
Tema: Arealbruk som virkemiddel for å nå nullvekstmålet og skape en 
attraktiv byvekst 
 
Nullvekst og byvekst. Vi må tenke bredere 
Grenland har lav befolkningsvekst sammenlignet med de andre åtte byområdene som lager 
byutredninger. For vårt område bør en byvekstavtale muliggjøre en kombinasjon av nullvekstmålet 
for personbiltrafikken med en betydelig større befolkningsvekst enn dagens. Byutredningen så langt 
viser at mer konsentrert arealbruk gir mindre biltrafikk. For å få en enda større effekt av arealbruken 
må utvikling av et attraktivt byområde kombineres med en bred og helhetlig mobilitetsplanlegging. 
Et stort spekter av virkemidler innenfor arealplanleggingen, på alle forvaltningsnivåer, bør vurderes 
for å få til denne kombinasjonen.  
 
Endringer i arealbruken har virkning på lang sikt, i motsetning til avgifter (bom og parkering) som 
virker umiddelbart. Samarbeid mellom forvaltningsnivåene på nye måter må prøves ut gjennom ulike 
prosjekter. Ved siden av å gjøre endringer i arealbruken bør det jobbes med et helhetlig 
holdningsskapende arbeid helt fra medvirkningen som skjer i planene og prosjektene til kampanjer 
og profilering av Grenlands «nye» arealbruksstrategi.  
 
Overordnete punkter som byområdet og staten må bli enige om 

− Hvilke arealgrep er det egentlig som virker og hører hjemme i en byvekstavtale for Grenland? 
Hva kan løse Grenlands konkrete utfordringer, lav vekst, langstrakt byområde, få knutepunkt 
m.m? Det må ses på grep på kort og lang sikt 

− Helhetlig mobilitetstenkning; tenke mobilitet for alle arealtemaer, fra A til Å . Planleggingen 
må koordineres bedre for en mer sømløs mobilitet 

− Hvilke roller har staten gjennom departementene og direktoratene. Har f.eks KMD 
virkemidler i dag gjennom plansatsinger eller på andre måter?  

 
Generelle punkter som kommunene bør ta inn i sin arealplanlegging 

− Gjennomføring av transformasjonen og fortetting med kvalitet i sentrum og i 
elvebyen/bybåndet.  Det må vurderes en større konsentrasjon i bysentrene/knutepunktene. 
Utvikling av nye knutepunkt knyttet til sentrale stopp for kollektivtrafikken 

− Gjennom Bystrategi Grenland har kommunene og fylkeskommunen prioritert samarbeid og 
medvirkning høyt. Erfaringene fra samarbeidet mellom forvaltningsnivåene, både politisk og 
administrativt og å trekke næringsliv, innbyggere m.fl med i arbeidet må utvikles videre i de 
areal- og transportprosjektene som kommer.  

 
Tematiske vektlegginger 
Arealplaner med bestemmelser/retningslinjer: 

− Legge til rette for økt konsentrasjon i bysentrum og knutepunkt i bybåndet 
− Parkeringsnormer etter ABC-prinsippet og mobilitetsplaner. Erfaringen med mobilitetsplaner 

for de store næringsetableringene viser at det gir en bevisstgjøring hos utbygger og et godt 
grunnlag for å diskutere ulike transportløsninger for de ansatte. I nye arealplaner bør kravet 
til mobilitetsplaner utvides til å gjelde flere virksomheter/etableringer. 

− Utvikle gange- og sykkelbyen/10-15 minuttersbyen rundt bysentrene (elsykler gjør avstanden 
«kortere») 

− Fortsette arbeidet med å opparbeide flere snarveier som supplement til hovednettet av 
gang- og sykkelveier 



− ATP Grenland og kommunenes arealdeler har bestemmelser og retningslinjer for lokalisering 
av handel, kontor og annen næring. Kan disse strammes ytterligere inn/gjøres tydeligere? 
 

Handel: 
− Handel representer mange av bilreisene. Kan flere av disse overføres til sykkel, gange og 

kollektivreiser? 
− Transformering av kjøpesenteret Arkaden til å bli mer et handelskvartal hvor butikkene 

åpner seg mot byrommene og gatene utenfor er et lovende forsøk på å gjøre 
sentrumshandelen mer attraktiv.  Her kombineres handel, service med opplevelser og  
møteplasser 

− Skien kommune deltar i nettverksprosjektet Levende lokaler (Doga) og henter mye erfaring 
fra andre kommuner og eksperter på hvordan framtidens sentrum skal fylles med aktivitet 

− Skien og Porsgrunn styrer nå handelen etter et prinsipp basert på størrelsen på 
handelsetableringen. Hvis en etablering skal skje utenfor etablert senterstruktur må det skje 
innenfor et definert handelsområde og størrelsen være over et visst minimum. Hvis ikke er 
alternativet sentrum/lokalsentre. 

− Lokalsentrenes innhold varierer fra en enkelt dagligvarebutikk til et større utvalg av handel 
og service. Disse sentrene bør det jobbes med å definere tydeligere ut fra det omlandet de 
skal betjene, bl.a å få et større mangfold av handel og tjenester. 

 
Boliger: 

− Utvikling av nye typer boliger i sentrum for å tiltrekke seg ulike typer folk, også barnefamilier. 
Boliger for alle, herunder også gode uteareal 

− Boligmodeller; boformer, eie/leie  
− Hvordan få barnefamiliene til å bo i sentrum. Hva slags boligtyper må til? Leiligheter med 

«enebolikvaliteter». Pilotprosjekt? Hva må til? Viktig med god kvalitet på skole og barnehage.  
− Uteromskvaliteter; fra privat til offentlig 
− Fleksibilitet i bebyggelsen; utleiedel, f.eks midlertidig 
− Miks av beboergrupper (studenter, eldre, småbarnsfamilier) som kan hjelpe hverandre 

(barnepass, samvær, hjelp til a få TV-dekoderen til å virke m.m.) 
− Boliger i ulike prisklasser. Nye boliger er relativt dyre i dag. Mellomlegget blir for stort for de 

som skal selge eksisterende bolig. Nøktern standard, bl.a for unge med liten egenkapital 
 

Arbeidsplasser og publikumsrettede funksjoner på rett sted: 
− Strategi for lokalisering; være tidlig ute, legge opp et løp, få til samarbeid regionalt og lokalt 
− Kommunene må lokalisere sine virksomheter til sentrum, f.eks sykehjem, skoler og 

barnehager 
− Lokalitetene i og nær kollektivknutepunktene må benyttes til arbeidsplassintensive 

virksomheter  
− Staten må feie for egen dør når det gjelder statlige virksomheter, f.eks innen helse, justis og 

skatt 
 
Byrom: 

− Forutsetter at en kan bruke midler fra byvekstavtalen til dette formålet 
− Byrommenes betydning for reisemiddelfordeling må dokumenteres 
− Byromsnettverk; flerfunksjonelt, sammenhengende, trygt, korte avstander. Jf KMD 

byromsveileder.  



− Omsette gode byromsprinsipper (Jan Gehl) til praksis. Fra plan til resultat. Krever tett 
oppfølging 

− Gode byrom gir synergier. Investering i byrom genererer mer investeringer i området rundt 
og øker grunnlaget for mer næring/handle og for å få flere beboere i sentrum 

 
Turveger og møteplasser langs elva: 

− Grønnstruktur med god kvalitet i kombinasjon med et effektivt gangveisystem blir viktig når 
det skal fortettes mer i bybåndet. 

− I kommunenes arealplaner er det lagt inn en tett og sammenhengende grønnstruktur 
gjennom bybåndet, langs elva og ut til de nære friluftsområdene 

− Gjennom bypakke- og belønningsmidler opparbeides stadig nye deler av den overordende 
grønnstrukturen og nye snarveier kobles på denne 

 
Kultur, arrangementer og festivaler: 

− Kultur og arrangementer gir innhold til byrom og møteplasser og retter seg som oftest mot 
allmennheten 

− Viktig med noen gode, sterke arrangement som drivere i byen; Porsgrunn internasjonale 
teaterfestival, Mersmak, musikkfestivaler/konsertserier (Wrightegaarden, SkienLive, Parkjazz 
m.fl) 
 

Medvirkning/involvering: 
− Markedsføring og profilering bør også brukes for å formidle helheten; nullvekst og byvekst. 

Innbyggerne må få et eieforhold til «det store prosjektet» og oppleve at de deltar i det når de 
foretar valg som bidrar til å nå målet 

− Bruke medvirkning aktivt i enkeltprosjekt  
− Holdningsskapende arbeid 
− Merkevarebygging og markedsføring 

 
Samarbeid: 

− Samarbeid med gårdeiere og utviklere. Kommunen som det gode vertskap; være tydelige på 
mål og strategier, koordinere i gjennomføring. Skien har god erfaring fra dette i arbeidet med 
sentrum (Skien 2020) 

 
 
Notatet er utarbeidet av temagruppe for areal i Bystrategi Grenland: 
Kjersti Berg, Telemark fylkeskommune 
Kjell Borgeraas, Siljan kommune 
André Lindkjenn Olsen, Bamble kommune 
Marius Lid, Porsgrunn kommune 
Håvard Nymoen, Skien kommune 


