3750

Sauherad kommune Massivtre-/klimavennlige 
omsorgsboliger

Andre sektorer 2000

Sauherad kommune Klimavennlig 
strandsoneplanlegging i 
Sauherad

Areal- og 
transportplanlegging

600

Sauherad kommune Sykkelparkering for 
arbeidsreisende

Transport 185

Sauherad kommune Ladepunkter for drift i 
Sauherad kommune

Transport 135

Skien kommune Kverndalen i nytt lys Transport 5000

Skien kommune Sykkelparkering 
Landmannstorget 
kollektivterminal

Transport 300

Telemark fylkeskommune Klimaregnskap for TFK og 
Telemark fylke

Forprosjekt 200

Telemark fylkeskommune Klimanettverk for 
Telemark

Forprosjekt 150

Telemark fylkeskommune Ni ladepunkter ved 
Telemark fylkeskommune

Transport 162

Telemark fylkeskommune Sykkelparkering ved 
fylkesadm. og vgs.

Transport 200

Tinn Kommune Atrå barne og 
ungdomskole

Andre sektorer 7500

Tinn kommune Verdensarvbyen Rjukan på 
sykkel

Areal- og 
transportplanlegging

150

Politikk virker!
Verdibaserte VIRKEMIDLER 
gir aktivitet og resultat i 
kommunene 
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70/30 
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Utvikle senterstrukturens byer og bygdebyer

70/30% 

2018-19 fikk vi med Notodden, Drangedal, Neslandsvatn, Gvarv, fordyping Bø og Hjartdal

Fortetting med kvalitet 2017-2019 
– casekommuner og nettverk
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Kviteseid i framtida –

med spennende næringshage i Vest-Telemark
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Bærekraftige byer og sterke distrikt 

Senterstruktur i hierarkiske områder 

og flerkjerneområder i Telemark

Steders rolle og attraksjonskraft

for innbyggerne og næringslivet

By/bygdeby i satp-sammenheng for

klima, bærekraftig lokalisering av 

arbeidsplasser, tjenester og 

befolkning og for levekår/ inkludering

Lokalisering er all transports mor – by/tettsted og omland
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Småby- og bygdepakker
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Attraksjonskraftmodellen anvendt i ATP - arbeid
Hvilke strukturelle forhold styrker – som vei, gs og kollektiv?

Utenom strukturelle forhold – hva kan bidra til vekst?

Bedrift Besøk Bosted

Omdømme

Areal og 
bygninger

Stedlige 
fortrinn

Stedlig
identitet og 
kultur

Folkelig 
identitet og 
kultur

Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon for bærekraftig vekst i BBB

Hvordan lokalisere bærekraftig? Hva har vi/hva vil vi få til - for hvem/målgrupper? Hva virker? 

Modeller fra Telemarksforsknings arbeid med Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon i BTVØ

Tillit….
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Bedrifts-/Talentvekst (BAM/TAM)

– orkestrere å etablere, vokse, brande, attrahere

Stedsledelse for næringsutvikling og bostedsutvikling basert på verdier og stedsidentitet?

Modeller fra Business/Talent attraction management, 
Nordic place Academy, Tendensor, Se



www.telemark.no

Medvirkning er grunnlag for utvikling

Småby- og 
bygdebypakker

Frivillige lag og 
organisasjoner

Bybrukere

Reiselivet og 
besøkende

Handelsstand

Kommunen, 
politisk og 
tverrfaglig

Andre offentlige 
instanser

Privat næringsliv

Gårdeiere

Boligbyggelag/ 
eiendomsutviklere

Media

(Forskning)

Statlige og regionale 
myndigheter
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Organisering varierer med prosjekt

Småbypakke Rjukan by

Prosjekteiere (PE): Rjukan Næringsutvikling

Oppdragsgiver (OG): Rjukan Næringsutvikling

Prosjektansvarlig (PA): Tor Helge Flåto

Prosjektleder (PL): Karin Rø

Arbeidsgruppe: (Styringsgruppe?)

• Handelsstanden

• Gårdeiere

• Reiselivet

• Telemark fylkeskommune

• Tinn kommune – plan

• Tinn kommune- teknisk

• Tinn kommune – verdensarv

• Tinn kommune – kultur

• Boligbyggelaget

• Frivillighetssentralen/innbyggere

• Omstilling – Innovasjon/ungdom

• RA/lokalavisa

• Andre personer vil bli trukket inn i arbeidet ved behov

Bymiljøpakke Kragerø
• Omstillingsprogrammet

• Internasjonal møteplass og kunstnerkvartal

(bolyst – stedsutvikling)

• Bymiljøpakka 

Bygdepakke Bø
Strategisk styringsgruppe

Arbeidsgruppe

Arbeidspakker

• Bø og Sauherad kommuner (Midt-Telemark)

• Fylkeskommunen

• Statens vegvesen

• Fylkesmannen

• Bane NOR

• Jernbaneverket

• Pluss samarbeid med

• Distriktssenteret

• TØI

• Høgskolen i Sørøst-Norge

• Sentrumsringen i Bø

• Grunneiere

• Skoler

• Institusjoner

• Frivillige organisasjoner



Rjukan by

Hva skal til for å nå mål om en levende by?

Mennesket i sentrum

Levende byrom og 
Rjukan Torg

Aktiviteter og 
arrangementer

Overnattingstilbud

Kollektivtilbud

Handel- og 
servicetilbud i 

verdensarvbyen

Pent, ryddig, 
reparert og 

dekorert

Tilrettelegging for 
sykkel, vandring og 

urbant friluftsliv

Serveringstilbud, 
nye næringer og 

møteplasser

Opplevelser/ 
formidling av historien

Parkerings-
plasser

Boliger og 
bomiljø for alle
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Helårs hjerte i byen

med vannkraft og isbane i solspeillyset

Småbypakke Rjukan by
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Bymiljøpakke Kragerø
Omstillingsprogrammets fokus på bo, besøk, bedrift



Hva har vi gjort?

Kunnskapsbygging
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• Handlingsprogram med økonomi for gåvennlige steder

• GÅ for partnerskap som fremmer kunnskap og gjennomføringskraft i arbeid med 

rett lokalisering, innhold og tilrettelegging for folk i byer og bygdebyer

• Samarbeid om

stedsutvikling og framkommelighet med vekt på mjuke trafikanter 

• for klima, samfunnsøkonomi, næring, livskvalitet og folkehelse
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Organisering

for stedsinnovasjon gjennom stedsutvikling og pakker

• Nasjonalt forum for stedsutvikling – verdifull og motiverende samordning og 

dialog mellom dep., dir.           fk kommunene

• BTVØ(AA) stedsutvikling?

• Stedsutvikling i Telemark

• Kystkultur

• Fjellregionen

• Industriaksen

• Sogelandet

• Vannveiene

• Det urbane Telemark

• PAKKER?
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Vi må møter framtida med innsyn og 
utsyn… og gjennomføre gode grep

Foto: Dag Jensen
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Handlingsprogram 2019-2022 for

Regional plan for samordna areal og transport (ATP) for Telemark 2015-2025

Vedtak Fylkestinget 23-24. oktober 2018
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TAKK 
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