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1 SAMMENDRAG 
 
Den globale oppvarmingen anses som en av de største miljøutfordringene som verden står 
overfor. Med bakgrunn i dette har Staten invitert landets 13 største byer til et samarbeidsprogram 
for å utvikle byområder med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø. Programmet skal gå fra 
2008 til 2014. Våren 2008 takket Porsgrunn og Skien kommuner ja til å bli med i programmet, og 
en intensjonsavtale for programmet ble underskrevet den 17. juni 2008 av ordførerne i de 13 
kommunene, Kommunenes Sentralforbund(KS) og fire departementer. 
 
Programmet har følgende 4 satsningsområder: 1)Arealbruk og transport, 2) Energibruk i bygg, 3) 
Forbruksmønster og avfall og 4) Tilpasning til klimaendringer. Disse gjenspeiler seg også i 
målsettinger for programmet som man kan se i kopi av intensjonsavtalen på side 1. 
 
For å gi en best mulig oversikt over status for kommunen i dette arbeidet gis det i den første delen 
av handlingsprogrammet en oversikt/resymé over viktige kommunale dokumenter med betydning 
av temaet. Deretter gis det en oversikt over hvilke felles strategier og mål som gjelder for de to 
kommunene (Infrastrukturplan for Grenland, Fylkesdelplan for senterstruktur, kommuneplanenes 
arealdel, Bystrategiprosjektet, Forvaltningsplan for Børsesjøvassdraget, Strategisk næringsplan for 
Grenland etc).  
 
Porsgrunn og Skien kommuner har i 2008 utarbeidet en felles Klima og energiplan (KEP). For 
hvert av temaene i dette dokumentet er det gitt en bakgrunn/status for temaet og satt opp forslag til 
mål og tiltak. Intensjonen med KEP er at tiltakene skal kunne knyttes opp til avdelingenes 
virksomhetsplaner og inngå i budsjettarbeidet på en enklest mulig måte. Kapittelinndelingen i KEP 
er slik at de hver for seg eller flere sammen dekker opp de satsningsområdene som er angitt i 
Framtidens byer.  
 
For å unngå en situasjon med flere dokumenter som til dels inneholder samme informasjon, er 
målene og tiltakene fra KEP direkte innarbeidet i handlingsprogrammet til Framtidens Byer. Med 
bakgrunn i dette vil KEP utgjøre bærebjelken i det handlingsprogrammet som de to byene i 
samarbeid har utarbeidet. (Dette betyr at alle tiltakene som finnes i handlingsplanen også finnes i 
KEP). For å gi leseren mer inngående kunnskap om temaet følger imidlertid KEP som et separat 
vedlegg til Handlingsplanen. 
 
Under hvert tiltaksområde i handlingsprogrammet er det laget oversikter over viktige 
samarbeidsarenaer som er tilknyttet de forskjellige satsningsområdene. 
 
Det legges opp til at hovedrullering av dokumentet skal gjøres hvert 2. år, men at det årlig skal 
være en statusgjennomgang av dokumentet med påfølgende rapportering 
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2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER  
  

Utslipp av klimagasser, med påfølgende økning i den globale gjennomsnittstemperaturen, 
representerer den største miljøtrusselen som verden står overfor. For å gjøre noe med denne 
utfordringen er det viktig at alle bidrar med utslippsreduserende tiltak innenfor sitt handlingsrom. 
 
I den sammenhengen har staten tatt initiativet til prosjekt ”Framtidens byer”. Dette er et 
samarbeidsprogram mellom landets 13 største byer og Staten for å utvikle byområder med lavest 
mulig klimagassutslipp og godt bymiljø. (Disse byene er listet opp under intensjonsavtalen på side 
2). I programmet har byer som ligger nært inntil hverandre, og som det er naturlig med et 
samarbeide mellom, fått betegnelsen ”Tvillingbyer”. Skien og Porsgrunn er eksempler på slike 
tvillingbyer. Våren 2008 vedtok bystyrene i Porsgrunn og Skien å delta i ”Framtidens byer”, (vedtak 
i formannskapet i Porsgrunn den 27.03.08 og i bystyret i Skien den 24.04.08).  
 
Programmet  ”Framtidens byer” har, som det framgår av intensjonsavtalen på side 2, følgende 4 
satsningsområder:   
 

• Arealbruk og transport  
• Energibruk i bygg  
• Forbruksmønster og avfall  
• Tilpasning til klimaendringer  

 
De to kommunene har i 2008 i samarbeid utarbeidet en felles Klima- og energiplan. Innholdet i 
denne rapporten er omfattende og dekker alle de satsningsområdene som inngår i ”Framtidens 
byer”. For å unngå forvirring med flere dokumenter med tilnærmet samme innhold, er det valgt å ta 
utgangspunkt i klima- og energiplanen og implementere denne som en del av 
handlingsprogrammet for framtidens byer. I tillegg vil areal og transportplanene til Skien og 
Porsgrunn, gjeldende kommune spesifikke mål og felles strategier danne grunnlaget for 
handlingsprogrammet. Dette er nærmere omtalt i kapittel 4.  
 
I arbeidet med ”Framtidens byer” skal samarbeidet med regionale myndigheter videreutvikles, og 
næringslivet, befolkningen og organisasjoner skal inviteres og motiveres til å delta i arbeidet. 
Handlingsprogrammet inneholder konkrete tiltak som kan gjennomføres raskt eller på litt lengre 
sikt. Det legges opp til at rullering av dokumentet skal gjøres hvert 2. år, men at det hvert år skal 
være en statusgjennomgang av dokumentet med påfølgende rapportering.  
 
Hovedmålet er å redusere de samlede klimagassutslippene fra vegtransport, stasjonær 
energibruk, forbruk og avfall i byområder og samtidig tilpasse byområdene til klimaendringene.  
 
Delmålet for prosjektet er å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på økologiske kretsløp, 
sikkerhet, helse, universell utforming, opplevelse og næringsutvikling. 
 
Det er et uttrykt ønske fra statens side at de respektive ”tvillingbyene” skal utarbeide felles 
handlingsprogram. I den sammenhengen kan det være en utfordring å få de nødvendige vedtak i 
de to bystyrene, samt samkjøre nødvendige interkommunale tiltak. Med bakgrunn i den 
økonomiske situasjonen som kommunene står overfor kan det også være en utfordring å få på 
plass den nødvendige finansieringen som noen av tiltakene krever for gjennomføring. 
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3 GJELDENDE KOMMUNESPESIFIKKE DOKUMENTER, MÅL OG 
STRATEGIER  

 
3.1 Skien kommune:  
 
3.1.1 Melding om miljøvern og Lokal agenda 21, 2002-2006. 
I 2002 ble melding om Miljøvern og Lokal Agenda 21, 2002 – 2002 vedtatt av bystyret. Sentralt i 
dette dokumentet er kommunens tilslutning til Fredrikstaderklæringen. I dokumentet er det angitt 
følgende mål som skal være retningsgivende for kommunens miljøvernarbeid og som vil kunne ha 
betydning for kommunens arbeid med ”Framtidens byer”: 
 
Kommunale mål under tema Lokal Agenda 21: 
 
Skien kommune skal arbeide for en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og 
livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner. 
 
Skien kommune skal arbeide for at aktivitetene i lokalsamfunnene skal skje innenfor naturens 
bærevne og for at ressursforbruket og miljøbelastningen skal reduseres. 
 
Framtidige generasjoners behov skal vises omtanke gjennom et lavt ressursforbruk og 
forurensningsnivå. 
 
 
Kommunale mål under tema samferdsel og transport:  
• Fremtidige generasjoners behov skal vises omtanke gjennom et lavt ressursforbruk og 

forurensingsnivå. 
• Alle trafikanter skal kunne ferdes trygt og effektivt. 
• Samferdselsløsningene i Skien skal bidra til god og miljøvennlig transport i Grenland. 
 
Kommunale mål under temaet Klima og energi: 
  
Skien kommune vil jobbe aktivt for å bidra til å redusere klimagassutslippene i tråd med Stortingets 
mål om at klimagass-utslippene i forpliktelsesperioden for Kyotoprotokollen 2008-2012 ikke skal 
være mer enn 1 prosent høyere enn i 1990.  
 
 
3.1.2 ”Første generasjons” Klima- og energiplan 
Med utgangspunkt i ”Melding om miljøvern og Lokal agenda 21” ble det utarbeidet en ”første 
generasjons” Klima og energiplan for Skien kommune. Denne ble vedtatt på nyåret 2005. Pga en 
rivende utvikling/stadig sterkere fokus innen dette temaet så man imidlertid at det var behov for å 
revidere denne planen, samtidig som man så behovet for å samkjøre dette viktige arbeidet med 
Porsgrunn kommune. Dette arbeidet er nærmere beskrevet i kapittel 4.1. 
 
3.1.3 Varmeplan for Skien sentrum 
Med bakgrunn i første generasjons Klima- og energiplan ble det besluttet å utarbeide en 
Varmeplan for Skien sentrum. Hensikten med denne planen var å vurdere om det med bakgrunn i 
tekniske, økonomiske og andre forhold var mulig å bygge ut et fjernvarmeanlegg i Skien sentrum 
basert på fornybare energikilder. Rapporten konkluderer med at dette under visse forutsetninger er 
tilfellet. (I desember 2008 har Skien Fjernvarme as inne en søknad til NVE om konsesjon for et 
biobrenselbasert fjernvarmeanlegg i Skien sentrum i tråd med intensjonene i Varmeplanen). 
 
3.1.4 Kommunedelplan for Skien sentrum 
I 2007 ble det startet opp et arbeid med revisjon av Kommunedelplan for Skien sentrum. Denne 
planen tar utgangspunkt i visjonen om Skien som den gode og inkluderende møteplassen. 
Sentrale momenter i denne planen vil være å etablere bærekraftige løsninger vedr. transport, 
energi og materialbruk som ivaretakelse/utvidelse av grøntområdene og videre fortetting for å få til 
en mer effektiv arealutnyttelse. I arbeidet med planen er også innholdet i intensjonsavtalen som er 
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inngått gjennom Framtidens byer satt opp som en overordnet premiss for sentrumsutviklingen. 
Intensjonene er at sentrumsplanen skal være ferdig vedtatt innen utløpet av 2009. 
 
3.1.5 Klosterøya 
Etter nedleggelsen av Norske Skog Union på Klosterøya vil transformasjon av Klosterøya fra 
industri til ny og levende del av Skien sentrum være en av de viktigste begivenhetene siden 
bybrannen i 1886. Dette er et langsiktig og omfattende prosjekt med svært stor betydning for by-, 
kultur- og næringsutviklingen i Skien og Grenland. Med sin lokalisering er Klosterøya en 
videreføring av både vannveg- og sentrumssatsingen i Skien.  
 
Klosterøya ønsker spesielt å trekke til seg kompetansebaserte og kreative næringer og bidra til at 
unge mennesker velger øya og byen som arbeids- og bosted. Basis for å skape en attraktivitet for 
disse målgruppene ligger i å få fram øyas egenart og miljømessige fortrinn gjennom å utnytte det 
historiske og fysiske miljøet; 1000-årig kulturhistorie, vann og naturskjønne omgivelser, sentral 
beliggenhet og tilgang til fornybare energiressurser. 
 
Intensjonen med arbeidet er at bygg på Klosterøya skal være energieffektive. Termisk oppvarming 
og kjøling skal som hovedprinsipp være basert på fornybare energibærere, og det legges opp til et  
vannbasert fjernvarmenett med varmepumpe som grunnleggende energikilde.   
 
I forbindelse med dette har Klosterøya as en søknad inne om konsesjon for varmepumpebasert 
fjernvarme på Klosterøya. (De har her blitt enige med Skien fjernvarme as om å dele 
konsesjonsområder slik at det ikke er noen geografisk konflikt mellom de to søknadene). 
 
3.1.6 Byromsprosjekter i Skien  
I 2008 ble det startet opp et prosjekt som går ut på videreutvikling av Byrommene i Skien sentrum. 
Byrommene er et nettverk av steder for byliv og bør ha en utforming og innhold som innbyr til 
urbane opplevelser. Strukturell helhet i bykjernen skapes av tre hovedgrep: 
 
• Byaksen: nord-syd link til flest mulig attraksjoner innenfor gangavstand. Satsning på kaféliv 

og levende by.  Gangforbindelse mellom kvadraturen og Klosterøya. 
• Link Ibsenhuset – Brekkeparken.  Byfornyelse: Mosaikk av 20 levende gårdsrom.  Gjenbruk 

av eksisterende bygningsmasse til 200 nye boliger i sentrum.     
• Bryggeparken.  Stor solrik park mot vannet.  Laksetrappa, vannanlegg, turisme og friluftsliv. 
 
Det er en forutsetning at prosjektene planlegges og gjennomføres med innhold som er attraktive 
for mennesker.  Det vurderes bruk av vann, stauder, planter eller annet levende materiale som 
bringer helse og trivsel til byen. Forhold relatert til intensjonsavtalen for Framtidens Byer vil være 
førende i det videre arbeidet med byromsprosjektene.  
     
3.2 Porsgrunn kommune:   
 
3.2.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2006-2020 
I kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 2006 er det 4 satsningsområder; 

• Aktive barn og unge  
• Lokalt ansvar og medvirkning  
• En nyskapende miljøkommune  
• Et inkluderende samfunn 

 
Under en nyskapende miljøkommune er det laget følgende målsettinger innenfor 4 
satsningsområder; 

• Miljøvennlig Transport - Mindre forurensing og miljøulemper fra transport  
• Kultur som næring - Flere sysselsatte og et aktivt kulturliv  
• Framtidsretta industri - miljøvennlig og lønnsom.  
• Miljøbevisst samfunn og miljøbevisste innbyggere 

 
Miljøvennlig Transport - Mindre forurensing og miljøulemper fra transport  
Utfordringer 
Forurensing og miljøulemper knyttet til transport fremstår som en av nåtidens største 
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miljøutfordringer. Viktige problemstillinger er bl.a. støy, partikkelstøv og utslipp av CO2 fra 
vegtrafikken, forbruk av ikke fornybar energi og et stort arealbehov til veg og andre transportformål.  
Hovedutfordringen er å få de reisende til å velge mest mulig miljøvennlige transportløsninger.  
 
Strategier: 
En arealplanlegging som gir mer miljøvennlige transportløsninger:  

Fortette i byggesonen og langs eksisterende kollektivlenker, slik at transportbehovet blir minst 
mulig og at tilgangen til kollektive transportmidler blir best mulig.  

Flere sykler og går:  

Utbedre de største manglene i gang- og sykkelvegnettet innen 2009.  

Lage en helhetlig plan for etablering av et sammenhengende gang- og sykkelvegnett, med 
tilhørende handlings- og tiltaksplan.  

Prioritere gående og syklende fremfor bilen i sentrumsområdene.  

Markedsføre miljø- og helseaspektene ved å sykle og gå.  

Inspirere til å sykle og gå i egne nærområder, i skole og hverdag, gjennom lek og 
oppdagelsesturer.  

Flere reiser med tog og buss:  

Sikre best mulig frekvens, rutenett og koordinering av kollektivtilbudene.  

Etablere bussprioriterte vegtraséer gjennom Porsgrunn sentrum.  

Videreføre innsatsen for å sikre toget som et troverdig alternativ til bilen, ved å;  

- Sikre realiseringen av Eidangertunnelen og en redusert reisetid til/fra Vestfold og Osloområdet. 
- Jobbe for at det etableres jernbanestasjon på Torp og at det etableres en mer bynær  
jernbanestasjon i Skien som muliggjør etablering av bybane i Grenland.  
- Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 

Porsgrunn i front når det gjelder å ta i bruk nye energiløsninger til transport  

Porsgrunn kommune, og andre offentlige og private transportører, tar i bruk nye og mer 
miljøvennlige energikilder, som for eksempel naturgass, hydrogen og moderne batteri-
/brenselcelleteknologi.  

                                                                        

Framtidsretta industri - miljøvennlig og lønnsom 
Utfordringer 
Porsgrunn og Frierfjorden utgjør et av landets største og viktigste industrimiljøområde. De siste 
tiårene har kravene til lønnsomhet og miljøvennlig industriproduksjon, og den internasjonale 
konkurransen, vært økende.  
Utfordringen i årene som kommer blir å utvikle en enda mer allsidig og omstillingsdyktig industri 
som evner å møte disse kravene. Gründertradisjonene og evnen til å være i forkant av den 
teknologiske utviklingen, som har preget mye av industriutviklingen i Grenland så langt, vil således 
trolig bli enda viktigere i årene som kommer.  
I tillegg til å utvikle prosessindustrien, er det viktig å legge til rette for et mer allsidig industri- og 
næringsmiljø, med flere små og mellomstore bedrifter.  

Strategier: 
Miljøvennlig energi- og teknologiutvikling:  

Gassrør til Grenland, og gasskraftverk med CO2 håndtering innen 2010.  

Være pådriver, og forsøksområde, for å ta i bruk nye teknologi.  

Satse på forskning, utprøving og bruk av naturgass og hydrogen.  

Kjølnes som utdannings- og forskningsmiljø for miljø-, energi- og teknologifag:  

- Utvikle Campus Grenland på Kjølnes, dvs. et eget universitets-/høyskoleområde, med de 
fasiliteter, uterom og tilbud som skal til for at Grenland foretrekkes som studiested.  
- Arbeide for at høyskolen skal få universitetsstatus  
- Etablere tettere relasjoner mellom Kjølnesområdet og sentrum, slik at studentmiljøet blir mer 
synlig og integrert i kommunesamfunnet og visa versa. 
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- Legge til rette for best mulig relasjoner mellom studiemiljøene på Kjølnes og regionens energi- og 
teknologibedrifter. 

Utnytte spillenergien fra industrien i fjernvarmesystemer til oppvarming, nærings- og industriformål.  

Satse på bioenergi, jordvarmeløsninger og andre alternative og mer miljøvennlige energiløsninger, 
i områder hvor bruk av spillvarme ikke er aktuelt.  

 
Utvikling av kommunens industrikultur og -fortrinn:  

Videreutvikle kommunen og regionen som senter for moderne, høyteknologisk og miljøvennlig 
prosessindustri.  

Videreutvikle og bruke omstillingsviljen og -evnen i industrien, som en ressurs til å skape nye og 
mer konkurransekraftig og miljøvennlig industri.  

Satse på industrien og -kulturen i reiselivsnæringen og markedsføringen av kommunen.  

Satse på vekst i IKT-næringen, bioteknologi og annen kompetanseindustri, gjennom å:  

- Styrke realfagene i skolen. 
- Satse på IKT i skolen og "PC" til alle i skolen  
- Etablere et Vitensenter på Herøya.  
- Satse på å videreutvikle eksisterende datamiljøer i regionen.  
- Stimulere virkemiddelapparatet til å ta den nødvendige risikoen for å kunne lykkes med denne 
type næringsutvikling. 

 

Miljøbevisst samfunn og miljøbevisste innbyggere  
Utfordringer 
Vi er avhengig av å ha innbyggere, bedrifter og frivillige lag og organisasjoner som har et bevisst 
forhold til miljøet, både lokalt og globalt, dersom vi skal lykkes i å bli en nyskapende 
miljøkommune. Det er derfor viktig å fokusere på det holdningsskapende, ikke minst blant barn og 
unge.  
 
Strategier: 
Sette spesiell fokus på holdningsskapende arbeid, som bidrar til at innbyggerne/samfunnet:  

Velger miljøvennlige transportløsninger, både i et lokalt og globalt perspektiv.  

Bruker lokale kulturtilbud og lokalt produserte varer og tjenester, når disse er mest miljøvennlige.  

Fokuserer på å minimalisere energiforbruket.  

Tar i bruk ny - og mer miljøvennlig teknologi/energiløsninger. 

   

3.2.2 ”Første generasjons” Klima- og energiplan 
Klima og Energiplanen i Porsgrunn er et resultat av bystyrets møte 12.12.1996 hvor følgende 
vedtak ble fattet ”Bystyret ber formannskapet sette ned et utvalg bestående av politikere og 
administrasjon. Dette utvalget skal få laget en handlingsplan for å redusere energibruken i 
kommunen”. I langtidsplanen for Porsgrunn kommune beskrives blant annet kommunens 
intensjoner for tilrettelegging av en bærekraftig utvikling i samsvar med lokal agenda 21.  
 
Klima- og energiplan for Porsgrunn kommune ble vedtatt 2000, og omhandlet følgende 
temaområder: Trafikk, Energibruk og Fjernvarme.  Porsgrunn var da en av de første kommunene i 
landet med en egen Klima- og energiplan. Planen har vært markedsført i 
Foregangskommunearbeidet og ved en egen konferanse i Porsgrunn. 
 
Flere av de tiltakene som er foreslått under planens temaområder er i etterkant gjennomført.  
Se Klima og energiplan for Skien og Porsgrunn 2008-2012, kap. 3. Status for kommunene s.9  
   
       
3.2.3 Universell utforming  
Porsgrunn kommune ble høsten 2005 valgt ut som én av 16 pilotkommuner på landsbasis i 
forbindelse med regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet. Målsetningen med prosjektet 
har vært å integrere universell utforming i kommunens arbeid, gjennom kompetanseutvikling, 
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samarbeidsrutiner, medvirkning samt erfaringsutveksling med andre pilotkommuner og kommuner i 
eget fylke/region.  
 
Porsgrunn kommune har gjennom prosjektperioden hatt fokus på implementering av universell 
utforming i planarbeid og rutiner. Krav til universell utforming er forankret i retningslinjer og 
bestemmelser, samt i detaljplaner for gater, torg og friområder. Det er for Porsgrunn sentrum 
utarbeidet en helhetlig plan som viser universell utformingstiltak, med hovedvekt på viktige 
gangsakser mellom Porsgrunn kollektivterminal, Rådhusplassen og Storgata. Detaljplanene vil 
danne grunnlag for gjennomføring av tiltak som vil forbedre fremkommeligheten i sentrum, slik at 
byens offentlige rom blir tilgjengelige for alle. For å sikre universell utforming av bygninger, har 
kommunen utarbeidet og politisk behandlet et prosjekteringsverktøy for publikumsbygg til bruk 
under planlegging og prosjektering. Videre er universell utforming implementert i detaljplaner for 
friluftsområder som kyststistrekning på Heistad og nærmiljøanlegg for lek, opphold og rekreasjon 
på Hovenga.   
 
Pilotkommuneprosjektet ble avsluttet i 2008, men kommunens arbeid med universell utforming vil 
fortsette med grunnlag i de planer og verktøy som er nevnt ovenfor.   
I løpet av første halvår 2009 vil regjeringen legge fram en ny handlingsplan for universell utforming 
og tilgjengelighet, som vil omfatte områdene bygg, uteområder, planlegging, IKT, transport og 
arbeid. Departementet har signalisert at de med utgangspunkt i pilotkommunene ønsker å 
oppnevne et antall ressurskommuner fra 2009, som skal bidra med sin kompetanse ovenfor andre 
kommuner og i forhold til regionale instanser. Porsgrunn kommune har stilt seg positiv til å delta 
med sin kompetanse og erfaring i det videre nasjonale arbeidet med universell utforming.  
 
 
3.2.4 Kreativ byutvikling  
Porsgrunn kommune har siden 2001 drevet en planlegging rettet mot utvikling av sentrumsområdet 
og boligfortetting i bykjernen og de sentrumsnære områdene. Dette har blitt nedfelt i 8 koordinerte 
reguleringsplaner, der enten kommunen alene eller i samarbeid med utbyggere har utarbeidet 
disse planene. Planleggingen hadde overskriften ”Strategisk sentrumsutvikling” og bystyret 
bevilget 1 mill kr pr år til dette planarbeidet i perioden 2003-05. Arbeidet har vært gjennomført som 
en bredt anlagt medvirkningsprosess, med stor vekt på også å involvere barn og unge i prosessen. 
Prosjektet ”Strategisk sentrumsutvikling” ble i 2005 besluttet videreført som ”Kreativ byutvikling”, 
med fortsatt stor fokus på sentrumsområdet i tett samarbeid med kultur- og næringslivet i 
Porsgrunn. I ”Kreativ byutvikling” har det vært rettet spesielt fokus på byens rom og gater som 
arenaer for møte mellom mennesker, kunst og kultur. Eksempler på områder er blant annet 
Rådhusamfiet, strandpromenaden, Rådhusparken, og andre viktige offentlig byrom knyttet til 
Storgata og planlagt kulturhus på Østre brygge.  
 
Planarbeidet i Porsgrunn sentrum har hatt som utgangspunkt å styrke sentrumsområdet som 
møtested for handel, kultur, arbeidssted og boligområde. Det har vært viktig for oss å få planer 
som avstemmer alle disse interessene som grunnlag for en helhetlig byutvikling. I den forbindelse 
legges det avgjørende vekt på at det ikke skal etableres konkurrerende handelsområder utenfor de 
etablerte sentrumsområdene. Vi har forsøkt å tilnærme oss utfordringene i Porsgrunn i tråd med 
anbefalingene som Miljøbyprogrammet har trukket opp 
 
Boligstrategien har gitt stor aktivitet i sentrumsområdet og en tydelig økt tilflytting til bykjernen. 
Boligandelen har økt vesentlig og både private utbyggere og Porsgrunn og Bamble boligbyggelag 
melder om stor interesse for sentrumsboliger. Dette har resultert i at det i 2005 ble bygget over 400 
nye boliger i Porsgrunn kommune som er mer enn 50 % av alle boliger bygget i Telemark i samme 
år. I 2006 økte antall innbyggere i Porsgrunn kommune med 427 som utgjør 1,3 %. Dette er mye 
høyere enn befolkningsøkningen i siste 10 årsperiode, som har vært på ca 0,4 % pr år. 
 
3.2.5 Trafikk og arealbruksanalyse i Porsgrunn sentrum 
I 2004 ble det utarbeidet en Trafikk og arealbruksanalyse i Porsgrunn sentrum. Den redegjør for 
alternative prinsipper for trafikk- og parkeringsløsninger i Porsgrunn sentrum og belyser hvilke 
muligheter disse gir for bolig og næringsutvikling. 
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strategisk sentrumsutvikling

målsettinger for sentrumsutviklingen

1. Styrke sentrum som handel-, arbeids- og opplevelsessted

2. Styrke sentrum som bosted

3. Styrke kontakten mellom byen/Storgata og elva

4. Generell fysisk oppstramming og fortetting av sentrum

5. Styrke kollektivtrafikken

6. Bedre forholdene for gående og syklende i sentrum

7. God tilgjengelighet for alle

8. Biltrafikken skal ikke øke i sentrum

9. Ny parkeringsordning bør etableres

 10. En aktiv og tilretteleggende kommune

 
 
 
3.2.6 Grønn plakat  
Grønn plakat fra 2003 består av 4 ulike kart, som viser hvilke områder i kommunen som har særlig 
viktige kvaliteter knyttet til grønnstrukturen. Kriteriene som er vurdert er landskapsverdier, tur og 
rekreasjonsverdier og biologisk mangfold. Den inneholder også en egen rapport med beskrivelse 
av hvert enkelt område. Samlet representerer de fire kartene med tekstbeskrivelse en stor 
kunnskapsbase om grønnstrukturen i kommunen.  
Grønn plakat er et viktig verktøy for kommunale planleggere og politikere, som en del av 
beslutningsgrunnlaget ved arealplanlegging. 
 
4 FELLES STRATEGIER OG MÅL   
 
4.1 Klima- og energiplan  
 
Skien og Porsgrunn kommuner har i 2008 revidert sine Klima- og energiplaner, og utarbeidet en 
felles Klima og energiplan. Den reviderte Klima- og energiplanen er en handlingsplan med 
konkrete mål og prioritering av anbefalte tiltak med kostnadsoverslag der dette lar seg gjøre uten 
nødvendige ytterligere utredninger. Spesielle forhold og spesifikke tiltak for den enkelte kommune 
har blitt vektlagt. Revisjonene har identifisert klimareduserende tiltak på både kort og lang sikt, og 
tiltak for tilpasning til klimaendringene. 
 
Visjon for Skien og Porsgrunn: 
 

Karbon-nøytralt Grenland – Trygghet for folk og natur 

 
Hovedmål for Skien og Porsgrunn: 
 

Innen 2020 er målet at Skien og Porsgrunn skal redusere sine CO2 utslipp med 30 % 
fra 2006 nivå. Dvs. reduksjon på 47 700 tonn CO2 ekvivalenter i Skien og 35 900 tonn 
CO2 ekvivalenter i Porsgrunn. Dersom CO2 binding i skog inkluderes er målet 50 % 
reduksjon. 

 
I tråd med hovedmålet skal Skien og Porsgrunn kommune:  
 

 
• Rullere klimahandlingsplanen hvert fjerde år med mulighet for en årlig 

oppdatering i tilknytning til kommunens handlingsplan. Endrede forutsetninger 
og erfaringer fra igangsatte og gjennomførte prosjekter innarbeides årlig. 

 
• Hensynta klimaproblematikken i alle sammenhenger. 
 
• Gjennomføre klimavennlige tiltak i kommunens egne virksomheter. 
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• Oppfordre og være en pådriver til gjennomføring av planen på områder der 

kommunen selv ikke har styringsmulighet. Dette gjelder områder innen 
industri, private bygg, fylkeskommunale bygg/statlige bygg, veier, jernbane 
samt innbyggernes atferd. 

 
• Være en aktiv pådriver i forhold til klimatilpasning på områder som skred, flom 

og erosjon. 
 
• Innenfor det kommunale handlingsrommet  skal det biologisk mangfoldet 

forvaltes slik at det i minst mulig grad blir påvirket av klimaendringer. 
 

 
I planen er det lagt opp til følgende tiltaksområder, (som også gjenspeiler seg i kapittelinndelingen i 
planen): 
Tiltak for reduksjon av klimagassutslipp:  

• Transport   
• Arealplanlegging 
• Energiforsyning  
• Energibruk i bygg  
• Forbruk og innkjøp  
• Avfall  
• Landbruk 
• Næring og småindustri 

 
Tiltak for tilpasning og sikring: 

• Biologisk mangfold (plante og dyreliv) 
• Flom  
• Skred 

 
Klima- og energiplanen utgjør grunnlaget for handlingsprogrammet for ”Framtidens byer”. I denne 
sammenhengen vil hovedtyngden av de tiltakene som foreslås i ”Framtidens byer” ha sitt opphav i 
Klima- og energiplanen. For å gi leseren en god innføring i klima- og energiarbeidet i de to 
kommunene, følger klima- og energiplanen for de to byene med som eget separat vedlegg til 
handlingsprogrammet. 
 
4.2 Klimakutt i Grenland 
Grenlandskommunene ved Grenlandssamarbeidet (Skien, Siljan, Drangedal, Bamble, Kragerø og 
Porsgrunn kommune) ønsker å finne frem til tiltak som kan være med på å redusere Grenlands 
samlede utslipp av klimagasser. I samarbeid med næringslivet, forskningsmiljøet, miljø - 
organisasjoner, LO, fylkeskommunen og fylkesmannen er det derfor satt i gang ett prosjekt som 
har fått betegnelsen ”Klimakutt i Grenland”.  
 
Prosjektet er delt opp i følgende to deler: 
 
Del 1: Kartlegging og analysedel som ble ferdigstillet sommeren 2008. Inneholder datainnsamling 
på utslipp av klimagasser fra de ulike sektorene, hvilke tiltak som er i gang innen hver sektor og 
hvilke tiltak det foreligger planer for. 
 
Del 2: Skal foreslå handlingsplan med tiltak, ansvarsfordeling og finansieringsmodeller for å 
redusere Grenlands samlede utslipp av klimagasser. Ferdigstilles i løpet av 2009. 
 
Klimakutt Grenland vil i forhold til Klima og energiplanen ha den viktige forskjellen at prosjektet 
også inkluderer tiltak på et regionalt nivå, og tiltak relatert til industriens og fylkeskommunens 
handlingsrom. 
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4.3 Infrastrukturplan for Grenland 
 
Infrastrukturplan for Grenland ble vedtatt i 2002  
og godkjent i Miljøverndepartementet i oktober 2003. 
 Planen fastsetter følgende retningslinjer for  
areal- og transportutviklingen i Grenland:  
  

 Mål 
.... visjon for Grenland for 2030....: 
• Høy arealeffektivitet og redusert arealforbruk 
 pr person er de viktigste bidragene til vern av 
 ikke fornybare ressurser.... 
•  Mest mulig trafikk skal i framtiden skje med 
 miljøvennlige transportmidler....  
• .... en gradvis reduksjon av biltrafikken  
i de sentrale deler av byområdet....  
 
Arealbruksutvikling 
Bybåndet 
• Byutviklingen i Grenland skal innebære en styrking av eksisterende bybånd.... 

Kommunene skal ved neste revisjon av arealdelen av sine kommuneplaner gi forslag til 
nærmere angivelse av grensene for bybåndet.  

• I byutviklingen skal det for øvrig tas nødvendig hensyn til vern av landbruksarealer, 
friluftsarealer, biologisk mangfold, landskap og estetiske/kulturelle verdier. 
Fylkesdelplanen skal følges opp .... med en plan for grønnstrukturen....  

Boligbygging 
• Boligbygging skal i størst mulig grad styres mot bysentrene, områder i gangavstand fra 

bysentrene, til utpekte områdesentre og til influensområdene for stamlinjene for 
kollektivtrafikken.... 

Arbeidsplassområder 
• Etablering av nye eller omlokalisering av eksisterende kontorarbeidsplasser, skal skje i 

nærområder til bysentra, subsidiært i nærområder til lokale sentre....  
• Arealkrevende og godstransportskapende næringer .... skal lokaliseres nær 

hovedtransportnettet.  
• .... kommunene skal utvikle kriterier for å tilpasse planleggingsprinsippene ”rett 

virksomhet på rett sted” (ABC-prinsippene ....  
Hovedtransportnettet 
Hovedvegnett 
• Ved utvikling .... skal hovedvekten først og fremst legges på god trafikksikkerhet, 

dernest på god tilgjengelighet for interntrafikk og trafikk til og fra Grenlandsbyen 
(eksterntrafikk) samt på skjerming av bysentra og bymiljø mot unødig biltrafikk. ... 

• Første etappe i utbygging av et langsiktig hovedvegnett (2006-2015) vil bestå av 
følgende prosjekter: 
- Ny Rv36 Skjelbredstrand-Geiteryggen-Menstadbrua 
- Herøya-tunnel og utbedret kryss med E18 ved Skjelsvik 

• Andre etappe vil bestå av følgende prosjekter: 
- Sentrumstunnel i Skien 
- Ny veg Kjørbekk – Bjørnstad  
- Ny veg Klosterskogen – Kjørbekk 
- Variant av en ”østre tangent” til sentrale deler av Porsgrunn.... 

Sykkelvegnett 
• Med utgangspunkt i handlingsplanen for riksvegrelatert sykkelvegnett i sentrale deler av 

Skien og Porsgrunn, etableres et sammenhengende sykkelvegnett i Grenland, og med 
mest mulig direkteførte hovedsykkelveger....  

Kollektivtrafikk og trafikkpolitiske virkemidler 
Stamnett for kollektivtrafikktilbudet 
• ....Kommunene skal trekke stamlinjene for kollektivtrafikken inn i arealdelen i sine 

kommuneplaner slik at de kan framstå som en viktig premiss for arealplanlegging og ....  
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Trafikkpolitiske virkemidler 
• For å styrke kollektivtrafikkens konkurransesituasjon og for å frigjøre sentrumsarealer til 

byggegrunn, skal Skien og Porsgrunn kommuner arbeide videre med en felles 
parkeringspolitikk....” 

 
 

4.4 Fylkesdelplan for senterstruktur 
 
Fylkesdelplan for senterstruktur ble vedtatt i 2004. Fylkesdelplanen viderefører den rikspolitiske 
bestemmelsen om etableringstopp for kjøpesentre, som ble opphevet 01.01.2005.  Fylkedelplanen 
definerer følgende senternivåer for Porsgrunn og Skien (kort gjengitt) 
 

Fylkessenter: Skien har hovedadministrasjon for statlig og regional myndighet. 
Regionsentra: Skien og Porsgrunn. 
Avlastningssentra: Herkules. Avlastningssentra er definert som senter som ligger utenfor 

sentrum og hvor en ønsker å etablere bilbaserte virksomheter som 
primært forhandler større varegrupper. Omlandsmessig defineres 
avlastningssentrene som del av sentrum. 

Bydelsentra: Gulset, Brevik og Heistad. Bydelssentra er større sentra som skal dekke 
større definerte bydeler.  

Lokalsenter:  Store lokalsenter: Tufte, Borgåsen, Stridsklev, Hovenga og Eidanger. 
Små lokalsenter: Skotfoss, Åfoss, Nenset, Skjelsvik, Herøya og Langangen. 
Lokalsentra er mindre sentra med flere funksjoner, som dekker mer enn eget 
nærmiljø. Senteret kan ha funksjonsdeling med andre lokalsentra. Disse 
senterene er delt i større og mindre sentra, etter hvilke omland de betjener. 

Nærsenter/grendesenter: Mindre sentra med funksjoner som kun dekker grend eller 
nærmiljø.  

 
Fylkesdelplanen forutsetter at hver enkelt kommune avgrenser de ulike senterområdene og 
innarbeider retningslinjer i kommuneplanens arealdel.  
 
4.5 Kommuneplanens arealdel  
 
Etter en felles rulleringsprosess mellom Porsgrunn og Skien kommuner ble Kommuneplanens 
arealdel vedtatt i Porsgrunn den 21.06.07/supplerende vedtak i Porsgrunn 06.11.08, og i Skien den 
30.08.07. 
 
Mål for byutviklingen i Grenland 
Framtidig bystruktur skal ha et utbyggingsmønster, transportsystem og grønnstruktur som gir høy 
arealeffektivitet og god tilgjengelighet for miljøvennlige transportmåter som sykkel/ gange og 
kollektivtrafikken. 
 
Planarbeidet har satt fokus på arealmessige utfordringer som har behov for plangrep og -løsninger 
på tvers av kommunegrensa. Ved en felles rullering av arealdelene ønsket en å: 

• se kommunenes arealmessige utfordringer og muligheter i sammenheng 
• identifisere og synliggjøre områder hvor fellesgrep er viktig for å få til en ønsket utvikling i 

de to kommunene 
• synliggjøre konsekvensene ved alternative utviklingsretninger for fremtidig arealbruk og 

vern.  
• utarbeide felles mal for bestemmelser og retningslinjer  

 
Hovedtemaene i fellesprosjektet har vært knyttet til: 
- bolig- og næringsutvikling 
- transport 
- senterstruktur 
 
I arbeidet, og spesielt med hensyn til bolig- og næringsutvikling, har kommunene geografisk sett 
fokusert på utvikling av det felles bybåndet, både i forhold til å gi dette et tydeligere innhold og i 
forhold til en markagrense utenfor. 
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Hovedmål: 
Nye boligområder lokaliseres slik at de inngår i en bærekraftig byutvikling  

 
Dette vil blant annet si: 
• at utbygging i hovedsak skjer i bybåndet/knutepunkt for å oppnå sterke og korte 

transportlinjer 
• at en unngår nedbygging av viktige landbruks-, natur- og friluftsområder 
• at boområdene blir attraktive og hvor beliggenhet, infrastruktur, aktivitetstilbud og utforming 

er viktige elementer. 
• at boligområdene utnyttes bedre ved at arealforbruket pr bolig reduseres - mer felles 

trafikkareal, flerbruk av friområder m.m. 
• at mangfold i husholdningene utgjør behov for større variasjon i boligformer  

 
Næringsområder  
”For å få en hensiktsmessig arealstruktur i Skien og Porsgrunn er det avgjørende at 
vekst ikke utelukkende skjer i form av utbygging av nye områder. Fortetting og 
transformasjon av eksisterende områder vil også minske transportbehovet, noe 
som vil skape en mer miljøvennlig by, og bidra til et mer dynamisk arbeidsmarked.” 
(Rapport 2006/037 ECON  Næring og areal i Skien og Porsgrunn) 
 
Prinsippene og føringene i Fylkesdelplanene for Infrastruktur og Grenlandsbanen er lagt til grunn 
for planarbeidet vedrørende det overordnede transportnettet. Trasévurderinger er gjort i den grad 
dette var naturlig/nødvendig.  
 
I tråd med Fylkesdelplanen for Senterstruktur er det gjort en geografisk avgrensning og i 
nødvendig grad fastsatt kriterier for omfanget av detaljvarevirksomhet i de ulike 
sentrumsområdene. Både Porsgrunn og Skien har innført kriterier for lokalisering av 
dagligvarebutikker. Disse er samordnet som en del av planarbeidet.   
 
I tillegg har samarbeidsprosjektet tatt for seg forhold knyttet til risiko og sårbarhet, som flom, 
skredfare, støy og lignende.  
 
Samarbeidsprosjektet har fokusert på overordnede problemstillinger som rammer for de 
kommunevise planarbeidene.   
 
4.6 Bystrategisamarbeidet  

Bystrategiprosjektets bakgrunn og målsetting 
Prosjekt ”Bystrategi” er initiert av Statens Vegvesen Region Sør, og tar utgangspunkt i at 0,6 mill. 
innbyggere av regionens 0,9 mill. innbyggere bor i byer. 
Prosjektet er et sektor-, kommune- og fylkesovergripende samarbeidsprosjekt i regi av Statens 
Vegvesen og inngår i et felles innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) 2010-2019. 
Prosjektet tar utgangspunkt i ønsket om helhetlige areal-, og transportstrategier for de mellomstore 
byregionene Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og Agderbyen med ambisjon om å bli et 
nasjonalt foregangsområde for utvikling av klimavennlige og attraktive byområder. Byområdene 
som har nasjonal betydning som pressområder, p.g.a. innbyggertall, transportarbeid og bilbruk, 
karakteriseres av: 

• Felles bolig- og arbeidsmarked. 
• Potensiale for økt kollektivtrafikk. 
• Potensiale for reduserte klimagassutslipp. 
• Har interkommunale utfordringer. 

Bystrategiarbeidet i Grenlandsbyen er basert på et samarbeid mellom Skien, Porsgrunn, Bamble 
og Siljan kommuner, Telemark fylkeskommune, Statens Vegvesen og Jernbaneverket. Prosjektet 
hadde frem til høsten 2008 status som et forprosjekt. I desember 2008 vedtok styringsgruppa å gå 
i gang med et hovedprosjekt, og en prosjektskisse vil behandles i februar 2009. 
Hovedprosjektet vil være rettet mot å utvikle organiseringen av samarbeidet mellom kommunene, 
fylkeskommunen og stat, og å inngå avtale om en felles areal- og transportpakke for Grenland.   
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Hvorfor Bystrategi? 
Samarbeidsprosjektets grunnidé er gjennom forpliktende samarbeid å bidra til en samordnet areal- 
og transportutvikling i Grenlandsbyen på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer. Det 
legges opp til et høyt ambisjonsnivå og langsiktighet i arbeidet. 

Målet for Bystrategiprosjektet er: 
- å etablere en felles regional arena for samhandling, beslutningsgrunnlag og gjennomføring 

innen areal- og transportutvikling for byområdet Grenlandsbyen. 
- å inngå avtalefestet transport- og arealpakke mellom statlige transportetater, fylkeskommunen 

og kommunene med regional enighet om tiltak, arealforvaltning, drift og finansiering som 
kjernekriterier. 

Utfordringer å gjøre noe med 

• Manglende samarbeidsarena for helhetlig areal og transportplanlegging – lite koordinert 
virkemiddelbruk. 

• Lite utviklet kollektivtilbud og høy bilbruk 
• Byspredning der eksisterende bysentra svekkes og gir økt bilavhengighet. 
• Konkurranse mellom enkeltkommuner om næringsetablering og lokalisering av større 

offentlige institusjoner 

Konkrete samhandlingsprosjekter 

• Konseptvalgutredning (KVU) i Grenland / Transportmodell Grenland 
• Kollektivplan for Grenland 

o Universell utforming av metrolinjenettet i Grenland 
o Handlingsplan for framkommelighet for metrobussene i Grenland 
o Bybane i Grenland, 1. utbyggingsetappe 

• Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland 
• Belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk og mindre biltrafikk 
• Framtidens byer 
• Klimakutt i Grenland 
• Mobilitetsstyring 

Det forutsettes at bystrategiarbeidet skal være det overordnede, førende samarbeidsorganet for 
areal- og transport utfordringene relatert til de ovenstående konkrete samhandlingsprosjektene. 

Organisering  
Bystrategiarbeidet i Grenland er foreløpig organisert etter nedenstående organisasjonskart: 

Styringsgruppe 
Fylkesordf (leder),  

ordf. i Grenlands-

kommunene, 

Statens vegvesen, 

Jernbaneverket 

Adm  

arbeids- og samordnings-

gruppe 

tfk (leder), kommunene,vegv., 

jernbanev. 

 

KVU Grenland Transportmodell Kollektivplan for  

Grenland 

Hovedvegnett  

sykkel 

Oppgave X, Y, Z 

 
 

Organisasjonskart Bystrategi prosjektet 
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4.7 Forvaltningsplan for Børsesjøvassdraget  
 
Børsesjøvassdraget på ca 70 km2 er en del av Skien og Porsgrunn kommuner. Det er med i første 
planfase etter vannforskriften og vil inngå i fylkesdelplan eller forvaltningsplanen for vannregion 2, 
Vest-Viken (omfatter Telemark, Vestfold, Buskerud og deler av Oppland). Forslag til 
”forvaltningsplan for helhetlig vannforvaltning i vannregion 2 Vest-Viken 2010-2015” vil foreligge i 
midten av januar 2009 og vil da bli sendt fylkeskommunene for behandling og på høring, slik at den 
kan vedtas av de fire fylkestingene på høsten og av regjeringen innen utgangen av 2009. 
Siktemålet er å oppnå minst god kjemisk og økologisk status i de utvalgte vannforekomstene innen 
2015, og for alle øvrige vannforekomster innen 2021. 
 
Gjennomføringen av vedtatt forvaltningsplan skjer ved at aktuell myndighet fatter beslutning om 
tiltak etter relevant regelverk (vannforskriften endrer ikke ansvarsfordelingen). 
Vannforvaltningsplanen vil være retningsgivende for denne myndighetsutøvelsen. Kommunene må 
integrere vannområdeplanleggingen i sin øvrige planlegging.  
 
Leirkup er naturlig sterkt preget av jorderosjon, og av avrenning fra jordbruket og fra boligene i 
Gjerpensdalen og i Porsgrunn. Vannkvaliteten målt i mengde fosfor, nitrogen og partikler er dårlig, 
trolig også for tarmbakterier (ikke målt i Leirkup). Likevel har Leirkup både sjøørret og laks. For å 
bedre vannkvaliteten må det settes i verk tiltak for å redusere tilførslene av forurensning fra både 
spredte kloakkanlegg, kommunalt avløpsnett og fra jordbruket.  
 
Klimaendringer som fører til mildere vintre, mindre frossen og snødekt mark og økt nedbør, vil øke 
risikoen for erosjon fra jordbruksarealer og bekke- og elveløp, med fare for økt forurensning av 
vassdraget. Dertil kan klimaendringene føre til hyppigere og større flommer, havnivåstigning og 
dermed til at flere områder blir utsatt for vannskader og ras. For å redusere disse farer, bør 
kantvegetasjonen langs elver og bekker skjøttes, rekdemninger fjernes, forbygninger utføres og 
man bør unngå at nedbygning av arealer fører til at naturens egen kapasitet for å magasinere 
regnvann reduseres. 
 
For øvrig vises det til ”forvaltningsplan for helhetlig vannforvaltning i vannregion 2 Vest-Viken 
2010-2015” og annen informasjon om dette arbeidet på nettstedet www.vannportalen.no. 
 
4.8 Risiko og sikring mot leirskred  

 
Store deler av kommunenes arealer langs hovedvassdraget (Skiens/Porsgrunnselva) og det 
største sidevassdraget (Lilleelva/Leirkup) har dårlige grunnforhold. Leirskredskredfarlige arealer 
har her vært registrert i sammenheng med gjennomføringen av et prosjektet ”Vurdering av faren 
for kvikkleireskred langs Skienselva” i regi av NVE. 
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En mer detaljert undersøkelse, inkl. vurdering og utarbeidelse av kostnadsoverslag over 
nødvendige sikringstiltak, er delvis utført ref. Program for økt sikkerhet mot leirskred, 2005, 
Grunnundersøkelser mot Porsgrunnselva ved Porsgrunn sentrum, 2007.mm. 
 
Konkrete sikringstiltak i regi av NVE er gjennomført i hovedvassdraget oppstrøms Porsgrunn 
sentrum og i Skien. Kommunene har dekket 20 % av kostnadene av disse sikringsarbeidene. 
Porsgrunn kommune har også selv tatt initiativ til, og fått gjennomført risikovurderinger for deler av 
kommunen.  Før leirskredfarlige sentrale deler av Porsgrunn kan videreutvikles vil det være 
nødvendig med sikringstiltak ute i Porsgrunns/Skienselva.  
Det er i denne forbindelse et sterkt ønske om å få avklart finansieringsforholdet mellom stat og 
kommune.  
 
Fortetting av bysentrum og rundt kollektivknutepunkt er et viktig virkemiddel for å redusere CO2 
utslippene fra transport, samtidig er det viktig å ikke etablere bebyggelse uten at områdene er 
tilstrekkelig sikret mot leirskred. Dette gjør at det haster med en avklaring rundt 
finansieringsforholdet mellom stat og kommune.  
Se også vedlagt notat fra Tilpasningsgruppa og Klima og energiplanen kap. 10. Tilpasning og 
sikring. 
    
4.9 Flomsikring 
Flomsonekart for Skiensvassdraget foreligger. Byggehøyder for ny bebyggelse langs vassdraget 
skal bestemmes med utgangspunkt i hvor høyt vannet vil stå ved en 200-års flom. Imidlertid vil 
klimaendringer med hyppigere og større flommer, samt høyere stormfloer kreve revisjon av 
fastsatte byggehøyder. 
Det er behov for en snarlig avklaring fra NVE knyttet til nye krav for fastsetting av byggehøyder i 
kommunene. 
Se også vedlagt notat fra Tilpasningsgruppa og Klima og energiplanen kap. 10. Tilpasning og 
sikring. 

 
 

4.10 Luftkvalitet 
I forbindelse med ikrafttredelse av Forskrift om lokal luftkvalitet i oktober 2002 ble kommunene 
gjort til lokal forurensningsmyndighet. (Denne forskriften er seinere implementert i 
Forurensningsforskriften kapitel 7 - lokal luftkvalitet). 
 
Skien og Porsgrunn kommuner samarbeider om ansvaret for lokal luftkvalitet, og det er miljørettet 
helsevern (lokalisert i Porsgrunn), som står for den daglige oppfølgingen. I samarbeid mellom de to 
kommunene (samt Bamble kommune), industrien, Statens vegvesen og Statens 
Forurensningstilsyn (SFT), er det etablert et nettverk av målestasjoner som er med på å overvåke 
luftkvaliteten i området. Dette nettverket består av følgende stasjoner: 
 

• Haukenes i Skien, skal måle effekten av langtransportert forurensning: Nitrogenmonoksid 
(NO), NOx, Nitrogendioksyd (NO2) og Ozon (O3)  

• Lensmansdalen i Skien, vegtrafikk: NO, NOx, NO2, benzen og svevestøv: (PM 2.5 (fra 
vedfyring) og PM 10 (veistøv)). 

• Øyekast i Porsgrunn, forurensning fra byområder: NO, NOx, NO2 og PM 10, (veistøv),    
• Ås – Heistad Porsgrunn, industri: NO,NOx, NO2 og SO2, samt meteorologi. 
 

Disse stasjonene har, med enkelte avbrudd, vært driftet av kommunene fra 01.01.05.  
Den eneste målestasjonen som har hatt overskridelser av betydning har vært stasjonen i 
Lensmannsdalen som har hatt mer enn tillatt antall overskridelser på svevestøv fra vei (PM 10) i 
2003 og 2005. (Det er stort sett overskridelser av grenseverdien hvert eneste år. Forskriften gir 
imidlertid aksept for et vist antall overskridelser av grenseverdien, men dersom dette antallet 
overskrides er det krav om utarbeidelse av en tiltaksutredning). Med bakgrunn i dette ble det i 
februar 2007 ferdigstillet en utredning av tiltak som kan gjennomføres for å få bukt med 
overskridelsene.  
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Etter 2005 har det imidlertid ikke vært overskridelser som har vært av en slik karakter at de utløser 
krav om iverksettelse av de foreslåtte tiltakene i utredningen. Det forventes imidlertid at kravene i 
framtiden vil bli skjerpet, slik at det i ikke alt for fjern framtid kan være behov for å vurdere innføring 
av nødvendige tiltak (eksempelvis piggdekkavgift, lavutslippssoner og andre tiltak som vil redusere 
biltrafikken). 
 
Det er også allerede etablert et nært samarbeid med veimyndighetene slik at med en gang 
miljørettet helsevern begynner å måle høye verdier på svevestøv så tas det kontakt med 
vegvesenet. De iverksetter deretter soping av veibanen og salting med magnesiumklorid som et 
kortsiktig tiltak for å hindre overskridelser på svevestøv. 
 
4.11 Strategisk næringsplan for Grenland (2008 - 2011)  
Styret for Vekst i Grenland (ViG) er ansvarlig for å legge frem forslag til Strategisk Næringsplan for 
Grenland hvert fjerde år.  
Strategisk Næringsplan for Grenland er ikke en plan for ViG’s virksomhet alene, men den beskriver 
viktige mål og aktiviteter som mange aktører i regionen forventes å følge opp. 
Planen ble vedtatt i Grenlandskommunenes nyvalgte kommunestyrer våren 08 med virkning fra og 
med 2008 til og med 2011. 
Planen har følgende innhold: 
1. Verdigrunnlag for Grenland. 
2. Visjon 2025 
3. Grenlands ståsted og muligheter  
4. Strategier, mål og delmål for perioden 2008-2011. 
 
I 2025 skal Grenland framstå blant de 5… 
…viktigste byregionene i Norge, med storbyens tilstrekningskraft og småbyens kvaliteter 
…mest foretrukne industrivertskap i Nord-Europa 
…med høyest grad av innovasjon innen miljø/energi, IKT og helse i Norge  
…mest foretrukne utdanningsstedene i Norge 
…regionene i Norge med best offentlig tilrettelegging for næringslivet 
 
I tillegg skal Grenland være en drivkraft i utviklingen en større næringsregion; ”Skagerrakregionen”. 
 

Strategi A: Skape høy attraksjonskraft 

A1: Profilere Grenland som bo- og etableringssted 

A2: Utvikle gode opplevelser 

 

Strategi B: Skape økt næringsmangfold 

B1: Fremme nyskaping, fornyelse og nyetablering 

B2: Styrke utdanningssystemet ved entreprenørskapsarbeid og opprettelse av Universitet i 
Telemark 

B3: Utvikle industriell produksjon 

B4: Legge til rette for kommersielle investeringer 

B5: Stimulere til eksport og samhandling med attraktive markeder utenfor Norge. 

 

Strategi C: Være det beste vertskapet for folk og bedrifter 

C1: Utvikle tidsmessig infrastruktur og helhetlig arealbruk 

C2: Tilby konkurransedyktige offentlige tjenester innenfor et forpliktende Grenlandssamarbeid.  

C3: Grenland – best på oppvekstmiljø! 
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5 MÅL, PÅGÅENDE OG PLANLAGTE TILTAK 
 
I ”Klima- og energiplan For Skien og Porsgrunn 2008-2012” (se separat vedlegg) er det angitt 
følgende visjon for Skien og Porsgrunn: 
 
Visjon for Skien og Porsgrunn: 
 

Karbon-nøytralt Grenland – Trygghet for folk og natur 

 
Hovedmål for Skien og Porsgrunn: 
 

Innen 2020 er målet at Skien og Porsgrunn skal redusere sine CO2 utslipp med 30 % 
fra 2006 nivå. Dvs. reduksjon på 47 700 tonn CO2 ekvivalenter i Skien og 35 900 tonn 
CO2 ekvivalenter i Porsgrunn. Dersom CO2 binding i skog inkluderes er målet 50 % 
reduksjon. 

 
I tråd med hovedmålet skal Skien og Porsgrunn kommune:  
 

 
• Rullere klimahandlingsplanen hvert fjerde år med mulighet for en årlig 

oppdatering i tilknytning til kommunens handlingsplan. Endrede forutsetninger 
og erfaringer fra igangsatte og gjennomførte prosjekter innarbeides årlig. 

 
• Hensynta klimaproblematikken i alle sammenhenger. 
 
• Gjennomføre klimavennlige tiltak i kommunens egne virksomheter. 
 
• Oppfordre og være en pådriver til gjennomføring av planen på områder der 

kommunen selv ikke har styringsmulighet. Dette gjelder områder innen 
industri, private bygg, fylkeskommunale bygg/statlige bygg, veier, jernbane 
samt innbyggernes atferd. 

 
• Være en aktiv pådriver i forhold til klimatilpasning på områder som skred, flom 

og erosjon. 
 
• Innenfor det kommunale handlingsrommet  skal det biologisk mangfoldet 

forvaltes slik at det i minst mulig grad blir påvirket av klimaendringer. 
 

 
I det påfølgende er det under hvert underkapittel angitt mål og tiltak som er hentet fra 
Klima- og energiplan For Skien og Porsgrunn 2008-2012, (KEP). For å unngå forvirringer 
omkring nummereringen av tiltakene, er også nummereringen av tiltakene identiske med 
den nummereringen som er angitt i KEP. (KEP er gjengitt i sin helhet i separat vedlegg til 
dette handlingsprogrammet).  Der ansvaret for tiltaket er lagt til andre instanser enn 
kommunen er dette i stor grad avklart gjennom andre samhandlingsprosjekter, se kapittel 4. 
 
5.1 Arealbruk og transport   
 
 
Forhold knyttet opp til dette temaet er nærmere beskrevet i Klima- og energiplan for Skien og 
Porsgrunn 2008-2012, kapitel 3. Status for kommunene, Kapitel 8. Generelle sektorovergripende 
tiltak, kapittel 9.1 Transport, 9.2 Arealplanlegging og 9.5 Forbruk og innkjøp. 
 
Pågående og planlagte tiltak i handlingsprogrammet til Framtidens byer er godt forankret i 
Bystrategi prosjektet som er nærmere omtalt her i kap.4.6. Den administrative arbeids – og 
samordningsgruppa i Bystrategi prosjektet har gitt innspill og kvalitetssikret arbeidet, slik at man får 
samkjørt tiltak på tvers av sektorer og kommunegrenser, og forhindret dobbelt arbeid. Det samme 
gjelder for tiltakene innenfor Transport og arealplanlegging i Klima- og energiplanen for Skien og 
Porsgrunn. 
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Styringsgruppa i Bystrategi i Grenland bestående av fylkesordfører, ordførerne i Siljan, Skien, 
Porsgrunn og Bamble, Statens vegvesen og Jernbaneverket sikrer politisk forankring og styrker 
gjennomføringsevnen.  
 
Felles planer og strategier og den enkelte kommunes spesifikke planer og strategier er førende for 
gjennomføringen av tiltakene. 
Tiltakene vil koordineres gjennom handlingsprogrammet til Framtidens byer 
 
(De påfølgende mål og tiltak er hentet fra KEP). 
 
Mål  

Målsetning Samlet utslipp av klimagasser innen transportsektoren skal reduseres med 30 % 
av 2006 nivå innen 2020. 

 
Målsetning Langsiktige energi- og miljøstrategier skal være førende for all kommunal 

planlegging 

 
5.1.1 Prioriterte tiltak i prosjektperioden 2009-2014 
 
9.1 Transport. 
Tiltak 9.1.A Tilrettelegging for økt bruk av kollektivtransport 

Om tiltaket: Et godt utbygd kollektivsystem kan bidra til å begrense bilbruken, 
særlig sentralt i byområdene langs bybåndet i Grenland. For at 
kollektivtransporten skal være et reelt alternativ til personbil, må 
kollektivtilbudet ligge på et visst nivå, også utenom rushtidene, både 
med hensyn til frekvens og flatedeking. Ruteplanene må være enkle og 
koordinerte i tillegg til at terminaler må ha gode parkeringsmuligheter 
for bil og sykkel. Dette må samkjøres med restriktive tiltak på bruk av 
personbil ref. fig 10 i KEP 

 Fellestiltak 

Undertiltak 
9.1.A.1 

Universell utforming av holdeplasser 

Konkrete tiltak som foreslås 

• Etablere Universelt utformet holdeplasser langs hele 
Metrolinjenettet i Grenland 

Finansiering: Kommunene, Fylkeskommunen og vegvesenet. Antatt 
kostnad pr busslomme: kr 300.000  eks mva 

Ansvar: Kommunene, Fylkeskommunen og statens vegvesen i 
samarbeid 

Undertiltak 
9.1.A.2 

Framkommelighet for buss 

Status: Handlingsplan for bedre framkommelighet for Metrobusslinjene 
i Grenland er vedtatt i Skien og Porsgrunn kommuner og i 
fylkeskommunen høsten 2008. Planen peker ut enkelttiltak med positiv 
nyttekostnadsbrøk med et samlet kostnadsestimat på kr. 5,4 mill. Det 
planlegges å gjennomføre de prioriterte enkelttiltakene i 2009. 

Konkrete tiltak som foreslås: 
• Gjennomføre fremkommelighetstiltakene for kollektivtrafikk 

spesielt i   sentrum og langs bybåndet1 
• Etablere ”Park and Ride” parkeringsplasser ved innfartsårer. 
• Etablere sykkelparkering ved holdeplasser 
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Finansiering: Kommunene, Fylkeskommunen og Statens vegvesen. 

Kostnad ikke vurdert. 

Ansvar: Kommunene, Fylkeskommunen og Statens vegvesen i 
samarbeid. 

Undertiltak 
9.1.A.3 

Bedre rutetilbud 

Konkrete tiltak som foreslås: 
• Utvide til 10 min frekvens på alle Metrolinjene 
• Utvide pendelrutetilbudet og innføre minibusser 
• Etablere egne avganger for elever ved videregående skole 
• Vurdere å innføre bestillingstrafikk i spredtbygde områder  
• Enkle ordninger for å ta med sykkel på buss 
• Elektronisk billettering 
• Gjennomgå kontrakter med kollektivselskapene 

 
 Finansiering: Skien og Porsgrunn kommuner, Fylkeskommunen, NSB, 
Statens vegvesen. Kostnad ikke vurdert. 

Ansvar: Skien og Porsgrunn kommuner, Fylkeskommunen, Statens 
vegvesen 

Undertiltak 
9.1.A.4 

Bybane Grenland 

Status: Sluttrapport Bybane Grenland, etappe 1, er behandlet i bystyret 
i Skien og Porsgrunn kommuner og i Fylkeskommunen. Alle tre 
instanser har vedtatt at rapporten legges til grunn for videre utredninger 
i 2009, og om mulig gjennomføre et prøveprosjekt på eksisterende linje. 

Konkrete tiltak som foreslås: 
• Etablering av bybane2 i bybåndet i Grenland, der stoppesteder i 

Porsgrunn og Skien utvikles til kollektivknutepunkt med gode 
bussforbindelser og parkeringsmuligheter for bil og sykkel. 

Finansiering: Skien og Porsgrunn kommuner, Fylkeskommunen, 
Jernbaneverket, Statens vegvesen. Kostnad: Det vises til bybanerapport 
og saksframlegg Skien kommune 06/2381. 

Ansvar: Skien og Porsgrunn kommuner, Fylkeskommunen, 
Jernbaneverket, Statens vegvesen 

 Tiltak i Skien kommune 

Undertiltak 
9.1.A.5 

Etablere kollektivknutepunkt i Skien  

Status: Reguleringsplan for Landmannstorget er til behandling, men 
bl.a. for å få et bedre kollektivknutepunkt, er nye planer i støpeskjeen. 
Det arbeides med muligheter for en redusert utbygging som kan gi bedre 
forhold for trafikanter og også legge bedre til rette for bybane. 
Framdriften er noe usikker. 

Konkret tiltak som foreslås: 
• Utvikle kollektivknutepunkt på Landmannstorget i Skien 

Finansiering: Salg av kommunal eiendom + Skien kommune. Kostnad: 
Usikker, avhengig av utbyggingsomfang.  

Ansvar: Skien kommune 
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Undertiltak 
9.1.A.6 

Bygging av jernbanestasjon i fjell ved Skien sentrum 

Status: Etablering av jernbanestasjon i fjell rett innenfor 
kollektivknutepunktet på Landmannstorget har vært fokusert i lengre 
tid. Etter bygging av Eidangerparsellen vil dette være et etterlengtet 
prosjekt for å knytte kollektivtilbudene bedre sammen. 

Konkret tiltak som foreslås: 
• Etablering av jernbanestasjon i fjellet ved Landmannstorget 

Finansiering: Foreløpig ikke finansiert, men dette anses å være et 
lønnsomt prosjekt. Kostnad: Prosjektet er under utredning.  

Ansvar: Jernbaneverket 

 Tiltak i Porsgrunn kommune 

Undertiltak 
9.1.A.7 

Etablere kollektivknutepunkt i Porsgrunn  

Status: Gateterminalen på  Kammerherreløkka er etablert, og nytt 
terminalbygg er under bygging.  

Konkret tiltak som foreslås: 
• Ferdigstille kollektivknutepunkt på Kammerherreløkka. 

Finansiering: ROM Eiendom. Kostnad: Usikker, avhengig av 
utbyggingsomfang. 

Ansvar: ROM Eiendom 

Undertiltak 
9.1.A.8 
 

Etablere kollektivknutepunkt for ekspressbuss og metrolinje på 
Skjelsvik 

Statens Vegvesen i samarbeid med Telemark fylkeskommune og 
Porsgrunn kommune bygger kollektivknutepunkt langs riksveg 354 på 
Skjelsvik.  

Status: Anlegget er under opparbeidelse og skal ferdigstilles innen 
01.07.2009 

Finansiering: Statens Vegvesen, Telemark fylkeskommune og 
Belønningsordningen 

Ansvar: Statens vegvesen 

Tiltak 9.1.B Tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk  

Om tiltaket: De gående og syklende er to forskjellige trafikantgrupper med helt 
forskjellige egenskaper og behov og må ikke behandles som en samlet 
trafikantgruppe. Det er derfor viktig at det legges til rette for attraktive 
løsninger for sykkeltrafikk. I mange tilfeller er det en bedre løsning med 
fortau for de gående og blandet trafikk eller sykkelfelt for sykkeltrafikk. 

 Fellestiltak 

Undertiltak 
9.1.B.1 

Sammenhengende hovedvegnett for sykkeltrafikk 

Konkret tiltak som foreslås: 
• Etablering av sammenhengende hovednett for rask og effektiv 

sykkeltrafikk som  binder sammen kjernene i lokalsamfunnene, 
sentrum og kollektivknutepunktene. 

Finansiering: Kommunene og Statens vegvesen, Kostnad: antar kr 
4000,- eks mva per løpemeter gang- og sykkelveg inkl. lys. 

Ansvar: Kommunene og Statens vegvesen 
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Undrtiltak 
9.1.B.2 

Sammenhengende turnett for sykkel langs bybåndet  
 
Konkret tiltak som foreslås: 
Etablering av sammenhengende sykkelnett langs elva mellom Porsgrunn 
og Skien (rekreasjon). 

Finansiering: Kommunene. Kostnad: antar kr 4000,- eks mva per 
løpemeter gang- og sykkelveg inkl. lys. 

Ansvar: Kommunene 

Undertiltak 
9.1.B.3 

Sykkelparkering på kollektivknutepunkt og på jobben 

Konkret tiltak som foreslås: 
• Etablering av attraktiv sykkelparkering på store arbeidsplasser 

og kommunale virksomheter 

Finansiering: Arbeidsgiver. Kostnad: ikke vurdert. 

Ansvar: Arbeidsgiver og kommunene gjennom reguleringsplaner 

Undertiltak 
9.1.B.4 

Holdningsskapende arbeid 

Konkret tiltak som foreslås: 
• Utvidelse av Smart trafikant prosjektet til også å omfatte Skien 

kommune 

• Etablere et mobilitetskontor i Grenland (koordinering av 
holdningsskapende arbeid, bildeleordninger med mer rettet mot 
store arbeidsplasser og innbyggerne) 

• Sykle til jobben-aksjon 

• Vurdere deltakelse i ”Sykkelby – Nasjonalt nettverk for 
sykkelbyer i Norge” 

Finansiering: Skien og Porsgrunn kommuner, Fylkeskommunen og 
Statens vegvesen. 

Ansvar: Skien og Porsgrunn kommuner, Fylkeskommunen og Statens 
vegvesen 

 Tiltak i Skien kommune 

Undertiltak 
9.1.B.5 

Etablering av bysykkelsystem 
 
Konkret tiltak som foreslås: 

• Vurdere etablering av bysykkelsystem 

Finansiering: Kommunen. Kostnad er ikke vurdert. 

Ansvar: Kommunen 

 Tiltak i Porsgrunn kommune  

Undertiltak  
9.1.B.6 

Økt tilgjengelighet til sykkel i arbeidstiden 
 
Konkret tiltak som foreslås: 

• Utvide ordning med utlånssykler ved de største virksomhetene 

Finansiering: Kommunen, kostnad pr sykkel avh. av løsning 

Ansvar: Kommunen 

Tiltak 9.1.C Reduksjon i utslipp fra personbiltrafikk 

Om tiltaket: Erfaringer viser at tiltak som gjør det mindre attraktiv å bruke privatbil, 
har stor effekt på reisemiddelfordelingen når gode alternativer er 
etablert. Reduksjon av biltrafikken vil også medføre reduksjon i antall 
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trafikkulykker, økt bruk av kollektivtransport og helsemessig gevinst. 

 Fellestiltak 

Undertiltak 
9.1.C.1 

Restriktiv parkering 
 
Konkret tiltak som foreslås: 

• Innføre felles parkeringspolitikk for Skien og Porsgrunn 

Finansiering: Kommunen/Næringslivet. Kostnad ikke vurdert. 

Ansvar: Skien og Porsgrunn kommuner i samarbeid med 
Fylkeskommunen og større kjøpesentre. 

Undertiltak 
9.1.C.2 

Strategi for å øke miljøvennlig transport 

Målet med tiltaket er å dempe biltrafikken i Grenland, samt stimulere til 
miljøvennlig transport for å redusere klimautslippet, forbedre luften og 
forbedre trafikksituasjonen i Skien og Porsgrunn. Bedre 
fremkommelighet i rushtiden vil gi mer velfungerende trafikkavvikling i 
sentrum.  
 
Mulige finansierings måter: 
En rushtidsavgift skiller seg fra andre bompengeordninger ved at det er 
et fokus på rushtiden: Målet er å redusere biltrafikken og forbedre 
fremkommeligheten på tider av døgnet hvor miljø- og 
fremkommelighetsproblemene er størst. Rushtidsavgiften vil kunne 
bidra til å finansiere konkurransedyktige kollektivtilbud. Det vil være 
betydelige synergigevinster ved å innføre en rushtidsavgift på toppen av 
en eventuell framtidig bompengeordning. 
Konkret tiltak som foreslås: 

• Utrede strategi for å øke miljøvennlig transport 

• Innføring av eventuell rushtidsavgift 

Finansiering: Skien og Porsgrunn kommuner i samarbeid med 
Fylkeskommunen og Vegvesenet.  
 

Ansvar: Skien og Porsgrunn kommuner i samarbeid med 
fylkeskommunen og Statens vegvesen i bystrategisamarbeidet 

Undertiltak 
9.1.C.3 

Mindre miljøbelastende kommunal bilpark 

Konkret tiltak som foreslås: 
• Gjennomgang av kommunens bilpark med hensyn til å gjøre den 

mindre miljøbelastende (lavutslippsbiler herunder el og andre 
drivstoff).  

• Utskiftning av biler med høye utslipp av klimagasser. 

• Vurdere behov for utvidelse av utlånsordningen av bil i 
forbindelse med arbeid for å redusere bruken av privatbiler. 

Finansiering: Skien og Porsgrunn kommune. Kostnad: ikke vurdert  

Ansvar: Skien og Porsgrunn kommuner  

Undertiltak 
9.1.C.4 

Tilrettelegging for økt bruk av alternativt drivstoff 

Konkret tiltak som foreslås: 
• Etablere flere ladestasjoner for el-bil og fyllestasjoner for 

biodrivstoff  
• Gjennomføre pilotprosjekt for H2 –bussen og biodrivstoff 

Finansiering: Skien og Porsgrunn kommuner i samarbeid med 
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Fylkeskommunen, Statens vegvesen og drivstoffselskaper. 

Ansvar: Skien og Porsgrunn kommuner i samarbeid med 
Fylkeskommunen, vegvesenet og drivstoffselskaper. 

Undertiltak 
9.1.C.5 

Beskatning av parkering ved arbeidsplass 

• Dette anses å være et effektivt tiltak, men ligger utenfor 
kommunenes direkte myndighet. 
 

Undertiltak 
9.1.C.6 

Kurs i økokjøring for egne ansatte 

• Trondheim kommune har gjennomført tiltaket, og har redusert 
drivstoff forbruket med ca. 30 %. 

Finansiering: Kommunene. Kostnad: Kurskostnad 

Ansvar: Kommunene 

Tiltak 9.1.D Etablering av indikatorer 
 

Om tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For å følge utviklingen for å se om man når de målene som er satt må 
det etableres et sett med hensiktsmessige indikatorer.  
 
Forslag til indikatorer: 
 
Gang- og sykkeltiltak: 

• Lengde gang- og sykkelvei per innbygger. 
• Antall meter gang- og sykkelveger i en radius på 2 km ved alle 

skoler. 
• Andelen reisende med sykkel. 
• Andelen gående. 
• Antall firmaer/organisasjoner som er tilsluttet tiltak som ”Sykle 

til jobben aksjonen”, ”Jeg kjører grønt – kampanjen” og Smart 
trafikant. 

 
Se ellers vedlegg A i (KEP). 
 
Finansiering: Ingen spesielle kostnader utover medgått arbeidstid. 
 
Ansvar: Skien og Porsgrunn kommuner i samarbeid med Statens 
Vegvesen  og Fylkeskommunen 
 
Indikatorer for personbiltiltak:  

• Antall biler per innbygger over 18.  
• Andel kommunale kjøretøy som tilfredsstiller de til enhver tid 

gjeldende strengeste krav til utslipp/er karbonnøytrale 
• Antall ladeuttak i sentrum for elbiler, antall fyllstasjoner for 

biodrivstoff og hydrogen. Antall biler som går på el-, 
biodrivstoff, hydrogen eller som er hybridbiler. 

• Drivstofforbruk. 
 
Indikatorer for kollektivtransport: 

• Andel reisende med kollektivtransport. 
• Antall avganger pr. time innenfor forskjellige soner. 
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9.2 Arealplanlegging 
Undertiltak 
9.2.A.1 

Fortetting i bybåndet 
 
Konkrete forslag til tiltak: 

• Områder for næring, handelsvirksomhet, bolig og offentlige anlegg 
lokaliseres i bybåndet i arealplanen og i tråd med Fylkesdelplan for 
Senterstruktur 

• Felles rullering av arealplanen der områdefordelingen sees under ett 
mellom Skien og Porsgrunn kommuner 

Finansiering: Ingen ekstra kostnader 
 
Ansvar: Kommunene 

Undertiltak 
9.2.A.3 

Tilrettelegging for kollektivtransport 
 
Konkrete forslag til tiltak: 

• Fortetting rundt kollektivknutepunkt 
• Avsette arealer til ”kollektivtrasèer” i arealplanen 

 
Finansiering: Ingen ekstra kostnader 
 
Ansvar: Kommunene ved plan og utviklingsavdelingen 

Undertiltak 
9.2.A.4 

Tilrettelegging for gående og syklende 
 
Konkrete forslag til tiltak 

• Prioritere gående og syklende fremfor bil i planarbeidet 
• Sette samtidighetskrav til etablering av gang og sykkelvei i 

reguleringsplaner 
• Avsette tilstrekkelig arealer til gang og sykkelvei i reguleringsplaner 
• Kompetanseheving av plan og byggesaksbehandlere  

 
Finansiering: Ingen ekstra kostnader 
 
Ansvar: Kommunene ved plan og utviklingsavdelingen 

9.5 Forbruk og Innkjøp 
Tiltak 9.5.B Miljøkrav ved leasing/innkjøp av bil 

 
Om tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunene har i gjeldende anskaffelsesreglement ingen konkrete krav knyttet 
til utslipp av CO2 ved innkjøp av tjenestebiler. Kommunene har derimot 
politiske vedtak om i størst mulig grad, og så snart som praktisk mulig, å 
anskaffe kjøretøy basert på fornybar energi med lave CO2- utslipp.  
 
Regjeringen har i Klimameldingen lagt opp til en maks utslippsgrense på 140 g 
CO2 /km ved anskaffelse av nye kjøretøy til staten. EU har vedtatt et mål om å 
nå et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 120 g/km for alle nye personbiler som 
markedsføres i EU-området innen 2010.  
De aller fleste av kommunenes leiebiler tilfredsstiller allerede begge disse 
kravene.  
Kommunene bør imidlertid fortløpende vurdere overgang til kjøretøy med 
fornybar energi/ mer miljøeffektiv energi etter hvert som dette blir tilgjengelig i 
markedet. 
 
Det er en målsetting å effektivisere bilbruken i kommunene, for eksempel ved 
en bedre intern samordning. Dessuten bør ansatte få opplæring i å kjøre mer 
miljøvennlig, økonomisk, effektivt. Et slikt kurs vil kunne redusere de totale 
utgiftene på vognparken gjennom redusert forbruk av drivstoff, mindre slitasje 
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og reduksjon i skadefrekvens, samt bidra til et renere miljø gjennom mindre 
utslipp.  
 

 Felles 
  

Konkrete tiltak som foreslås: 

• Kommunene bør fortløpende vurdere overgang til kjøretøy med 
fornybar energi/ mer miljøeffektive energi 

• Effektivisere bilbruken i kommunene, for eksempel ved en bedre intern 
samordning 

• Ansatte bør få opplæring i å kjøre mer miljøvennlig, økonomisk, 
effektivt 

Finansiering:  
Når det gjelder innkjøp vil fortsatt kostnader være et viktig kriterium. Det er 
ikke nødvendigvis slik at de mest miljøvennlige produktene er de mest kostbare 
for kommunen totalt sett. Målet er fremdeles å foreta de mest økonomiske 
innkjøpene. 

Ansvar: Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet GK 
 

9.8 Næring og småindustri 
Tiltak 9.8.D Person- og varetransport  

 

 Felles 

Undertiltak 
9.8.D.1 

Mobilitetsplanlegging av transportløsninger 

Om tiltaket: 
 
 
 
 

Mobilitetsplanlegging er en type rådgivning for private og offentlige 
virksomheter som ønsker å etablere fleksible, kostnadseffektive og 
miljøvennlige transportløsninger. I Oslo kommune gir samferdselsetaten gratis 
rådgivning til bedrifter som ønsker å redusere bilbruken til og fra jobben.  
 
Forslag til tiltak: 

• Etablering av et felles Mobilitetskontor 
• Koordinere varelevering med andre næringer 

 
Finansiering: Kostnad: Ukjent, spleiselag. 
 
Ansvar: Kommunene, Fylkeskommunen og Statens vegvesen 
 

Undertiltak 
9.8.D.2 

Stimulering og tilrettelegging for sykkel og gangveger 
 
Forslag til tiltak: 

• Delta i Smart Trafikant 
• Etablere attraktiv sykkelparkering 
• Redusere antall P-plasser for ansatte 

 
Finansiering: Næringslivet og kommunene. Kostnad: Ukjent 
 
Ansvar: Næringslivet og kommunene 
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5.1.2 Hovedaktører og samarbeidsarenaer  
 

 
 
Samarbeidsarenaer 
 
Lokalt og interkommunalt:  
 
Bystrategisamarbeidet er nærmere omtalt i kapittel 4.6. 
 
Grenlandssamarbeidet: Formalisert samarbeid mellom de seks grenlandskommunene (Siljan, 
Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø og Drangedal). Intensjonen med samarbeidet er at det skal 
samarbeides om kommunale tjenesteområder der dette kan gi økt kvalitet på tjenesten, redusert 
sårbarhet og/eller rimeligere tjenester for kommunenes innbyggere, i samarbeid med de ansatte og 
deres organisasjoner. I dette samarbeidet er det også etablert et eget nettverk for 
beredskapskoordinatorer og et nettverk for miljøvern. Videre er det også etablert et eget Plan- og 
byggesaksforum som koordinerer viktige saker knyttet opp til plan- og byggesaker.  
 
Prosjektet Klimakutt i Grenland, er en viktig samarbeidsarena i regi av Grenlandssamarbeidet, 
der også Fylkeskommune, Fylkesmann, industri, forskning, fagforeninger og miljøorganisasjoner 
deltar. 
 
Den administrative arbeidsgruppa (Areal og Transport) i Framtidens byer 
I forbindelse med oppstart av arbeidet med Framtidens byer er det etablert en samarbeidsgruppe 
bestående av representanter for planadministrasjonen i de to byene. Samarbeidet anses som 
viktig og er koblet til Bystrategisamarbeidet. 
 
Samarbeidsgruppa for kollektivtrafikk: En administrativ arbeidsgruppe som koordinerer 
kollektivtiltak på tvers av kommunene i Grenland. Her deltar også Vestviken kollektiv og transport 
 
Porsgrunns frilufts- og miljøråd: En sammenslutning av de ”grønne” foreningene, der 
kommunen deltar.  
 
Kontaktmøter med handelsstanden: Kommunen og handelsstandsforeningene har to 
kontaktmøter gjennom året. 
 
 
Regionalt og nasjonalt:  
I tillegg til ovenstående innehar Jernbaneverket, Vegvesenet og Fylkeskommunen en viktig 
koordineringsfunksjon relatert til transport. 
 
VKT: Kollektivsamarbeid mellom Telemark, Buskerud og Vestfold 
 
 

HOVEDAKTØRER 
Departementene  
Statens vegvesen 
Jernbaneverket 
Fylkesmannen 
 
Telemark Fylkeskommune 
Vestviken kollektiv og transport 
Telemark kollektivtrafikk 
Havnevesenet 
 
Skien og Porsgrunn kommuner 
Handelsstanden 
Ulike interesseorganisasjoner 
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5.2 Energibruk i bygg  
I Klima- og energiplan For Skien og Porsgrunn 2008-2012, (som følger som separat vedlegg til 
denne rapporten) er forhold relatert til energibruk i bygg for de to kommunene nærmere beskrevet i  
kapittel 9.2 Arealplanlegging 9.4 Energibruk i bygg , 9.3. Energiforsyning og 9.8 Næring og 
småindustri. Her er det både redegjort for muligheter for å legge føringer for miljøvennlige 
løsninger i plan- og byggesaker og i kommunens egne bygg, og forslag til tiltak.  
I tillegg til dette har eiendomsenhetene i de to kommunene utarbeidet et eget notat, ”Enøkåret 
2009”, som det er gjengitt et sammendrag av nedenfor. (Hele dokumentet er vedlagt som separat 
vedlegg til handlingsprogrammet): 
 
”Enøkåret 2009” 
Eiendomsenhetene i Porsgrunn og Skien ønsker sterk fokus på temaet i 2009 og har døpt året til 
”Enøkåret 2009”. Enhetene har også opprettet et felles energiutvalg med mandat å jobbe med 
”Stasjonær energi i bygg”. Hovedmålet er gjennom energiøkonomisering i fellesskap å finne gode 
løsninger for å redusere energiforbruket i kommunale bygg, og derav oppnå samfunnsøkonomiske 
gode løsninger – særlig også sett i forhold til økt bruk av fornybar energi! 
 
1. Administrative tiltak - gårdeier  
 
a. ENERGILEDELSE: 
Anerkjenne og opprette en energiledelse som et definert fagområde, bygd over samme lest som 
f.eks forebyggende HMS-arbeid, kvalitetsledelse etc. Denne kan enten bestå av kompetente 
fagpersoner ansatt i Eiendomsenheten pr. i dag – alternativt kan det vurderes å ansette en 
dedikert energiansvarlig. 
 
Bransjens erfaringer viser at besparelser på energibudsjettet kan komme opp mot 10-15 % 
allerede første driftsår etter at en slik ledelse/fagområde er opprettet. Det bør vurderes å dedikere 
en 50 % stilling til ledelsen av dette arbeidet i hver kommune. 
 
b. ENØKPLAN: 
Det bør utarbeides en enøkplan, som klart definerer strategien, målene og politikken for 
enøkarbeidet i kommunen. Den delen av klima- og energiplanen som omhandler stasjonær energi i 
bygg vil kunne danne fundamentet, men den bør også separeres i den forstand at den er lett 
tilgjengelig og forståelig og brukes som en del av energiledelsens styringsdokumenter i det 
daglige. 
 
c. ENØKANALYSER 
Enøkanalysen beskriver nærmere hvilke tiltak som bør gjennomføres i de enkelte byggene. Det 
kan i første omgang foretas en enkel analyse for å skaffe oversikten over hvilke tiltak i hvilke bygg 
som bør prioriteres først. 
 

d. OPPLÆRING OG INFORMASJON 
Den som ikke vet hvilke muligheter og besparelser som er mulig å oppnå, vil heller ikke være noen 
god ambassadør for temaet energibesparelse!  

Opplæring og informasjon om temaet bør gjennomføres både i egne rekker i eiendomsenheten, og 
også ute blant virksomhetslederne som brukere av bygget. 

e. ”ENERGIKONKURRANSER” 
For å skape litt blest rundt temaet bør en kommunal energipris gjeninnføres og det bør være stas å 
få den tildelt! Vi må skape en positiv gnist rundt dette, både i forhold til mediedekning og lage en 
pris som virksomhetene ønsker å strekke seg for å få. 
 
Premien bør være av økonomisk karakter (kr. 25.000,-?), og mottakerne bør stå helt fritt til selv å 
bestemme hva de skal bruke pengene til. 

I tillegg bør det vurderes å innføre en energipris for Grenlandskommunene som gis til den 
kommunen som har hatt størst besparelse på energiforbruket sett i forhold til den enkelte 
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portefølje, f.eks prosentvis nedgang. Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan kommuner bør også 
inviteres med i dette tiltaket! 
 
f. BENCHMARKING (Benchmarking:Begrep fra bedriftsøkonomien der man innen organisasjonen 
evaluerer sin virksomhet i forhold til det som man oppfatter som best innen en bransje) 
 
Minst halvårlige benchmarkinger bør foretas slik at gårdeier har god oversikt over energibruken 
sett i forhold til forbruk i tilsvarende eksterne bygg.  
 
g. REGIONALE NETTVERKSGRUPPER 
Energiøkonomisering bør tas opp som et hovedtema i den nettverksgruppen Porsgrunn og Skien 
er deltager i, FOBE (Forum for offentlige bygg og eiendom). 
 
h. REVISJON AV LEIEKONTRAKTENE 
For å sikre fokus på fagområdet kan det nedtegnes visse forpliktelser for leietakerne i 
leiekontrakten, f.eks knyttet til max-forbruk pr m2 pr år etc. Det kan også i leiekontrakten stilles krav 
til et produkts energieffektivitet ved innkjøp og bruk av energibrukende utstyr i bygningsmasse! 
 
2. Praktiske tiltak 
 
a. INNFØRING AV ENERGIOPPFØLGINGSSYSTEM (EOS). 
For oppfølging av driftspersonalets periodiske kontroll og løpende oppfølging av byggets 
energiforbruk etc. Et slikt system kan utføres manuelt eller ved hjelp av dataverktøy som f.eks SD-
anlegg. Enøkanalysen bør danne grunnlaget for valget av system pr bygg. (SD. Anlegg: Sentral 
driftskontroll: Overordnet styring av de tekniske anleggene i et bygg). 
 
b. ENØKTILTAK  
Enøkanalysen avdekker potensialet for de ulike byggene, og tiltaket må deretter iverksettes så 
snart de økonomiske og administrative rammebetingelser foreligger.  
 
c. KVALITETSSIKRING DRIFT OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 
Driftsapparatets arbeidsinstruks skal snarest mulig gjennomgåes og kvalitetssikres for å være 
sikker på at energispørsmålet er ivaretatt mht daglige driftsrutiner 
 
d. ENERGI – OG MILJØDAG! 
Det bør vurderes å avholde en årlig, regional energi- og miljødag på vårparten/sommeren? I regi 
av f.eks Porsgunn, Skien, Bamble og Siljan? Gjerne holdt utomhus, med stands fra ulike 
bransjeorganisasjoner, innlagte naturstier med energispørsmål etc. 
 
(De påfølgende mål og tiltak er hentet fra KEP): 
 
Mål 

Målsetning: Bruk av fossilt brensel skal reduseres med 50 % innen 2020. Det gjennomføres 
energibesparelser og energiomlegging i kommunale bygg på 22 % innen 2020 
Reduksjonsmålet på CO2-utslipp i kommunale bygninger er 530 tonn/år i Skien og 
for Porsgrunn er antatt 630 tonn/år * 

*(Forutsatt at 10% av energiforbruket i kommunale bygg i Porsgrunn er fra fossile brensler) 

 
Målsetning: Bruk av fossilt brensel skal reduseres med 50 % innen 2020. I Skien tilsvarer dette 

9,4 % av CO2-utslipp i 2006 utenom industri, i Porsgrunn 5% 
 
 
Målsetning 

 
Langsiktige energi- og miljøstrategier skal være førende for all kommunal planlegging 

 
Målsetning: Kommunene skal være aktive pådrivere for at næring skal velge miljøvennlige 

alternativer 
 
 



Framtidens byer - Handlingsprogram for ”Tvillingbyene” Skien og Porsgrunn 

34   

5.2.1 Prioriterte tiltak i prosjektperioden 2009-2014 
9.2 Arealplanlegging 
Undertiltak 
9.2.A.2 

Klimatilpasning av byggeområder 
 
Konkrete forslag til tiltak: 

• Klimahensyn og energibruk skal vektlegges ved etablering av nye 
boligfelt og næringsområder 

• Kompetanseheving av plan og byggesaksbehandlere 
 
Finansiering: Ingen ekstra kostnader 
 
Ansvar: Kommunene ved Plan og utviklingsavdeling 

9.3 Energiforsyning 
Tiltak 9.3.A Innarbeidelse av energiomlegging og energiforsyning i kommunal planlegging 

og byggesaksbehandling 
 

Om tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltak som omhandler energiomlegging bør innarbeides i kommunale 
styringsdokumenter. Disse tiltakene kan implementeres i kommuneplanen og 
følges videre opp gjennom kommunenes årlige handlingsprogram. Videre må 
de ansatte gjøres kjent med de tiltakene som er vedtatt innenfor deres 
virkeområder slik at tiltakene blir fulgt opp. 
 
I byområder under regulering og områder som allerede er under utbygging, bør 
kommunene sette krav om energiutredning for å kartlegge muligheter for 
alternative energiformer. Kommunene bør også sette krav til energibruk, 
fornybar varmeforsyning og varmesystemer i reguleringsbestemmelser og 
utbyggingsavtaler.  
 
Gjennom reguleringsplaner kan kommunene legge føringer som begrenser 
energiforbruket i fritidsboliger. Et eksempel på dette kan være å gi pålegg om 
redusert størrelse på inntakssikring.  
 
Bygninger som reises i dag antas å ha en levetid på minst 50 år. Samtidig vet vi 
at energi representerer 15-20 prosent av en bygnings årlige driftskostnader. På 
bakgrunn av dette blir det viktig å velge et energianlegg som gir lave årlige 
energiutgifter. Med utgangspunkt i plan- og bygningsloven har kommunen 
ansvaret for å forvalte byggeforskriftene, og styrer dermed de rammevilkår og 
retningslinjer som skal gjelde for fremtidens bygninger. 
 
Kostnaden for dette er inkludert i kommunens pålagte oppgaver med å 
håndheve ny planlov fra 1. juli 2009 og ansvaret tillegges planavdelingen. 

 Felles 

 Konkrete forslag til tiltak: 

• Innføre pålegg om redusert størrelse på inntakssikring for fritidsboliger 
• Kompetanseheving av plan og utviklingsansvarlige  
• Stille krav om vannbåren oppvarming i alle nybygg innenfor 

konsesjonsgrensen for fjernvarme 
• Det bør tilgjøres et vedtak om tilknytningsplikt iht. PBL. §66a som 

sikrer energifleksible varmeanlegg for nybygg og hovedombygging 
innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme 

• Innføre krav om fornybarvarme forsyning i reguleringsplaner 
 
Finansiering: Ingen ekstra kostnader 
 
Ansvar: Plan og utviklingsavdelingen i kommunene 
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Tiltak 9.3.B Informasjon og kampanjer om alternative energiforsyning  

 

Om tiltaket: 
 
 
 
 
 

Kommunene bør gjennomføre en ny kampanje for konvertering fra olje til 
bioenergi. Et viktig virkemiddel vil kunne være å innføre ulike 
tilskuddsordninger for å stimulere til slik omlegging. Kommunene bør videre 
oppfordre private virksomheter, samt private husholdninger, til å velge andre 
løsninger enn fyringsolje, parafin og gass. Dette kan gjennomføres ved pante- 
og tilskuddordninger.  

 Felles 

 Konkrete forslag til tiltak: 
 

• Gjenta kampanjen ”Fra fossil- til fornybar oppvarming” 
• Innføre tilskuddsordning for konvertering til rentbrennende vedovner 

 
Finansiering: Kostnad: Kampanje 300 000 (evt. Tilskuddsordning 100 000 pr. 
år) 
Ansvar: Plan og utviklingsavdelingene i samarbeid med organisasjonene  
 

Tiltak 9.3.C Tilrettelegge for lavenergi og passivhusutbygging i utbyggingsområder 
 

Om tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 

I Tyskland finnes det allerede mange lavenergi og passivhus. Dette er bygg 
som bruker fra halvparten til mindre enn en fjerdedel av energiforbruket til 
vanlige bygg. Byggene er ganske enkelt bedre isolert både i tak, vegger og 
vinduer, og har et ventilasjonssystem med varmegjenvinning i hele huset. 
Passivhusene har også solfangere til oppvarming av vann og tappevann. Det 
bør settes i gang pilotprosjekter med lavenergi og passivhusutbygging. Dette 
kan gå inn som del av prosjektet ”Framtidens byer” som kommunene deltar i. 

 Felles 

 Konkrete forslag til tiltak: 

• Innføre krav om passivhusstandard ved alle nye boliger 
• Gjennomføring av pilotprosjekter med lavenergi og passivhusutbygging 

 
Finansiering: Utbygger og evt. tilskudd 
 
Ansvar: Planavdelingen og Bygge og Eiendomsavdelingen 

Tiltak 9.3.D Energiomlegging i utbygde områder 

Om tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I utbygde byområder og tettbygde strøk, vil det kunne være hensiktsmessig å 
bygge ut fjernvarmeanlegg. Kommunene bør tilrettelegge for en slik omlegging 
gjennom blant annet å legge forholdene til rette for private aktører. I dag har 
Skien Fjernvarme AS søkt om konsesjon for deler av kommunen. Dersom de 
får slik konsesjon og ønsker å utvide konsesjonsområdet, vil større deler av 
kommunen kunne tilknyttes mer miljøvennlige energiformer. I Porsgrunn har 
Skagerak Varme konsesjon for fjernvarme fra industrien ved Herøya 
Industripark, og nettet er nesten ferdig utbygd innen for konsesjonsgrensen. 
Området mot Osebakken og Hovenga gjenstår. 
 
Samlet sett blir kostnadene 1,8 mill. kr. for energiplanlegging av 37 GWh/år(se 
delmål for energiomlegging) i Skien og 1,6 mill. kr. for energiplanlegging av 32 
GWh/år i Porsgrunn (se delmål for energiomlegging). Disse kostnadene vil bare 
påløpe om kommunene ikke får engasjert utbyggere til å foreta 
energiplanleggingen. Beløpet inkluderer også energiplanlegging som allerede er 
foretatt.  
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• Tilrettelegge for utredninger av mulige prosjekter for nærvarme 

(bioenergi)  
• Tilrettelegge og stimulere til utvidelse av konsesjonsgrensen for 

fjernvarmenettet/spillvarmenett til Skien fjernvarme 
 
Finansiering: Ingen ekstra kostnader 
 
Ansvar: Utviklingsavdelingen og Bygge og Eiendomsavdelingen 
 

 Skien 

 Konkrete forslag til tiltak: 
 

• Tilrettelegge for utredninger av mulige prosjekter for nærvarme 
(bioenergi)  

• Tilrettelegge og stimulere til utvidelse av konsesjonsgrensen for 
fjernvarmenettet/spillvarmenett til Skien fjernvarme 

 
Finansiering: Ingen ekstra kostnader 
 
Ansvar: Utviklingsavdelingen og Bygge og Eiendomsavdelingen 
 

 Porsgrunn 

 Konkrete forslag til tiltak: 
 

• Tilrettelegge for utredninger av mulige prosjekter for nærvarme 
(bioenergi) utenfor konsesjonsgrensen for fjernvarmenettet til Skagerak 
Varme 

• Tilrettelegge og stimulere til utvidelse av konsesjonsgrensen for 
fjernvarmenettet/spillvarmenett til Skagerak varme 

 
Finansiering: Ingen ekstra kostnader 
 
Ansvar: Utviklingsavdelingen og Bygge og Eiendomsavdelingen 
 

9.4 Energibruk i bygg 
Tiltak 9.4.A Utredning av mulige prosjekter for energisparing og energiomlegging i 

kommunale bygg og anlegg 
 

Om tiltaket: 
 

 
 
 

Med de målingene som normalt gjennomføres i forbindelse med 
energioppfølging innsamles data som er meget verdifulle for å velge ut bygg 
som bør befares for å kartlegge konkrete tiltak. Enova har støtteprogram for slik 
kartlegging. De kartlagte tiltakene gjennomgår en prioritering og legges så inn i 
et handlingsprogram.  

 Felles 

  
Konkrete tiltak som foreslås: 

• Kartlegging av tiltak for energisparing og energiomlegging i kommunal 
bygningsmasse 

• Prioritere tiltak for energisparing 
• Gjennomføring av handlingsprogram 
• Evt. søke om tilskudd 

 
Finansiering: 5 øre / kWh spart og omlagt for igangsetting da investeringer er 
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samfunnsøkonomisk lønnsomme. Dette tilsvarer 515 000 kr for Porsgrunn og 
815 000 kr for Skien fram til 2020. 
 

Ansvar: Bygg og eiendomsavdelingen og Kommunalteknikk eller bare 
kommunen det er forskjellig enhetsnavn i Skien og Porsgrunn 
 

Tiltak 9.4.B Styrking av energiledelse, kartlegging av forbruk, energioppfølging av drift, 
opplæring og kontinuitetsoppfølging av drift og vaktmestertjenester, 
energiledelse ved nybygging og rehabilitering  

Om tiltaket: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunenes bygningsarealer med energimålere og energiforbruk på de 
forskjellige energibærererne må kartlegges ferdig for nåsituasjonen og noen år 
tilbake for å kunne måle resultater av energisparing og energiomlegging for 
disse årene og framover. 
 
Registrering av årlig forbruk fordelt på energibærere og oppvarmet areal gir 
grunnlag for å analysere utviklingen i energiforbruket over år og sammenlikne 
med normtall og andre bygg. Registreringen bør skje minst månedlig, eller aller 
helst gjennom ukentlig oppfølging av energiforbruket. Når man plotter 
energiforbruk og midlere utetemperatur i forhold til en børverdi for en 
energitemperatur-kurve for hvert større bygg, vil man kunne registrere 
endringer i energibruken så ofte at man kan bruke målingen som et 
styringsverktøy. I el-oppvarmede bygg kan man beregne hvor stor del av 
energiforbruket som benyttes til oppvarming og som brukes til 
tappevannsvarming og teknisk strøm. Studier av timeverdier for el-forbruk som 
nettselskapet i dag leverer kan avdekke uønsket forbruk for eksempel når 
bygget ikke er i drift. 
 
Energiledelse ved nybygging og rehabilitering må utvikles videre slik at man 
setter mål for spesifikk nettoenergibruk, levert energi og CO2 utslipp for hvert 
prosjekt. Dette må så følges opp gjennom hele planleggings- og byggeprosessen 
slik at det bygget som blir bygget oppfyller de gitte krav. Kravene skal i snitt 
være bedre enn de til enhver tid gjeldende myndighetskrav. Det kan oppnås ved 
at man velger ut enkelte prosjekter som skal være pilotprosjekter for 
lavenergihus og passivhus. 
 

Status: Arbeidet med kartlegging er satt i gang, men ikke systematisert. 

 
 Felles 

  
Konkrete tiltak som foreslås: 

• Registrering av årlig forbruk fordelt på energibærere og oppvarmet areal 
• Energiforbruk på de forskjellige energibærererne kartlegges for 

nåsituasjonen og noen år tilbake i tid. 
• Utarbeide en energitemperatur-kurver for større bygg. 

 
Finansiering: Ingen netto kostnad da energiledelse med energioppfølging er 
lønnsom fra start og inntjenes første året. 
 

Ansvar: Bygge og eiendomsavdelingene, Kommunalteknikk eller bare 
kommunen. 
 

 
 
 



Framtidens byer - Handlingsprogram for ”Tvillingbyene” Skien og Porsgrunn 

38   

Tiltak 9.4.C Gjennomføring av energisparing og energiomlegging, sentral driftskontroll 
anlegg, tilknytning av fjernvarme, fornybar varmeforsyning  
 

Om tiltaket: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuelle generelle tiltak i tillegg til gjennomføring av utredede tiltak på enkelt bygg 
kan være å gjennomføre info kampanje til ansatte om hva de som brukere kan gjøre for 
å spare energi. Det er aktuelt å ytterligere styrke kompetansen på energiøkonomisk 
drift av kommunale bygg hos driftspersonell og ledelse. 

Det er en klar målsetning for Skien kommune i 2009 å investere i SD-anlegg på de 
tyngste byggene, som sykehjem og større skoler. Der hvor det ikke er aktuelt å 
installere slike anlegg vil øvrige tiltak vurderes, som bevegelsesdetektorer på 
lysarmaturer, tidsstyring på gulvvarme osv.  Det vil bli opprettet en egen tverrfaglig 
arbeidsgruppe innenfor Eiendomsenheten som vil gå gjennom hele bygningsmassen 
for å vurdere energiøkonomiseringstiltak innenfor hvert byggsegment.  
 
Det vil også bli vurdert å re-innføre en enøkpris knyttet til leietakere og deres innsats 
for å redusere energiforbruket. 
 

 Felles 

  
Konkrete tiltak som foreslås: 

  
• Bruk av lavenergipærer 
• Bruk av termostat på varmeovner 
• Tetting etter gjennomført tetthetskontroll 
• Opplæring og kontinuitetsoppfølging av drift, vaktmestertjenester 
• Tiltak med større kostnader kan være å tilknytte bygg med sentralvarme 

til fjernvarme eller omlegging til fornybar energi som bioenergi eller 
varmepumpe eller implementering av SD-anlegg. 

 
Finansiering: Bare økonomisk lønnsomme tiltak gjennomføres. Gir ingen netto 
kostnad men har et finansieringsbehov på størrelsesorden 25 mill. kr for 
Porsgrunn og 40 mill. kr for Skien fram til 2020. 
 
Ansvar: Kommunene 
 

Tiltak 9.4.D Miljøfyrtårnsertifisering av kommunale bygg 
 

Om tiltaket: 
 
 
 

For å skape en kontinuerlig forbedringsprosess for hele miljøområdet bør de 
kommunale byggene miljøfyrtårnsertifiseres. Se også kapitel 9.8 (næring og 
småindustri). 
 

 Felles 

 Konkrete tiltak som foreslås: 

• Miljøsertifisering av kommunale bygg 
  

Finansiering: Kostnad: Ca. 20 000 kr per yrkesbygg inklusive konsulent, adm. 
og byggherrebistand. 
 
Ansvar: Bygge og eiendomsavdelingene 
 

9.8 Næring og småindustri 
Tiltak 9.8.A Holdningsskapende arbeid 

 
Om tiltaket: 

 
Holdningsskapende arbeid er også viktig i forhold til det private næringslivet. 
Kommunene må skape entusiasme og engasjement i forhold til virksomhetens 
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forbruksmønster. Behovet for kunnskapsformidling er like stort for private 
bedrifter som for offentlige bedrifter.  
 
Finansiering: Kostnader ved markedsføring 
 
Ansvar: Kommunene ved Næringsavdelingen 
 

Tiltak 9.8.B Miljøfyrtårn/ miljøsertifisering  
 

Om 
tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljøsertifisering er gjort i Grenland siden 2000 via kommunene og det 
regionale næringsutviklingsselskapet Vekst i Grenland (VIG). Det er likevel få 
virksomheter som har gjennomført en slik sertifiseringsordning. Bedrifter 
innenfor VIG sine satsningsområder kan søke refundert 50% av konsulent 
kostnadene til sertifisering. Miljøfyrtårn er et miljøhandlingssystem og samtidig 
et miljøledelsessystem. Det er utarbeidet bransjevise krav som skal 
tilfredsstilles før en virksomhet sertifiseres. Både private og offentlige 
virksomheter kan sertifisere seg. De får da et norsk offentlig sertifikat som må 
fornyes hvert 3. år. Miljøfyrtårnbedrifter som vil gå videre mot andre 
sertifiseringer har ett meget godt grunnlag. Porsgrunn og Skien har henholdsvis 
2 og 1 Miljøfyrtårnsertefisører. 
 

 Felles 

Undertiltak 
9.8.B.1 

Miljøfyrtårn/ miljøsertifisering av næringsvirksomheter 
 
Forslag til tiltak 

• Opprette felles Miljøfyrtårnkoordinator 
• Utarbeide plan for Miljøsertifisering av næringsvirksomheter 
• 2 miljøfyrtårnsertifisører i hver kommune 

 
Finansiering: Kommunene og næringslivet  
Kostnader for å tilfredsstille Miljøfyrtårn sertifisering.  
 
Ansvar: Kommunene og næringslivet 
 

Tiltak 9.8.C Satsing på fornybar energi i bygg 
 

Om 
tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved etablering av næringsbygg bør kommunen stimulere til satsing på fornybar 
energi og fjernvarme. Ny plan- og bygningslov åpner for at kommunene kan 
stille krav om fleksible og miljøvennlige energiløsninger i forbindelse med ny 
utbygging. Det vil si at kommunen kan kreve at det for eksempel legges til rette 
for vannbåren varme. I tidlig fase av planlegging av nytt bygg er også 
muligheten for å gjøre riktige valg i forhold til energibruk størst og billigst. En 
satsing på dette vil også synliggjøre virksomhetens prioritering på klima og 
miljø. 
 
Energieffektivisering i bygg kan i stor grad påvirkes gjennom gode rutiner for 
drift og vedlikehold, samt riktige enøk-tiltak. Vannbåren varme er en 
forutsetning for å kunne ta i bruk nye fornybare energikilder, samt veksle 
mellom energibærere avhengig av pris. Bruk av bioenergi er et eksempel på 
type energiløsning som bør vurderes.  
 

 Felles 

Undertiltak 
9.8.C.1 

Utfasing av fossilenergi til oppvarming i næringsbygg 
 
Forslag til tiltak 
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• Sette krav om vannbåren oppvarming (reguleringsplaner) 
• Informere om løsninger basert på bioenergi og fjernvarme 
• Kompetanseheving  

 
Finansiering: Næringsvirksomheten, 5 øre / kWh spart og omlagt for 
igangsetting da investeringer er samfunnsøkonomisk lønnsomme. 
 
Ansvar: Kommunene og næringslivsorganisasjonene 
 

Undertiltak 
9.8. C.2 

Energieffektivisering i næringsbygg 
 
Forslag til tiltak: 

• Etablere gode rutiner for drift og vedlikehold 
• Gjennomføre ENØK-analyser 
• Iverksette ENØK tiltak 

 
Finansiering: Næringsvirksomheten, kostnad ikke vurdert. 
 
Ansvar: Næringsvirksomhetene 
 

 
5.2.2 Hovedaktører og samarbeidsarenaer  
 

 
 
Samarbeidsarenaer 
 
Lokalt og interkommunalt:  
 
Grenlandssamarbeidet: Nærmere omtalt i 4.6  
 
Prosjektet Klimakutt i Grenland, er en viktig samarbeidsarena i regi av Grenlandssamarbeidet, 
der også Fylkeskommune, Fylkesmann, industri, forskning, fagforeninger og miljøorganisasjoner 
deltar. 
 
Kontaktmøter med handelsstanden: Kommunen og handelsstandsforeningene har to 
kontaktmøter gjennom året. 
 
Lokal energiledelse: Foreløpig ikke etablert, men ønskelig å få på plass. Bestående av 
representanter for driften, representant for gårdeier, økonomiansvarlig og eiendomssjef. I tillegg 
bør det vurderes å få inn en politisk representant for å forankre saken best mulig på dette 
beslutningsnivået. 
 

HOVEDAKTØRER 
Departementene  
Fylkesmannen 
 
Telemark Fylkeskommune 
Skien og Porsgrunn kommuner 
Skagerak varme 
AT skog  
Boligbyggelaget 
Arkitektfirmaer 
 
Handelsstanden 
Ulike interesseorganisasjoner 
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Leietakermøtene bør være en del av det kommunale samarbeidet med hensyn til stasjonært 
energibruk. Slike leietakermøter har blitt avholdt tidligere (om enn med litt ujevn møtefrekvens). 
Energiutfordringene anses imidlertid ikke å ha vært noe fremtredende tema på disse møtene. Det 
er derfor ønskelig med både jevnere møtefrekvens og et sterkere fokus på energibruk i dette 
forumet. 
 
Samarbeidsorgan tilknyttet Framtidens byer: I forbindelse med oppstart av arbeidet med 
Framtidens byer er det etablert en samarbeidsgruppe bestående av representanter for 
eiendomsenhetene i de to byene. Dette samarbeidet har bl.a. resultert i notatet ”Enøkåret 2009”, 
som er vedlagt dette dokumentet. Samarbeidet anses som viktig, men anses absolutt å ha et 
utviklingspotensiale. 
 
 
Regionalt og nasjonalt: 
Forum for offentlige bygg og eiendom, FOBE. Nettverksmøter (min. 2 ganger pr. år) hvor de 
største Grenlandskommunene samt Tønsberg og Larvik deltar.  
 
 
5.3 Forbruksmønster og avfall  
Forhold knyttet opp til dette temaet er nærmere beskrevet i Klima- og energiplan for Skien og 
Porsgrunn 2008-2012, kapitel 3. Status for kommunene, Kapitel 8. Generelle sektorovergripende 
tiltak, 9.5 Forbruk og innkjøp, 9.6 Avfall og 9.8 Næring og småindustri 
Felles planer og strategier og den enkelte kommunes spesifikke planer og strategier er førende for 
gjennomføringen av tiltakene. (De påfølgende mål og tiltak er hentet fra KEP). 
 
Mål 

Målsetning: Brukertilfredshet, holdninger og kunnskap om avfall og miljø, skal ligge over 
landsgjennomsnittet.  

 
Målsetning: Kommunenes innkjøpspolitikk skal ivareta miljøhensyn, samt sosiale og 

etiske krav, i tråd med Regjeringens handlingsplan for miljø - og 
samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser. 

 
Målsetning: Kommunene skal være aktive pådrivere for at næringssektoren skal velge 

miljøvennlige alternativer 
 
 
5.3.1 Prioriterte tiltak i prosjektperioden 2009-2014 
 
9.6 Avfall. 
Tiltak 9.6.A Innsamling av glass-/metallemballasje og brukbart tøy  

 
Om tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Porsgrunn er det etablert 18 stasjoner for mottak av glass- og 
metallemballasje, og 15 stasjoner for mottak av brukbart tøy. Tilsvarende er det 
etablert 27 stasjoner for glass- og metallemballasje, og 15 for brukbart tøy i 
Skien. Erfaringer fra Skien tyder på at endringen i sorteringsordningen har gitt 
bedre sorteringseffektivitet for eksisterende ordninger. For eksempel er 
mengden glass/metall doblet. Det er imidlertid fremdeles et potensial for å øke 
sorteringseffektiviteten ytterligere ved å etablere flere og mer desentraliserte 
stasjoner for oppsamling. Tiltaket bør i så fall gjennomføres over flere år og 
kan tenkes å omfatte både bygging av miljøstasjoner under tak og utplassering 
av enkle oppsamlings-beholdere i borettslag, sameier mv. Antall nye stasjoner 
bør ligge på om lag 10 per kommune og år i en 4 årsperiode. 
 

 Felles 
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 Konkrete tiltak som foreslås: 

• Etablere flere og mer desentraliserte stasjoner for oppsamling 

• Bygging av miljøstasjoner under tak 

• Utplassering av enkle oppsamlingsbeholdere i borettslag, sameier mv 

Finansiering:  
Årlig investering i oppsamlingsutstyr mv: 500.000 kr/kommune 
Årlige økte driftskostnader: 100.000 kr/kommune 
Finansiering: renovasjonsgebyret 
 
Ansvar: Kommunene  

Tiltak 9.6.B Egne ruter for innsamling av farlig avfall og ee-avfall 
 

Om tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle husstander har fått utdelt en rød boks på om lag 25 liter til oppsamling av 
farlig avfall. Boksen kan settes ut på tømmedag for sort dunk og renovatøren vil 
ta avfallet med seg. Avfall som i art og mengde ikke passer i boksen, må 
leveres til ett av avfallsanleggene; Pasadalen, Rødmyr eller Bjorstaddalen. 
 
Når det gjelder ee-avfall, kan det leveres enten til forhandler eller til ett av 
avfallsanleggene. Undersøkelser viser at mye ee-avfall havner i restavfallet. Det 
gjelder særlig småelektro. Selv om mengden farlig avfall som samles inn har 
økt de siste årene, er det likevel grunn til å anta at det er et potensial for 
ytterligere å øke innsamlingen. 
 
Et aktuelt tiltak for å øke innsamlingen, spesielt av småelektrisk avfall er å 
etablere egne innsamlingsruter. For å oppnå effekt antas det at innsamlingen må 
utføres 2 – 4 ganger per år 
 
 

 Felles 
 Konkrete tiltak som foreslås: 

• Etablere egne innsamlingsruter for småelektrisk avfall 

 
Finansiering:  
Ukjent. Tiltaket må utredes ytterligere. 
Finansiering: Renovasjonsgebyret. 
 

Ansvar:Renovasjon i Grenland 
 

Tiltak 9.6.C Innsamling av grovavfall 
Om tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muligheten for å levere grovavfall (møbler, annet husgeråd, noe 
bygningsavfall, hageavfall mv) avgrenser seg til ordningen hvor husstandene 
selv leverer til ett av tre privatavfallsmottak; Pasadalen, Rødmyr og 
Bjorstaddalen. De tre mottakene hadde til sammen om lag 150.000 besøkende i 
2007. Tilbudet forutsetter imidlertid at brukeren har tilgang til egnet bil for å 
transportere avfallet. De mange som ikke har mulighet for å transportere 
avfallet selv, kan ikke nyttiggjøre seg tilbudet. 
 
Etablering av en egen ordning for henting av ekstraavfall vurderes i mange 
kommuner. Ordningen vil være et alternativ og et supplement til selv å bringe 
avfallet til ett av de tre privatavfallsmottakene. Hensikten kan være både å 
forbedre servicenivået, sikre husholdningene et tilbud som ikke diskriminerer 
enkelte grupper (for eksempel husstander som ikke disponerer bil/bilhenger og 
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 eldre og uføre personer), redusere forsøplingen på miljøstasjonene, redusere 
antall forsøplingssaker generelt, samt tilby mer miljøriktige avfallsløsninger 
med mindre biltrafikk. En kan også forvente noe bedre kvalitet på avfall til 
optisk sortering i Skien ved innføring av en slik henteordning. I tillegg vil 
behovet for særskilt håndtering av avfall som inneholder miljøfarlige stoffer, 
kunne ivaretas på en bedre måte.  

 
 Felles 
 Konkrete tiltak som foreslås: 

• Etablering av en egen ordning for henting av ekstraavfall 

 
Finansiering:  
Ukjent. Tiltaket må utredes ytterligere. 
Finansiering: Renovasjonsgebyret. 
Ansvar: 
Renovasjon i Grenland 
 

Tiltak 9.6.D Innsamling av juletrær 
 

Om tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slik dagens ordning fungerer må husstandene selv sørger for sluttdisponeringen 
av juletre. Det kan skje enten ved å levere til ett av privatavfallsmottakene, 
kompostere på egen tomt eller benytte som brensel el. Konsekvensene av dette 
er imidlertid at juletre kastes i veikant, i skråninger, i utmark eller på andre 
steder og noen blir feilaktig hensatt ved miljøstasjonene. I tillegg er det mange 
som plasserer juletre ved avfallsdunk eller kutter opp og legger i søppelsekker, i 
håp om at renovatørene skal ta de med seg.  
 
Et tilbud om innsamling av juletre, vil sannsynligvis oppleves som positivt. En 
slik ordning vil være spesielt gunstig for husholdninger som i dag har spesielle 
utfordringer med hensyn til å bli kvitt sine juletrær, det være seg eldre, uføre, 
beboere i blokk og leiligheter og husholdninger som ikke disponerer bil. 
Miljøeffekten av tiltaket vil være at juletrærne kan inngå i produksjon av 
biobrensel som har et betydelig større brukspotensiale og verdi, sammenlignet 
med blandet avfall. Juletrærne kan også tenkes å inngå som strukturmateriale i 
forbindelse med kompostering. 
 

 Felles  
 Konkrete tiltak som foreslås: 

• Innsamling av juletre 

• Juletre kan inngå i produksjon av biobrensel 

• Juletrærne kan inngå som strukturmateriale i forbindelse med 
kompostering 

Finansiering:  
Årlige kostnader til innsamling og kverning til brensel, eventuelt kompostering, 
om lag 300.000 kr/år. Renovasjonsgebyret 
Ansvar: 
Renovasjon i Grenland 
 

Tiltak 9.6.E Innsamling av våtorganisk avfall i Porsgrunn 
 

Om tiltaket: 
 

Beslutningen om å innføre en sorteringsordning for våtorganisk avfall 
(matavfall) i Skien, ble begrunnet slik: ”Sortering og biologisk behandling av 
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våtorganisk avfall regnes som en ressurs- og miljømessig bedre metode enn 
forbrenning med energiutnytting, som er systemet som benyttes i dag. Ved 
biologisk behandling tar man vare på næringsstoffer og organisk materiale i 
avfallet. Kompostjord og andre sluttprodukter fra behandlingen kan benyttes i 
jord- og hagebruk og på den måten settes næringsstoffene tilbake i det naturlige 
kretsløpet. Alternativet med forbrenning gir minimalt med energi, ettersom det 
våtorganiske avfallet er svært fuktig.” 
 
Det bør gjøres en vurdering av hvorvidt det vil være hensiktsmessig å innføre 
kildesortering av våtorganisk avfall også i Porsgrunn. 
 

 Porsgrunn 
 Konkrete tiltak som foreslås: 

• Vurdere innføring av kildesortering av våtorganisk avfall i Porsgrunn 

• Benytte biologisk behandling av avfall til kompostjord 

Finansiering:  
Ukjent. Finansiering: Renovasjonsgebyret. 
 
Ansvar: 
Kommunalteknikk, Porsgrunn  
 

Tiltak 9.6.F  Utvide hjemmekomposteringsordningen 
 

Om tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det ble startet en ordning for hjemmekompostering av matavfall i 2003. 
Abonnenten får gratis kurs og inngår en avtale med kommunen. Den enkelte 
husstand får tilbud om å kjøpe kompostbeholder til redusert kostnad. For å 
stimulere til økt bruk av denne ordningen får husstanden en reduksjon i de 
kommunale eiendomsgebyrene. Det er i dag 488 husstander som er med i 
ordningen og i 2008 var 88 av disse nye abonnenter. Erfaringer viser at det har 
vært en økning av nye abonnenter de siste årene. 
 
Mange av de private og kommunale barnehagene er med i ordningen og viser et 
engasjement, noe som er et viktig ledd i å overføre gode holdninger til barna. 
Det viser seg at barn er gode ambassadører for å få til sortering i hjemmet.  
Et av målene må være å få til en utvidet bruk av denne ordningen. 
 

 Felles 
 Konkrete tiltak som foreslås: 

• Utvidet bruk av hjemmekompostering 

Finansiering:  
Ukjent. Finansiering: Renovasjonsgebyret. 
 
Ansvar: 
Kommunalteknikk, Porsgrunn 
 

Tiltak 9.6.G Mulighetsstudie – håndteringsalternativer for avfallstrømmer og slam i 
Grenland 
 

Om tiltaket: 
 
 
 
 

Klimakutt i Grenland gjennomfører en mulighetsstudie for avfallshåndtering 
som skal inkludere håndteringsalternativer for avfallsstrømmer og slam i 
Grenlandsregionen. Studien vil blant annet vurdere hensiktsmessigheten i å 
etablere biogassanlegg i Grenland. Studien planlegges gjennomført vinteren 
2009. 
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 Felles 
 Konkrete tiltak som foreslås: 

• Gjennomføre en mulighetsstudie for avfallshåndtering 
• Vurdere håndteringsalternativer for avfallsstrømmer og slam i 

Grenlandsregionen 
• Vurdere hensiktsmessigheten i å etablere biogassanlegg i Grenland 

 
Finansiering:  
Ca. 250.000 kr 
 
Ansvar: 
Prosjektet Klimakutt i Grenland (Grenlandssamarbeidet) 
 

Tiltak 9.6.H Vitenlab (Naturfaglig opplevelsessenter i Grenland) 
 

Om tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barn og unge er en spesielt viktig målgruppe i forbindelse med 
holdningsskapende arbeid, og det er behov for spredning av kunnskap om 
viktige samfunnstemaer som: 
• Miljø, herunder menneskeskapte miljø- og klimaendringer. 
• Teknologi i et perspektiv og med fokus på å redusere de menneskeskapte 

miljø- og klimaendringer, samt at kretsløpets naturlig sluttede sirkler settes i 
fokus. 

 
Kunnskap om naturmiljøet og de mekanismer som påvirker utviklingen av 
naturmiljøet, er viktige elementer i det å gi barn og unge gode holdninger. I 
tillegg er det en forutsetning for at barn og unge skal kunne forstå effekten av 
eget bidrag til en bærekraftig utvikling. Eget bidrag kan i denne sammenheng 
være å sortere avfallet riktig, gjøre miljøriktige valg når varer og tjenester skal 
kjøpes mv. 
 
Kunnskapsspredning i et teknisk og innovativt miljø i og rundt en Vitenlab, kan 
bidra til å knytte globale hensyn sammen med lokale tiltak for å sikre en 
bærekraftig avfallsbehandling. En samarbeidsavtale med Vitenlaben, som 
planlegges etablert i Porsgrunn, vil kunne sikre en metodisk oppfølging av barn 
og unge på alle trinn i skoleverket. 

 Felles 
 Konkrete tiltak som foreslås: 

• Legge opp til samarbeid med Vitenlaben, som planlegges etablert i 
Porsgrunn 

Finansiering:  
Investering i bruks-/illustrasjonsmoduler - uavklart. 
Drift 3 kr/innbygger/år – ca 255.000 kr/år. 
Finansiering ved renovasjonsgebyret. 
 
Ansvar: 
Renovasjon i Grenland 
 

Undertiltak 
9.6.H.1 

Informasjon vedrørende farlig avfall og EE-avfall, Ella miljøbil 

Ella miljøbil er en buss som er innredet til å ta imot elever for å informere om 
farlig avfall og EE-avfall. Ella Miljøbil har et tett samarbeid med kommunen. 
Mye av undervisningen går på å få denne aldersgruppen til å sortere ut 
småelektronikk som mp3-spillere, mobiltelefoner etc. slik at det ikke havner i 
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restavfallet. Etter at skolebesøkene er ferdig for dagen har Ella miljøbil ofte 
åpent for å ta imot EE-avfallet og farlig avfall fra husholdninger. 

• Informere elever om farlig avfall og EE-avfall. 

Finansiering: Renovasjonsgebyret 

Ansvar: Renovasjon i Grenland 

Tiltak 9.6.I Miljøsertifisering av idrett- og kultur arrangementer 
 

Om tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer innen idrett og kultur bør ha søkelys på gode rutiner for 
avfallsbehandling og miljøvennlige innkjøp. Miljøfyrtårn er en nasjonal 
sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. 
Sertifiseringen utgjør et sammensatt regelverk og bransjekrav som må være 
beviselig gjennomført før tildeling av Miljøfyrtårnsertifisering. Det betyr at 
arrangøren kan dokumentere gode rutiner for avfallsbehandling og 
miljøvennlige innkjøp.  
 
Øya-festivalen i Oslo utarbeidet i samarbeid med Månefestivalen, Quart og 
Kongsberg Jazzfestival, Miljøfyrtårn, GRIP og Grønn Hverdag kriterier for 
Miljøfyrtårnsertifisering av festivaler. Festivalen ble i 2004 sertifisert og noen 
av tiltakene går ut på å resirkulere mest mulig av søppelet som skjer i 
samarbeid med Natur & Ungdom. Mat går rett til kompostering og blir til 
hagejord. Plastglassene leveres inn med pant, og gjenvinnes slik at plasten blir 
brukt i nye plastprodukter. Papir sendes til resirkulering, og alt av trykt 
promoteringsmateriell fra festivalen er i resirkulert papir. Trykkeriet er 
svanemerket. 
 

 Felles 
 Konkrete tiltak som foreslås: 

• Etablere gode rutiner for avfallsbehandling og miljøvennlige innkjøp 

• Resirkulere mest mulig av søppelet ved festivaler 

• Miljøsertifisering av idrett og kultur arrangementer 
 

Finansiering:  

Ukjent, Finansiering: ukjent. 
 
Ansvar: 
Festivalarrangører og kulturavd. i kommunene og Kommunalteknikk 
 

Tiltak 9.6.J Prioritere gjenbruk i kommunene 
 

Om tiltaket: 
 
 
 
 
 
 

Gjenbruk i kommunene begrenser avfallsberget og reduserer behovet for å 
kjøpe inn nytt. Dette vil også føre til redusert varetransport og reduserer 
kommunens kostnader. Det er viktig med en bevisstgjøring på gjenbruk blant 
kommunens ansatte. Det er utarbeidet en egen gjenbruksguide for Grenland. 
Det er satt opp en gjenbrukskonteiner på privatavfallsmottaket i Pasadalen hvor 
husholdningene kan levere husholdningsartikler til gjenbruk. Det er Keops som 
administrerer denne ordningen. Gjenstandene som settes inn i 
gjenbrukskonteineren blir brukt til å innrede kommunale leiligheter for 
flyktninger etc. Denne ordningen bidrar også til at noen får arbeidstrening og på 
den måten økt livskvalitet.  Det er et tett samarbeid mellom Keops, Veolia miljø 
og Kommunalteknikk i Porsgrunn.  
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 Felles 
 Konkrete tiltak som foreslås: 

• Bevisstgjøring på gjenbruk blant kommunens ansatte 

• Gjenstandene settes inn i en gjenbrukskonteiner 

• Gjenstandene brukes til å innrede kommunale leiligheter for flyktninger 

Finansiering:  

Tiltaket medfører reduserte kostnader 
 
Ansvar: 
Innkjøpsavdeling samt ledere i kommunene 
 

Tiltak 9.5.A Miljøkriterier ved innkjøp av varer  
 

Om tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er viktig å integrere miljø- og samfunnsansvar i innkjøpskriteriene i 
kommunene. Miljøkalkulatoren kan være et viktig verktøy i så måte. Skien 
kommune har innført dette i forhold til renovasjon. Miljøkalkulatoren kan 
benyttes for å fastsette samfunnsøkonomiske kostnader ved de ulike tilbudene. 
En miljøkalkulator må skreddersyes i forhold til bruksområde. I forhold til 
renovasjon er det mulig å utvikle denne for både sluttbehandling av restavfall 
og matavfall.  
 
Fra sommeren 2009 vil restavfall fra Bamble, Siljan og Skien forbrennes ved 
Norcem i Brevik. I anbudskonkurransen ble det lagt stor vekt på de 
miljømessige konsekvensene av tjenesten. Her ble miljøkalkulatoren benyttet 
for å beregne CO2-utslipp og andre miljøkonsekvenser av transport, forbrenning 
og behandling av aske. Resultatet var at det miljømessig og kvalitetsmessig 
beste alternativet vant konkurransen, selv om det ikke var det billigste.   
 
Det bør vurderes å kjøpe FN-godkjente klimakvoter for å motsvare utslippene 
fra kommunens egne ansattes tjenestereiser med fly, og det skal legges vekt på 
bruk av e-møter når dette er hensiktsmessig som erstatning for tjenestereiser. Så 
langt som mulig bør kommunenes kopipapir, konvolutter og trykksaker være 
laget av returpapir. Varer som er laget av resirkulert materiale og klargjort for 
gjenvinning bør foretrekkes. 
 

 Felles 
  

Konkrete tiltak som foreslås: 

• Benytte miljøkalkulator for å fastsette samfunnsøkonomiske kostnader 
ved ulike tilbud 

• Vurdere å kjøpe FN-godkjente klimakvoter 
• Varer som er laget av resirkulert materiale og klargjort for gjenvinning 

bør foretrekkes 
 
Finansiering:  
Når det gjelder innkjøp vil fortsatt kostnader være et viktig kriterium. Det er 
ikke nødvendigvis slik at de mest miljøvennlige produktene er de mest kostbare 
for kommunen totalt sett. Målet er fremdeles å foreta de mest økonomiske 
innkjøpene. 

Ansvar: 
Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet GKI 



Framtidens byer - Handlingsprogram for ”Tvillingbyene” Skien og Porsgrunn 

48   

 
Tiltak 9.5.C Kompetanseheving av medarbeidere i kommunen 

 
Om tiltaket: 
 
 
 

I forhold til offentlig innkjøp vedrørende klimaspørsmål er det viktig at 
beslutningstakere har riktig kompetanse innenfor dette temaet. Det bør 
arrangeres kurs der de ansatte oppdateres på lover og regelverk med tanke på 
offentlig innkjøp.    
 

 Felles 
 Konkrete tiltak som foreslås: 

• Arrangere kurs der de ansatte oppdateres på lover og regelverk med 
tanke på offentlig innkjøp 

• Vurdere medlemskap i Svanens innkjøpsklubb 
http://www.ecolabel.no/innkjop/  

• Etablere egen nettverksgruppe for Grenland 

Finansiering:  
Kostnader ved kompetanseheving   
 
Ansvar: 
Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet GK 
 

Tiltak 9.5.D Livssyklusanalyse ved innkjøp i kommunen 
 

Om tiltaket: 
 
 
 
 

I forhold til offentlig innkjøp vedrørende klimaspørsmål er det viktig at 
beslutningstakere har riktig kompetanse innenfor livssyklusanalyser. Det bør 
arrangeres kurs der de ansatte oppdateres på lover og regelverk med tanke på 
offentlig innkjøp.   

 Felles 
 Konkrete tiltak som foreslås: 

• Arrangere kurs der de ansatte oppdateres på lover og regelverk med 
tanke på offentlig innkjøp og livsyklusanalyser 

Finansiering:  
Kostnader ved kompetanseheving 
   
Ansvar: 
Plan- og utvikingsavdelingen 

Tiltak 9.5.E Holdningsskapende arbeid for å skape entusiasme og engasjement i 
forhold til eget forbruksmønster 
 

Om tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holdningsskapende arbeid er viktig for å skape entusiasme og engasjement i 
forhold til eget forbruksmønster. Behovet for kunnskapsformidling omkring 
energipolitikk ligger både på individnivå, organisasjonsnivå, institusjonsnivå og 
samfunnsnivå.  
For å nå de klimapolitiske målene må vilje til nytenking og idèutveksling være 
tilstede på alle nivå i organisasjonen. 
 
Et problem i holdnings- og atferdsarbeid relatert til energibruk og 
miljøproblemer er at mange opplever at problemene er forårsaket av andre 
utenfor deres egen kontroll, og at de derfor ikke kan gjøre noe med dem. Derfor 
er det en utfordring ved kunnskapsformidling til hele organisasjonen at 
budskapet ikke blir av så generell karakter at svært få opplever at det angår 
dem. Valgene som må tas for å løse klimaproblemene vil være avhengige av 
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 oppslutning fra en velinformert allmennhet og medvirkning fra alle grupper og 
sektorer i samfunnet. Alle har et ansvar for å bidra med konstruktive løsninger 
både i fellesskap og innenfor sitt eget område.  
 

 Felles 
  

Konkrete tiltak som foreslås: 

• Kunnskapsformidling til hele organisasjonen slik at budskapet oppleves 
at det angår dem. 

• Bidra med konstruktive miljøløsninger både i fellesskap og innenfor sitt 
eget kompetanseområde 

 
Finansiering:  
Når det gjelder innkjøp vil fortsatt kostnader være et viktig kriterium. Det er 
ikke nødvendigvis slik at de mest miljøvennlige produktene er de mest kostbare 
for kommunen totalt sett. Målet er fremdeles å foreta de mest økonomiske 
innkjøpene. 
 
Ansvar: 
Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet GK 
 

Tiltak 9.8.A Holdningsskapende arbeid 
 

Om tiltaket: 
 

 
 
 
 
 

Holdningsskapende arbeid er også viktig i forhold til det private næringslivet. 
Kommunene må skape entusiasme og engasjement i forhold til virksomhetens 
forbruksmønster. Behovet for kunnskapsformidling er like stort for private 
bedrifter som for offentlige bedrifter.  
 
Finansiering: Kostnader ved markedsføring 
 
Ansvar: Kommunene ved Næringsavdelingen 
 

Tiltak 9.8.B Miljøfyrtårn/ miljøsertifisering  
 

Om tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljøsertifisering er gjort i Grenland siden 2000 via kommunene og det 
regionale næringsutviklingsselskapet Vekst i Grenland (VIG). Det er likevel få 
virksomheter som har gjennomført en slik sertifiseringsordning. Bedrifter 
innenfor VIG sine satsningsområder kan søke refundert 50% av konsulent 
kostnadene til sertifisering. Miljøfyrtårn er et miljøhandlingssystem og samtidig 
et miljøledelsessystem. Det er utarbeidet bransjevise krav som skal 
tilfredsstilles før en virksomhet sertifiseres. Både private og offentlige 
virksomheter kan sertifisere seg. De får da et norsk offentlig sertifikat som må 
fornyes hvert 3. år. Miljøfyrtårnbedrifter som vil gå videre mot andre 
sertifiseringer har ett meget godt grunnlag. Porsgrunn og Skien har henholdsvis 
2 og 1 Miljøfyrtårnsertefisører. 
 

 Felles 
Undertiltak 
9.8.B.1 

Miljøfyrtårn/ miljøsertifisering av næringsvirksomheter 
 
Forslag til tiltak 

• Opprette felles Miljøfyrtårn koordinator 
• Utarbeide plan for Miljøsertifisering av næringsvirksomheter 
• 2 miljøfyrtårnsertifisører i hver kommune 
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Finansiering: Kommunene og næringslivet  
Kostnader for å tilfredsstille Miljøfyrtårnsertifisering.  
 
Ansvar: Kommunene og næringslivet 
 

 
5.3.2 Hovedaktører og samarbeidsarenaer  
 

 
Samarbeidsarenaer 
 
Lokalt og interkommunalt:  
 
Grenlandssamarbeidet: Nærmere omtalt i 4.6.  
 
Prosjektet Klimakutt i Grenland, er en viktig samarbeidsarena i regi av Grenlandssamarbeidet, 
der også Fylkeskommune, Fylkesmann, industri, forskning, fagforeninger og miljøorganisasjoner 
deltar. 
 
Kontaktmøter med handelsstanden: Kommunen og handelsstandsforeningene har to 
kontaktmøter gjennom året. 
 
Den administrative arbeidsgruppa (Avfall og forbruk) i Framtidens byer 
I forbindelse med oppstart av arbeidet med Framtidens byer er det etablert en samarbeidsgruppe 
bestående av representanter fra driftsenheten i de to byene. 
 
Regionalt og nasjonalt: 
Nettverkssamlingene for satsningsområdet Avfall og forbruk, anses som viktige 
samarbeidsarenaer. 
 
 
5.4 Tilpasning til klimaendringer (skred, flom og biologisk mangfold)  
 
Forhold knyttet opp til dette temaet er nærmere beskrevet i Klima- og energiplan for Skien og 
Porsgrunn 2008-2012 (KEP), primært fra kapittel 10 Tiltaksområder tilpasning og sikring, men også 
noe i kapitel 9.2 Arealplanlegging og kapittel 9.7 Landbruk. 
 
I tillegg til dette har en interkommunal arbeidsgruppe utarbeidet et eget notat som følger som eget 
separat vedlegg til denne rapporten. En oppsummering av denne rapporten er gjengitt nedenfor: 
 
Vurderingene av samfunnets sårbarhet ved dagens klima bygger på generasjoners historiske 
erfaringer av hvordan været kan variere i vår del av landet. Når man nå skal vurdere sårbarheten 
ved forventede klimaendringer, blir dette en helt annen situasjon å forholde seg til. Vi kan ikke 

HOVEDAKTØRER 
Departementene  
Statens forurensningstilsyn (SFT) 
Fylkesmannen 
 
Telemark Fylkeskommune 
 
Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GK) 
Renovasjon i Grenland 
Skien og Porsgrunn kommuner 
 
Handelsstanden 
Ulike interesseorganisasjoner 
Fagforbundet 
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lenger stole på våre erfaringer og vi må basere våre vurderinger på faglige råd med betydelige 
usikkerhetsmarginer for hva vi kan forvente av framtidens klima. Vi skal ikke legge til side de 
erfaringer vi har høstet, og stadig høster, men disse erfaringene må hele tiden også vurderes i lys 
av ny kunnskap om klimautviklingen. 
 
De største klimaendringene vi kan vente i vår region, synes å være at vintrene blir langt mindre 
stabile enn tidligere. Hyppigere skifte mellom kulde og mildvær vil innebære høyere 
vintergjennomsnittstemperatur og mindre av nedbøren kommer som snø i lavlandet. Sammenlignet 
med i dag må vi være forberedt på mer nedbør høst, vinter og vår, mens sommernedbøren synes 
å bli mindre enn i dag. Mer av nedbøren vil komme som kortvarige, men svært intensive 
regnværsperioder. 
  
Fokusområder for satsingsområdet; ”Tilpasninger til klimaendringer” er: 

• Områder utsatt for flom, vind, havnivåstigning, jordskred/utglidninger mv som følge av 
endret klima. 

• Samfunnsområder særlig utsatt for helsemessige konsekvenser av klimaendringer, bla 
vannforsyning, avløpsforhold og badevannskvalitet. 

 
Gjennom en kartlegging av status for disse fokusområdene er intensjonen å: 

• Innarbeide risikosoner i kommunale arealplaner for å kunne forebygge mot skader på 
eksisterende bebyggelse og infrastruktur, sikre en god arealutvikling og trygg lokalisering 
av ny bebyggelse og infrastruktur. 

• Legge til rette for arealbruk og løsninger som kan redusere sårbarheten for og virkningene 
av perioder med ekstrem vær, som for eksempel sterk vind eller store nedbørsmengder. 

 
De to kommunene har allerede gjennomført et omfattende arbeid som har relevans for temaet.  
Dette har resultert i:  

• Konkrete krav og føringer i overordnede bestemmelser i kommunenes arealplanvedtak. 
• Konkrete tiltak som er igangsatt. 
• Konkrete tiltak som er planlagt og vedtatt, men ikke iverksatt (jf manglende kapasitet og 

finansiering). 
• Konkrete utredningsprosjekter innenfor områder som; naturtyper og biologisk mangfold, 

marine naturområder og marint biologisk mangfold, introduserte arter (svarte-lista), 
overvannshåndtering/flomplanlegging i urbane strøk mv. 

• Erkjennelsen av behov for ytterligere kunnskapsoppbygging og utredninger fundert på ny 
kunnskap om klimautviklingen og antatte klimautfordringer. 

 
Det meste – med noen forbehold – av kunnskapsgrunnlaget som er anvendt i de kommunale 
planer og beslutninger så langt, bygger på gjeldende erfaringer og gjeldende erfaringsprognoser. 
 
I et kortere tidsperspektiv, er det viktig å følge opp de konkrete tiltak som er vedtatt eller det 
foreligger konkrete planer for.  
I et lenger tidsperspektiv – fram mot 2100 – er det helt avgjørende for å lykkes, at 
beslutningsgrunnlaget i kommunene blir oppdatert med ny kunnskap om klimautviklingen og antatt 
endrede og forsterkede klimautfordringer for lokalsamfunnet. 
 
I Klima- og energiplanen for Skien og Porsgrunn 2008-2012 (KEP) er det gitt en kortfattet og 
forsøksvis prioritert oversikt over:  

• Pågående prosjekter som bør implementeres i prosjektet  
• Temaer og områder som bør bli gjenstand for nye utredningsprosjekter og felles 

kunnskapsoppbygging i de to kommunene og hos nære samarbeidspartnere 
 
I tillegg til den beskrivelsen med påfølgende tiltak som er gitt i KEP i separat vedlegg, er det i eget 
vedlegg Framtidens byer – tema tilpasning til klimaendringer gitt en mer inngående beskrivelse av 
temaet relatert til kommunens arbeid. (De påfølgende mål og tiltak er hentet fra KEP). 
 
Mål  

Målsetning: Kommunen skal prioritere tiltak som øker sikkerheten mot person- og 
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materialskader som følge av flom, erosjon og skred. 
 

Målsetning: Forvaltning av biologisk mangfold og natur mangfold skal være 
kunnskapsbasert.  
Tap av biologisk mangfold skal stoppes innen 2010.  

 
 
5.4.1 Prioriterte tiltak i prosjektperioden 2009-2014 
 
9.2 Arealplanlegging 
Undertiltak 
9.2.A.2 

Klimatilpasning av byggeområder 
 
Konkrete forslag til tiltak: 

• Klimahensyn og energibruk skal vektlegges ved etablering av nye 
boligfelt og næringsområder 

• Kompetanseheving av plan og byggesaksbehandlere 
 
Finansiering: Ingen ekstra kostnader 
Ansvar: Kommunene ved Plan og utviklingsavdeling 

9.6 Avfall 
Tiltak 9.6.H Vitenlab (Naturfaglig opplevelsessenter i Grenland) 

 
Om tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barn og unge er en spesielt viktig målgruppe i forbindelse med 
holdningsskapende arbeid, og det er behov for spredning av kunnskap om 
viktige samfunnstemaer som: 
• Miljø, herunder menneskeskapte miljø- og klimaendringer. 
• Teknologi i et perspektiv og med fokus på å redusere de menneskeskapte 

miljø- og klimaendringer, samt at kretsløpets naturlig sluttede sirkler settes i 
fokus. 

 
Kunnskap om naturmiljøet og de mekanismer som påvirker utviklingen av 
naturmiljøet, er viktige elementer i det å gi barn og unge gode holdninger. I 
tillegg er det en forutsetning for at barn og unge skal kunne forstå effekten av 
eget bidrag til en bærekraftig utvikling. Eget bidrag kan i denne sammenheng 
være å sortere avfallet riktig, gjøre miljøriktige valg når varer og tjenester skal 
kjøpes mv. 
 
Kunnskapsspredning i et teknisk og innovativt miljø i og rundt en Vitenlab, kan 
bidra til å knytte globale hensyn sammen med lokale tiltak for å sikre en 
bærekraftig avfallsbehandling.  En samarbeidsavtale med Vitenlaben, som 
planlegges etablert i Porsgrunn, vil kunne sikre en metodisk oppfølging av barn 
og unge på alle trinn i skoleverket. 

9.7 Landbruk 
Tiltaksområde 
9.7.A.1 

Erosjonssikring i jordbruket 
 

Om tiltaks-
området 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gjennom Regional Miljø Program (RMP-ordningen) kan kommunene påvirke 
økt satsing på erosjonssikring innen jordbruket. Ifølge Nordsjøavtalen skal 
minst 50 % av de åpne åkerarealene overvintre i stubb. I Skien, med Telemarks 
største kornareal, har andelen av areal med overvintra stubb de siste 10 år 
variert mellom 70 og 75 %, dvs. godt over målsettingen. For Porsgrunn sin del 
er denne andelen ca. 50 % over samme periode. En økning innenfor dette 
tiltaket vil ha begrenset effekt da de kornarealene som blir høstpløyd har 
begrenset erosjonsrisiko. Arealene med potet- og grønnsakdyrking har et større 
potensial i forhold til reduksjon av jorderosjon. En kan med fordel ha større 
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fokus på erosjonsrisiko ved valg av arealer til slik produksjon og en bør også se 
på mulighetene for gjenvekst etter høsting for de vekstene som har tidlig 
høsting. Alternativt vil en varig omlegging fra korn til gras/eng ha god effekt. 
Dette gis det tilskudd til gjennom SMIL-ordningen. Andre tiltak denne 
ordningen støtter opp under er gjenåpning av gjenlagte bekkeløp, utbedring av 
eksisterende hydrotekniske anlegg, bygging av renseparker (fangdammer og 
våtmarker) og etablering av vegetasjonssoner. 

10. Tilpasning og sikring 
Tiltak 10.1.A Kartlegging av biologisk mangfold 

 

Om 
tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skien:  
Kommunen har gjennomført kartlegging av biologisk mangfold og naturtyper i 
deler av kommunen (basalt- og kalkområdene øst og nord for byen, samt 
Herrevassdraget). Det er viktig at dette arbeidet følges opp og gjennomføres for 
hele kommunen. En slik kartlegging vil være grunnlag for å gjennomføre en 
mer presis og forutsigbar arealbruk i kommunen. 
 
Porsgrunn: 
Kommunen har gjennomført kartlegging og verdisetning av grønnstrukturen 
(biologisk mangfold, landskap, tur og rekreasjon) i Grønn plakat 2003. 
Porsgrunn kommune har en relativt stor kyststripe og skjærgård. Prognoser på 
fremtidig sjøvannstand tilsier en økning på ca 0,6 meter innen 2100 
(Bjerknessenteret for klimaforskning, Klimatilpasning i Norge og MD)) Dette 
betyr i praksis at strandlinjen vil flyttes lengre inn på land og viktige habitater 
for mange arter vil ødelegges. Det vil derfor være viktig også å fokusere på 
disse områdene.  

 Felles tiltak 

Undertiltak 
10.1 A.1 

Involvering av barn og unge i kartlegging av biologisk mangfold 

Forslag til tiltak: 

• Stimulere skolene til å benytte nettstedet www.artsobservasjoner.no 

Finansiering: Ingen direkte kostnader. 

Ansvar: Kommunene 
 

Undertiltak 
10.1.A.2 

Koordinering og kartlegging av biologisk mangfold 

Forslag til tiltak: 

• Etablere et interkommunalt Grenland Frilufts og Miljøråd 

• Utarbeide felles Grønn plakat for Skien og Porsgrunn, eller Grønn 
Plakat i Skien og revidering av Grønn plakat i Porsgrunn 

Finansiering: Kommunene, kostnader ved kartlegging. 

Ansvar: Kommunene /Grenlandsrådet  

Tiltak 10.1.B Utrede etablering av felles klimatilpasningsone/økoparker  
 

Om 
tiltaket: 
 
 
 
 
 
 

Arealendringer er den største påvirkningsfaktoren for biologisk mangfold. Den 
mest åpenbare effekten av arealendringer og inngrep, er tap av leveområder 
eller endring av kvaliteten på leveområder. Det er derfor viktig å etablere 
områder av en slik størrelse at et stort antall av arter kan formere seg fritt og har 
mulighet til å justere utbredelse i samsvar med forventede klimaendringer 
(soner for artsvandring). Skien og Porsgrunn kommune har en unik mulighet til 
å etablere slike soner i de artsrike basaltområder øst i kommunene. Etablering 
av en slik sone i grenseområdet mellom Skien og Porsgrunn vil føre til mulighet 
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for å danne et stort kontinuerlig område samtidig som ”verne”-belastningen blir 
fordelt på to kommuner og derved redusert betydelig.  
 
Porsgrunn kommune har en stor skjærgård og vil derfor være mest påvirket av 
forventet heving av sjøvannstand. Det vil være viktig å ha fokus på denne 
endringen slik at det blir vernet tilstrekkelige arealer slik at arter kan naturlig 
”følge” med endring i strandlinje. 

 Fellestiltak 

 Forslag til tiltak: 

• Utrede etablering av felles klimatilpasningssone  
• Etablering av Økopark/Klimatilpasningssone (Avgrenset av Skrehelle 

mot nord i Skien, Lundekollen mot syd i Porsgrunn, Leirkup mot vest 
og Vealøs mot øst. 

 
Finansiering: Kommunene og Staten, kostnader ikke vurdert. 
Ansvar: Skien kommune 

 Porsgrunn 

 Forslag til tiltak: 

• Utrede etablering av Klimatilpasningssoner i strandlinjen i kommunen  
• Etablering av Klimatilpasningssone i strandlinjen  

 
Finasiering: Kommunen og Staten, kostnader ikke vurdert. 
Ansvar: Porsgrunn kommune 

 
Tiltak 10.1.C Oversikt grøntstruktur 

 
Om tiltaket: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Grenlands-regionen foreligger det flere planer om omfattende arealendringer 
innenfor bl.a. transportsektoren. Dette er planer som vil berøre store arealer, 
arealer som i dag er dels dyrket mark og dels utmark. I tillegg er det 
overordnede føringer fra nasjonale myndigheter om fortetting i bybåndet. I sum 
er dette planer som vil påvirke og legge press på grønne ”lunger” og vil kunne 
føre til fragmentering av habitater og endrede habitatkvalitet. Det vil derfor 
være viktig å utarbeide samlede og koordinerte planer på hvilke områder som 
bør skjermes og ivaretas, samt hvordan effekten av planlagte inngrep kan 
reduseres mest mulig. Spesielt vil det være viktig å fokusere på grønne 
korridorer langs vassdrag, men også fra vassdrag og ut i gjennom bebygd areal 
ut til utmark. Denne type planer bør i stor grad koordineres mellom Skien og 
Porsgrunn kommune slik at det kan oppnås størst mulig hensiktsmessige og 
sammenhengende områder. 
 

 Felles tiltak 
Undertiltak 
10.1.C.1 

Oppfølging av og igangsetting av tiltak i tråd med forvaltningsplanen for 
Børsesjøvassdraget 
 
Forskrift om rammer for vannforvaltningen skal sikre en helhetlig beskyttelse 
og bærekraftig bruk av Norges vannforekomster. Innen 2021 skal 
vannforekomstene ha oppnådd en god økologisk og kjemiske tilstand. For 
Børsesjøvassdraget er fristen 2015. Av den grunn er Børsesjøvassdraget  blitt 
kartlagt mhp den miljømessige status.  
 
Det legges opp til et bredt samarbeid, også med myndigheter og institusjoner i 
andre land langs Nordsjøen. Hensikten med nordsjøsamarbeidet er å øke 
kunnskapen om hvordan klimaendringene påvirker vassdragene og hva som kan 
gjøres for å redusere risikoen for samfunnet og bedre dets tilpasningsevne. 
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Forslag til tiltak: 

• Tiltak i landbruket 
• Tiltak i forhold til byutvikling 
• Tiltak i forhold til kulturmiljøet 
• Rensetiltak vann og avløp 
• Tiltak i verneområder 
• Tiltak for å opprettholde biologisk mangfold 
• Tiltak for å reetablere bestanden av anadrome fiskeslag 

 
Finansiering: Kostnad ca 6,4 millioner hvor nasjonale bidrag utgjør 50 % eller 
ca 3,2 millioner. I perioden 2008-2011 skal Skien og Porsgrunn dekke 
1.070.000 hver seg.  
 
Ansvar: Staten, Skien og Porsgrunn kommuner samt private 
 

Undertiltak 
10.1.C.2 

Utarbeide planer og etablere skjermede sammenhengende områder 
 
Forslag til tiltak: 

• Utarbeide forslag til planer for ivaretakelse av skjermede 
sammenhengende områder  

• Etablere eventuelle sammenhengende områder 
 
Finansiering: Kommunen 500 000 (forslag til plan). Kostnad for dette er 
ukjent 
Ansvar: Staten, Skien og Porsgrunn kommuner  
 

Tiltak 10.1.E Sikring av truede arter 
 

Om tiltaket: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I forbindelse med fokus på Norges forpliktelser om å stanse tap av biologisk 
mangfold innen 2010 sende miljøvernminister Erik Solheim postkort til Skien 
og Porsgrunns ordførere. På forsiden av postkort til ordfører Beyer i Porsgrunn 
kommune var det et bilde av Ametystslørsopp. Arten kan trues av skogbruk, 
men det kjente voksestedet er fredet som naturreservat. Ametystslørsopp er ført 
opp som "kritisk truet" i rødlista på grunn av sin sjeldenhet. På forsiden av 
postkort til ordfører Andersen i Skien kommune var det et bilde av Mørk 
rutevinge. Sommerfuglen trues av at tette plantefelt skygger ut vertsplanten. 
Skien er kommunen med desidert flest funn av mørk rutevinge. Her er det gjort 
mange funn de senere årene. Arten er oppført som "sterkt truet" i rødlista. 
 
I Skien og Porsgrunn er det habitater for flere truede arter. Generelt er det viktig 
at kommunene skaffer seg tilstrekkelig kunnskap om de aktuelle artene slik at 
kommunene er i stand til å utarbeide tiltak for den aktuelle arten. Et viktig 
virkemiddel for å ta vare på en truet art vil være vern av områder etter plan- og 
bygningsloven som spesialområde naturvern, alternativt sammen med 
Fylkesmannen ved vern etter Naturvernloven. I tillegg vil overvåking av artens 
utbredelse og forekomst være svært viktig. Samlet vil dette gjøre at 
kommunene vil være i stand til å ta vare på de truede artene gjennom en 
kunnskapsbasert arealplanlegging og forvaltning. 

 Felles tiltak 
Undertiltak 
10.1.E.1 

Koordinering og kartlegging av truede arter  

Forslag til tiltak 

• Etablere et interkommunalt Grenland Frilufts- og Miljøråd 
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• Utarbeide felles Grønn plakat for Skien og Porsgrunn, eller Grønn 
Plakat i Skien og revidering av Grønn plakat i Porsgrunn 

Finansiering: Kommunene, kostnad ukjent 

Ansvar: Kommunene /Grenlandsrådet  
 

Tiltak 10.2.A Erosjons- og skredsikring av områder mot vassdrag 
 

Om tiltaket: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det delvis gjennomførte sikringsarbeidet langs vassdraget må fullføres i 
samarbeid med NVE. Dette gjelder både langs hoved- og sidevassdragene.  
 
Ved nye byggeprosjekter nær vassdragene må det vurderes om det skal 
pålegges sikringsarbeid som derved også vil bidra til å øke sikkerheten for 
eksisterende og innenfor-liggende bebyggelse.  
 
Generelt må kommunene ta høyde for oppjustering av standarder, krav og nye 
normaler fra myndighetene, samt ha særlig fokus på antatt økte aktiviteter i 
budsjettsammenheng. 
 
I forhold til de tiltak som bør gjennomføres er følgende tatt med. 
Hittil er det brukt ca 50 mill kr til skredsikring. Det antas at kostnader i 
forbindelse med gjennomføring av tiltak vil ligge på ca 100  millioner kroner.  
NVE vil dekke 80% av kostnadene mens kommunene må dekke 20% (gjelder 
sikring av eksisterende bebyggelse) 

 Skien kommune 

 Erosjons- og skredsikring av områder mot vassdrag 
Gjennomførte registreringer av arealer med fare for leirskred spesielt langs 
Skienselva viser behov for sikringstiltak i Skien. 
 
Forslag til tiltak: 

• Sikring av Bøle, 20 millioner 
• Sikring av Lensmannsdalen, 20 millioner 
• Sikring av Skotfoss, 20 millioner 

 
Finansiering: Kostnad er stipulert til 20 mill pr. tiltak (Skien kommune 20 % 
og NVE 80 %) 
 
Ansvar: NVE/Skien kommune  
 

 Porsgrunn kommune 

 Erosjons- og skredsikring av områder mot vassdrag 
Gjennomførte registreringer av arealer med fare for leirskred spesielt langs 
Porsgrunnselva viser behov for omfattende sikringstiltak i Porsgrunn. For 
Porsgrunn sentrums vedkommende innebærer skredfaren at sentrale deler av 
byen ikke kan videreutvikles før det er gjennomført erosjonsbeskyttende tiltak 
med stabiliserende motfyllinger ute i elva på strekningen fra Minneparken opp 
til Lilleelvas utløp. Sikringstiltakene er planlagt av NVE/NGI for å sikre 
eksisterende bebyggelse og legge til rette for ny utvikling i sentrum. Tiltakene 
innebærer utlegging av et steinvolum på 80 000 – 100 000 m3 til en anslått 
totalkostnad på 30 – 35 mill. kroner inkl. mva. 
 
Forslag til tiltak: 

• Avklare finansiering av planlagte skredsikringstiltak knyttet til 
eksisterende og ny bebyggelse, spesielt i Porsgrunn sentrum øst. 

• Sikring av Porsgrunn Sentrum øst (strekningen Minneparken - 
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Lilleelvas utløp). 
• Avklare behovet for sikringstiltak (Lilleelva/Leirkup). 
• Sikring av Lilleelva/Leirkup. 

 
Finansiering: Sentrum øst, kostnad er stipulert til 35 mill (fordeling mellom 
kommunen og staten er uavklart) Leirkup /Lilleelva, kostnad ikke beregnet 
 
Ansvar: Staten, kommunen og private utbyggere  
 

Tiltak 10.2.B Beredskap, planlegging og budsjettering av naturskader 
 

Om tiltaket: 
 

 
 
 

Fylkesmannen, Sivilforsvaret og kommunene må ha skjerpet beredskap med 
fokus på naturkatastrofer.  Ved utarbeidelse av planer for sårbar bebyggelse og 
infrastruktur må det kreves økt fokus på temaet naturskader.  
 
Finansiering: Kostnad ukjent 
Ansvar: Fylkesmannen, Sivilforsvaret, Skien og Porsgrunn kommuner 
 

 
Tiltak 10.2.C Tiltak for flomdempning 

 
Om tiltaket: 

 
 
 

Eksisterende bekke- og elveløp må restaureres og åpnes, og flaskehalser 
kartlegges. Tidligere gjenfylte bekkeløp bør vurderes åpnet igjen. Langs bekker 
og elver bør områder reserveres for fordrøyning og dempning av flomvann. 

 Felles 
Undertiltak 
10.2.C.1 

Kartlegging av tiltak for flomdempning 
 
Forslag til tiltak: 
 
- Registrering av flaskehalser langs eksisterende bekker og elver 
- Vurdering av gjenfylte bekkeløp og behov for gjenåpning 
 
Finansiering: Ukjent 
Ansvar: Kommunene   
 

Undertiltak 
10.2.C.2 

Restaurering og åpning av bekke- og elveløp 
 
Finansiering: Ukjent 
Ansvar: Kommunene   

Undertiltak 
10.2.C.3 

Reservasjonsområder for fordrøyning og demping av flomvann 
 
Forslag til tiltak: 

• Kartlegging av behovet for reservasjonsområder 
• Ved rullering av arealplanen avsettes reservasjonsområder langs bekker 

og elver 
 
Finansiering: Ukjent 
Ansvar: Kommunene   

Undertiltak 
10.2.C.4 

Overvåking av kulturminner i Telemarksvassdraget 
 
Bygge kunnskap om hvilke kulturminner under vann som er mest utsatt for 
følgene av klimaendring, og hvilke sikringstiltak som er egnet til å motvirke 
skader. Dette utredningsarbeidet bør inngå som en del av prosjektet 
Overvåkning av kulturminner i Telemarksvassdraget. Prosjektet utføres av 
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Norsk Sjøfartsmuseum, men bør også ha kommunal deltakelse. 
Forslag til tiltak: 
 

• Bygge kunnskap om hvilke kulturminner under vann som er mest utsatt 
for følgene av klimaendring, og hvilke sikringstiltak som er egnet til å 
motvirke skader. 

 
Finansiering: Ukjent 
Ansvar: Kommunene   

 Skien kommune 
Undertiltak 
10.2.C.5 

Revisjon av flomsonekart i Skiensvassdraget 
 
Dagens flomsonekart bør justeres etter nye sannsynlighetsberegninger for 
samvirke av flom i vassdrag og høy vannstand (ekstremflo) for Skienselva til 
Frierfjorden. For Norsjø, Farelva og Hjellevannet anses flomsonekart fra NVE 
som tilstrekkelig. Mindre vassdrag og bekker bør kartlegges utfra ny kunnskap 
om forventede endringer i nedbørforholdene. 
 
Økningen i regnintensiteten kan bli så stor at det er vanskelig å tenke seg at 
overvannsledningene kan bygges ut til å ta hånd om vesentlig større flommer 
enn i dag.  Det betyr at mer overvann må avledes på bakken.  Så lenge dette 
flomvannet ledes langs godt planlagte flomveger, vil økningen i flomstørrelsen 
ikke skape vesentlige problemer. 
Arbeidet med å registrere og planlegge flomveger i tettbygde områder i Skien 
er startet og bør fullføres i løpet av noen få år. De viktigste flomvegene 
registreres i kommuneplanen og reguleringsplaner som ”hensynssoner”, se 
paragraf §11-8 og §12-6 i ny plan- og bygningslov fra 2009. 
 
Erfaringer så langt viser at mindre ombygginger av veger blir nødvendig, men 
det viktigste tiltaket er å hindre bygging i naturlige flomveger (f.eks.i den 
gamle bekkedalen mellom Gjerpen kirke og Rådhuset). Det er nødvendig med 
samarbeid mellom kommunene og spesielt i områdene sør for Klyve. 
 
Forslag til tiltak:  

• Justere dagens flomsonekart etter nye sannsynlighetsberegninger for 
samvirke av flom i vassdrag og høy vannstand (ekstremflo) for 
Skienselva til Frierfjorden. 

• Kartlegge mindre vassdrag og bekker utfra ny kunnskap om forventede 
endringer i nedbørforholdene. 

 
Finansiering: Ukjent 
Ansvar: Skien kommune og NVE   

 Porsgrunn kommune 
Undertiltak 
10.2.C.6 

Overvannshåndtering/flomplanlegging  
 
Det er igangsatt et prosjekt som omhandler 
overvannshåndtering/flomplanlegging i Porsgrunn sentrum. Som følge av 
igangsatte reguleringsplanarbeider har prosjektet i første omgang satt fokus på 
følgende bydeler; Sentrumsområdet på Vestsiden og et større område fra 
Neptunkvartalet og til Kulltangen på østsida (Frednes/Sundjordet). 
Bakgrunnen for prosjektet er at flere områder i sentrum har problemer med 
oversvømmelse ved kraftig nedbør. Det er derfor behov for; 1) Utarbeide 
retningslinjer for overvannshåndtering og 2) Utarbeide konkrete forslag til 
overvannshåndtering på nærmere definerte steder. Arealer utsatt for 200-
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årsflom i hovedvassdraget er vist i flomsonekart for Porsgrunn/Skien. 
Forslag til tiltak:  

• Utarbeide retningslinjer for overvannshåndtering 
• Utarbeide konkrete forslag til overvannshåndtering på nærmere 

definerte steder 
 
Finansiering: Ukjent 
Ansvar: Porsgrunn kommune   

Tiltak 10.2.D Erosjonssikringstiltak innen jordbruket 
 

Om tiltaket: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Det bør vurderes en justering av tilskuddsordningene med hensyn til tiltak mot 
økt jordavrenning og skred. Langs bekker og vassdrag bør det avsettes brede 
vegetasjonsbelter, og høstpløying bør generelt forbys. Gjennom Regional Miljø 
Program (RMP-ordningen) kan kommunene påvirke økt satsing på 
erosjonssikring innen jordbruket. Ifølge Nordsjøavtalen skal minst 50 % av de 
åpne åkerarealene overvintre i stubb. I Skien, med Telemarks største kornareal, 
har andelen av areal med overvintra stubb de siste 10 år variert mellom 70 og 
75 %, dvs. godt over målsettingen. For Porsgrunn sin del er denne andelen ca. 
50 % over samme periode.  
 

 Felles 
Undertiltak 
10.2.D.1 

Tilskuddsordninger til tiltak erosjon, skred og jordavrenning  
 
Forslag til tiltak: 
 

• Gjennomgang av tilskuddsordningene  
• Etablering av egne tilskuddsordninger 

 
Finansiering: Ukjent 
Ansvar: Kommunene, næringen og fylkeskommunen 
 

Undertiltak 
10.2.D.2 

Forbud mot høstpløying 
 
Forslag til tiltak: 

• Innføring av forbud  
• Styrke tilsynet 

 
Finasiering: Ukjent 
Ansvar: Landbrukskontoret i kommunene 

Undertiltak 
10.2.D.3 

Etablering av vegetasjonsbelter langs bekker og vassdrag 
 

• Kartlegging av behovet for vegetasjonsbelter langs bekker og vassdrag 
• Etablering av  vegetasjonsbelter 

Tiltak 10.2.E Kommunalt avløps- og overvannsnett, oppgradering og tilpasning  
 

Om tiltaket: 
 

 
 
 

Fornying/oppgradering bør intensiveres og det må tas høyde for økte 
dimensjoner for å møte klimaendringene. Kommunen bør vurdere krav om 
Risiko- og sårbarhetsanalyser i forbindelse planarbeid der sanering eller 
utbygging av overvannsnettet er et tema ref. Pbl. 

 Felles 
Undertiltak 
10.2.E.1 

Prosjektet overvannshåndtering og urbane flommer 
 
Forslag til tiltak: 
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- Videreføring av prosjektet overvannshåndtering og urbane flommer 
 
Finansiering: Kommunene, kostnad ikke vurdert. 
Ansvar: Kommunene  
 

Undertiltak 
10.2.E.2 

Vurdere tiltaksplan for håndtering av overvann og takvann  
 
Forslag til tiltak: 

• Utarbeide tiltaksplan for å lede takvann ut i terreng fra eksisterende 
bygg 

• Takvann på nye bygg skal ledes ut på terreng 
• Økt tilsyn mhp. oppfølging av krav om håndtering av overvann 

 
Finansiering: Kommunene, kostnad ikke vurdert. 
Ansvar: Kommunene  
 

 
5.4.2 Hovedaktører og samarbeidsarenaer  
 

 
Samarbeidsarenaer 
 
Lokalt og interkommunalt:  
 
I samarbeid med sentrale aktører i lokalsamfunnet er det etablert en egen kriseledelse i 
kommunen som inkludere både politisk og administrativ ledelse.  
 
Grenlandssamarbeidet: Nærmere omtalt i 4.6  
 
Prosjektet Klimakutt i Grenland, er en viktig samarbeidsarena i regi av Grenlandssamarbeidet, 
der også Fylkeskommune, Fylkesmann, industri, forskning, fagforeninger og miljøorganisasjoner 
deltar. 
 
Kontaktmøter med handelsstanden: Kommunen og handelsstandsforeningene har to 
kontaktmøter gjennom året. 
 
Den administrative arbeidsgruppa (Tilpasning) i Framtidens byer 
I forbindelse med oppstart av arbeidet med Framtidens byer er det etablert en samarbeidsgruppe 
bestående av representanter fra planenheten i de to byene. 
 
Porsgrunns frilufts- og miljøråd: En sammenslutning av de ”grønne” foreningene, der 
kommunen deltar. 

HOVEDAKTØRER 
Departementene  
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
Direktoratet for Naturforvaltning 
Norges vassdrag og energiverk (NVE) 
Norsk geotekniske institutt (NGI) 
Statens vegevesen 
Fylkesmannen 
 
Telemark Fylkeskommune 
Grenland landbrukskontor 
Skien og Porsgrunn kommuner 
 
Handelsstanden 
Ulike interesseorganisasjoner 
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Regionalt og nasjonalt: 
Nettverkssamlingene for satsningsområdet Tilpasning, anses som viktige samarbeidsarenaer. 
 

 
6 INFORMASJON 
 
I arbeidet med å redusere utslippet av klimagasser og tilpasning til klimaendringer er bevisstgjøring 
og handlingsendring en viktig del for å nå målet. For å få identifisert og få gjennomført tiltak, er det 
nødvendig med en forståelse av at det er essensielt å redusere utslippene, tilpasse oss 
klimaendringene og at det nytter og er lønnsomt å gjennomføre klimatiltak. Dette gjelder både for 
tiltak innen for næring og offentlige virksomheter, og tiltak og valg den enkelte innbygger utfører i 
hverdagen. 
 
Gjennom prosjektet Klimakutt i Grenland har pågående nasjonale og lokale klimakampanjer blitt 
kartlagt. Kartleggingen viser at det er svært mange kampanjer som pågår, og som det er anledning 
til å hekte seg på.  
Informasjonsarbeid er ressurskrevende, det anses derfor hensiktsmessig å knytte Framtidens byer 
til noen av de kampanjene som allerede er satt i gang på nasjonalt og lokalt nivå og samkjøre det 
med arbeidet i Klimakutt i Grenland. 
 
Lokalt informasjonsarbeid og kampanjer som det er ønskelig å innlemme i 
kommunikasjonsstrategien til Framtidens byer er; 
- Klimaklubben 
- Earth Hour  
- Klimaseminarer rettet mot politikere i Grenland 
- Steen og Strøm sin ”Godt valg” kampanje  
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7 ORGANISERING 
 
I programmet er det lagt opp til følgende organisering: 
 

                                        
 

 
 

Skien og 
Porsgrunn 
kommune 

Styringsgruppe 
 

Rådmannen 

Hovedkontakt - 

Prosjektleder 
 

SK: Eigil Movik  
PK: 

Tone Skau Jonassen  

Areal og 
Transport 

PK: Tore Kildal 
SK: Olav Backe 

Hansen  

Stasjon. Energi i 
bygg 

PK: Anette Birkelid 
Lekman 
SK: Synnev Aas 
Aaby 
 

Kom.tekk 

Forbruk og avfall 
PK:  Sølvi S. H 
SK: Anne-Berit 

Steinseth 
 

Tilpasning 
PK: John Lium 

SK: Jan .Moseng 

Prosjekter 
 

Prosjekter 
 

Prosjekter 
 

Prosjekter 
 

Felles adm. Styringsgruppe (SK 
og PK) 
 
Hovedkontaktene som 
Prosjektledere 
 
Felles arbeidsgrupper (PK og 
SK) ledet av kontaktpersonene  

PORSGRUNN 
Bystyret 
(vedtak) 

Styringsgruppe 
Formannskapet 

SKIEN 
Bystyret 
(Vedtak) 

Styringsgruppe 
HOAN 

Og HOTS 

Politisk 
arbeidsutvalg 
Fylkesordfører, 
Ordførerne i 
Skien, Siljan, 
Bamble og 
Porsgrunn, 
Vegvesenet, 
Fylkesmannen 
og 
Jernbaneverket   
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8 FORVENTINGER TIL STATEN 
 
”Framtidens byer” er et ambisiøst samarbeidsprogram som anses som viktig og nødvendig for å 
kunne gjøre noe med de klimautfordringer som man står overfor. Vi forventer at alle 
departementene som har signert intensjonsavtalen deltar aktivt i dette samarbeidsprogrammet 
(OED, KRD, MD og SD). 
 
For å bremse de alvorlige klimaendringene kreves det til dels dramatiske virkemidler, som i noen 
tilfeller ikke vil være populære.  Det er nødvendig med informasjon om viktigheten av å 
gjennomføre ”upopulære” tiltak for å øke forståelsen blant befolkningen. Vi forventer at Staten 
bruker tid og resurser til dette. Det er behov for statlige virkemidler som legger til rette for endret 
produksjon og forbruksmønster i en mer miljø- og klimavennlig retning.  
Vi forventer at Staten forbedrer og forandrer skattesystemet i en grønnere retning. 
Vi forventer videre økt satsning på forskning/pionerprosjekter knyttet opp til teknologi som er med 
på å redusere utslipp av klimagasser. I denne sammenhengen anses det også som viktig at man 
tørr å tenke utradisjonelt. 
 
Innenfor temaet relatert til klimaproblematikken bør det stimuleres til samarbeid mellom det 
offentlige, næringslivet, forskningsinstitusjoner og miljøorganisasjoner. Videre forventes det at 
Staten sørger for spredning av informasjon og gode ideer/eksempler, og også følger opp med 
økonomiske støtteordninger der det er behov for dette. 
 
I forbindelse med programmet er det viktig at Staten går foran med et godt eksempel og gjør alvor 
av å feie for egen dør mht gode miljøløsninger. I den sammenheng er miljøsertifisering et 
nøkkelord.  
 
Der man overfører oppgaver til kommunene må det også medfølge økonomiske virkemidler. 
 
Videre må Staten være behjelpelig med å svare på de spørsmålene/utfordringene som måtte 
dukke opp undervegs i prosessen og evt initiere forskningstiltak der det måtte være behov for 
ytterligere kunnskap. Staten må også medvirke til å spre kunnskap/erfaringer fra programmet til 
andre kommuner, og mellom kommunene som deltar i programmet. 
 
 
9 FORVENTET VIRKNING PÅ KORT OG LANG SIKT 
 
På kort sikt må programmet medvirke til en god forankring /forståelse av intensjonene i avtalen hos 
alle de deltakende partene. Det er i den sammenhengen viktig med god forankring i alle de 
offentlige forvaltningsorganer og en felles forståelse for de utfordringene man står overfor. Det må 
også medføre et ønske i de deltakende kommunene om en vridning mot økt satsning på 
miljøvennlige løsninger. Resultatet av arbeidet må være gode planer med realistiske forslag til 
omforente tiltak som gir gode effekter, og iverksettelse av enkelte tiltak. 
 
På lang sikt forventes det at programmet vil medføre at kommunene gjennomfører tiltak som gir 
gode effekter mht de klimautfordringene som man står overfor. Det forventes også at det foretas 
en gjennomgang av lovverk og støtteordninger som favoriserer/støtter oppunder nødvendige 
klimamessige gode løsninger. Tilsvarende forventes det at man får en stopp i 
støtteordninger/regelverk som gir fortrinn til lite bærekraftige løsninger. Det må foretas en 
evaluering der gode prosjekter identifiseres og der det sørges for at de gode eksemplene kan 
overføres til andre kommuner. Et annet viktig resultat av programmet er at innholdet i 
intensjonsavtalen skal gjenspeiles i de framtidige kommunale sakene og styringsdokumentene. 
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