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Arkivsak-dok. 19/06902-9
Saksbehandler Sigbjørn Hjelset

Saksgang Møtedato
Formannskapet

Kommunedelplan for rv. 36 – Skjelsvik - Skyggestein. Vedtak om å legge
planprogram ut til offentlig ettersyn.

Kommunedirektørens innstilling
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13 legges forslag til planprogram for

«Kommunedelplan for rv. 36 Skjelsvik – Skyggestein» ut til offentlig ettersyn.

2. Følgende må innarbeides i utredningsprogrammet før planprogrammet fastsettes:
Hvordan alternativer for ny rv. 36 påvirker personbiltrafikken og hvordan dagens
vegnett kan avlastes for å oppnå nullvekstmålet i byområdet.
Hvordan alternativer for ny rv. 36 bidrar til god rollefordeling mellom nytt og
eksisterende vegnett, spesielt for dagens rv. 36 og fv.32
Hvordan alternativer for ny rv. 36 påvirker trafikkfordelingen over Moflata og
vegsystemet videre nordover i Skien
Dersom utredningsprogrammet viser at ny rv. 36 medfører behov for investeringer på
eksisterende vegnett, skal dette tas hensyn til ved anbefaling av korridor.

Oversiktsbilde

Saken handler om planlegging av ny vei mellom start- og målpunkt markert med blått, på bildet.
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Bakgrunn for saken
Rv. 36 er en viktig lenke i riksvegnettet som binder sammen E18 og E134. Rv 36 har i tillegg en
sentral funksjon i transportnettet i Grenland. Sammen med fv. 32 er rv. 36 hovedvegen inn til
Porsgrunn og Skien fra E18.

Rv. 36 er et sentralt prosjekt ved videreføring av Bypakke Grenland og er prioritert i Nasjonal
transportplan 2022-2033. NTP forutsetter bompengefinansiering på om lag 50%.
Ny rv. 36 planlegges for hele strekningen fra ny E18 til Skyggestein for å sikre helhetlig løsning for
byområdet.

Det ble meldt oppstart av planarbeidet i desember 2020, og vi er nå i fase 2, jf. figuren under.
Statens vegvesen sendte i desember 2021 Skien kommune forslag til planprogram for
kommunedelplan rv. 36 Skjelsvik - Skyggestein.

Skjematisk oppsett for fasene i planprosess for rv36. Se også vedlegg 1, side 52.

Planprogrammet skal gjøre rede for:
• Formålet med planarbeidet.
• Planprosessen og medvirkningsmulighetene.
• Hva som skal utredes og hvordan dette arbeidet skal gjennomføres.

Kommunedelplan for rv. 36 faller innunder plan- og bygningsloven §6 (jf. §11-1) «Planer og tiltak
som alltid skal konsekvens-utredes og ha planprogram eller melding». I det ligger at det skal gjøres
alternativ-vurderinger og at vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn av de ulike veg-
korridorene skal utredes. Det er Statens vegvesen som leder kommunedelplanarbeidet, mens
kommunene Skien og Porsgrunn er planmyndighet og skal legge planprogrammet ut på høring i de
respektive kommuner. Skien Bystyre har delegert denne myndigheten til Formannskapet. Etter
høringen skal kommunen fastsette planprogrammet.

Saksframstilling
Mål
De vedtatte hovedmålene for Bystrategi Grenland er:

Samfunnsmålene for prosjektet bygger på samfunnsmålene fra KVU-Grenland:
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Bedre framkommelighet for næringstrafikk og mer attraktive forhold for reisende med 
kollektivtransport og for gående og syklende. 
 
Prosjektet rv. 36 Skjelsvikdalen – Skyggestein har følgende mål: 
 

 
 
 
 
Grensesnitt mellom ny rv 36, videreføring av Bypakke Grenland og byvekstavtalen 
Samtidig med planprosessen for rv. 36 pågår det forberedelser for videreføring av bypakke 
Grenland og senere byvekstavtalen. 
Felles vedtak om å videreføre Bypakke Grenland ble gjort av Fylkestinget, By- og 
Kommunestyrene i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble i november og desember 2021. Det skal 
utarbeides en langsiktig bystrategi med grunnlag for en proposisjon til Stortinget for videreføring av 
Bypakke Grenland.  
 
Byområdet er i gang med å utvikle en helhetlig portefølje for transportsystemet i Grenland der rv.36 
er det største prosjektet og den viktigste premissleverandøren for både måloppnåelse og utforming 
av andre prosjekter i byområdet. Nullvekstmålet gir særlig behov for helhetlig planlegging av 
transportsystemet. 
 
Trafikkberegninger i influensområdet 
Influensområdet for trafikkberegningene i konsekvensutredningen strekker seg ut over 
planområdets avgrensning fordi korridorvalg og kryssplasseringer vil ha mye å si for både 
nullvekstmål og avlasting av dagens vegnett. Trafikale virkninger må derfor vurderes i hele 
influensområdet. Dette er spesielt viktig siden det skal utredes linje utenfor vedtatt KVU-korridor. 
 

Utredningsprogram 
Konsekvensutredningen skal besvare utredningsbehovet som inngår i fastsatt planprogram. 
Hovedformålet er å gi beslutningstaker full oversikt over påregnelige virkninger av tiltaket, både 
permanent og i gjennomføringsfasen. I tillegg vil konsekvensutredningen omtale videre 
undersøkelser som er nødvendige, og som derfor planlegges i kommende prosjektfaser. 
 
Metoden for konsekvensanalyse skal sikre en systematisk, helhetlig og faglig analyse av de 
konsekvensene et tiltak medfører, og omfatter prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. 
 
Følgende «prissatte konsekvenser» skal utredes: 

 Støy  
 Lokal luftkvalitet (svevestøv og nitrogenoksider) 
 Trafikkberegninger 
 Klimagassutslipp; herunder arealbeslag, byggefase, samt drift / vedlikehold og trafikk når 

anlegget står ferdig 
 Kostnader  

 
Prissatte konsekvenser blir vurdert samlet i en kost / nytte-analyse. Andre parametere som inngår i 
dette regnskapet er helsemessige aspekter (f.eks. trafikksikkerhet og helsebringende 

Samfunnsmål 

 Planen skal legge til rette for effektiv og trafikksikker hovedveg mellom E18 og 

indre Telemark for gods- og persontrafikk. 

 Planen skal legge til rette for avlasting av lokalvegene i Skien og Porsgrunn, og 

på denne måten gjøre det mulig at veksten i trafikk kan tas med kollektiv, 

sykkel og gange. 

 Planen skal gjøre det enklere for kommunene å få til ønsket byutvikling i 

bybåndet. 
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transportformer) og tidsaspektet. Alt dette blir satt inn i beregningsmodell for å analysere hvordan 
ny veg fører til endringer i trafikkmønster på vegnettet for øvrig. 
 
Følgende «ikke-prissatte konsekvenser skal utredes: 

 Friluftsliv/by- og bygdeliv 
 Landskapsbilde 
 Naturmangfold 
 Kulturarv 
 Naturressurser 

 
Summen av trafikale virkninger, prissatte og ikke prissatte konsekvenser skal så gi grunnlag for å 
vurdere de ulike vegkorridorene opp mot hverandre. Vurderingene relateres til hva som er mål for 
prosjektet. 
 
Konsekvensutredningen skal omtale hvordan ulike veg-korridorer legger til rette for ønsket 
arealutvikling og eventuelt fører til negative konsekvenser i Porsgrunn og Skien kommuner. 
Statens vegvesen skriver i planprogrammet at de forutsetter nært samarbeid med Porsgrunn og 
Skien kommuner for å vurdere planens lokale og regionale virkninger. Det vil si hvordan nye 
forutsetninger kan gi endringer i næringsliv, inn- og utpendling, bosetting, bostedsattraktivitet, 
utflytende arealutvikling osv.  
 
 
Hvor kommer veien?  
Planprogrammet definerer to alternative hovedkorridorer, vist som gul og rød korridor, se figur 
nedenfor. Korridorene blir vurdert opp mot et referansealternativ, altså 0-alternativet.  
Referansealternativet blir i planprogrammet definert som situasjonen i 2030, hvis tiltak ikke 
gjennomføres, men hvor andre rammeforutsetninger tas hensyn til. Som f.eks. vedtatte 
utbygginger, samferdselsprosjekt, befolkningsprognoser etc. Tiltak som bidrar til nullvekst i 
personbiltrafikken, slik som kollektiv-infrastruktur, anlegg for gående / syklende, samt 
holdningsskapende arbeid, tas med i beregningene for referansealternativet. 
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Kart som viser gul og rød korridor, og strekninger med overlapp mellom disse. Hver korridor har
flere mulige varianter. Det kan også hende at gul og rød korridor kombineres, når endelig veilinje
skal defineres. Se for øvrig vedlegg 2, som omtaler andre veilinjer som har vært vurdert, men som
ikke er tatt med videre.



Dokumentnr.: 19/06902-9  side 6 av 8 
 

Gul korridor 
Strekning Beskrivelse 

Skjelsvikdalen- 
Klevstrand 

Gul korridor starter i nytt kryss mellom E18 og rv. 36 i Skjelsvikdalen. 
Etter krysset går ny rv. 36 inn i tunnel og kommer ut ved Klevstrand. 

Klevstrand- 
Bjørnstad 

Mellom Klevstrand og Skipperåsen skal det bli utredet veg i dagen. 
Kryssløsninger på strekningen er planskilt- og lyskryss. Aktuelle 
kryssplasseringer som skal utredes er Klevstrand, Øyekast, Kulltangen, 
Vadbakk, Linaaesgate og Bjørnstad. 
Kryssing av elva utredes med klaffebru/dagens bru. Fra brua går vegen i 
ny tunnel under Skipperåsen og videre frem til Bjørnstad. 
På strekningen Klevstrand-Bjørnstad utredes også ingen tiltak på 
eksisterende veg. 

Bjørnstad- 
Skyggestein 

Det er to vegkorridorer fra Bjørnstad. 
A: Fra Bjørnstad legger vegen seg på Bjørnstadjordene til Larønningen. 
Fra Larønningen går vegen videre til Skyggstein. Aktuelle 
kryssplasseringer som skal utredes er Bjørnstad, Larønningen og 
Skyggestein. 
B: Fra Bjørnstad legger vegen seg langs Bjørntvedtvegen til Rødmyr og 
videre til Skyggestein. Aktuelle kryssplassering som skal utredes er 
Bjørnstad, Rødmyr og Skyggestein. 

 
 

Rød korridor 
Strekning Beskrivelse 

Skjelsvikdalen- 
Klevstrand 

Rød korridor starter i nytt kryss mellom ny E18 og rv. 36 i Skjelsvikdalen. 
A: Fra ny E18 vil vegen gå i dagen over Herøya. Se «Vegkorridor i 
dagen over Herøya» under tabellen. 

B: Fra ny E18 vil vegen starte med direkteførte ramper i tunnel. * 
 

Klevstrand- 
Rødmyr 

På strekningen Klevstrand-Skipperåsen skal det utredes veg i dagen og 
tunnel. Kryssløsninger som skal utredes på strekningen er planskilt- og 
lyskryss. Aktuelle kryssplasseringer som skal utredes er Klevstrand, 
Øyekast, Kulltangen og Rødmyr. 
Kryssing av Porsgrunnselva utredes med bru eller tunnel. 
Gjennom Skipperåsen vil vegen gå i tunnel og etter tunnelen vil det bli 
utredes i dagen og tunnel frem til Rødmyr. 

Rødmyr- 
Skyggestein 

Fra Rødmyr går vegen i dagen til Skyggestein. Aktuell kryssplassering er 
Skyggestein. 

 

*) I prosjektbestillingen skal ny rv. 36 starte ved nytt kryss på ny E18. I forslag til reguleringsplan 
for ny E18 (Kjørholt-Preståsen) er det ikke regulert et nytt kryss mellom ny E18 og ny rv. 36. 
Prosjektet rv. 36 vil se på ulike løsninger, men samtlige løsninger vil kreve fravik. Inntil 
kryssplasseringen mellom ny E18 og ny rv. 36 er avklart, må Statens vegvesen også se på 
alternativer som ikke krever fravik, som daglinje over Herøya. 
 
Permanent masselager: Siden utredningen omfatter tunnell-alternativer, som kan medføre stort 
masseoverskudd, må ev. areal for permanent masselager utredes. 
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Planprosess, framdrift og videre arbeid 
 

Tid Arbeidsoppgave Beskrivelse 

Desember 2020 

–november 2021 

Varsel om oppstart 
Siling av alternativer 
Forslag til planprogram 

Statens vegvesen lager forslag til 

planprogram. 

Januar 2022 Politisk 1. gangs 

behandling av 

planprogram 

Forslaget behandles politisk av Porsgrunn og Skien 

kommuner, før det legges ut til 

offentlig ettersyn. 

Februar-mars 

2022 

Offentlig ettersyn av 

planprogram 

Offentlige etater og interessenter kan 

komme med høringsuttalelser. 

April 2022 Merknadsbehandling Statens vegvesen svarer ut merknader. 

Juni 2022 Fastsette planprogram Etter høringen er det politikerne i 

Porsgrunn og Skien kommuner som fastsetter 

planprogrammet. 

April 2022-mars 

2023 

Lage kommunedelplan med 

konsekvensutredning 

Med utgangspunkt i fastsatt planprogrammet, skal 

Statens vegvesen utarbeide forslag til 

kommunedelplan med 

konsekvensutredning. 

Mai/juni 2023 Politisk behandling av 

forslag til kommunedelplan 

Forslaget behandles politisk av Porsgrunn 

og Skien kommuner, før det legges ut til offentlig 

ettersyn. 

Juni-juli 2023 Offentlig ettersyn av 

kommunedelplan med 

konsekvensutredning 

Offentlige etater og interessenter kan komme 

med høringsuttalelser. 

August- 

september 2023 

Merknadsbehandling Statens vegvesen svarer ut merknader. 

November 2023 Valg av løsning (politisk 

vedtak) 

Politikerne i Porsgrunn og Skien 

kommuner behandler kommunedelplanen 

 
Tabellen viser statens vegvesens forslag til framdriftsplan. Milepæler der det skal tas politiske 
beslutninger er vist med gult. Det legges opp til vedtatt kommunedelplan i november 2023.  
 
Når kommunedelplanen er vedtatt, er neste steg utarbeiding av reguleringsplan. Dette vises som 
fase 4 i oversikten innledningsvis i saksframlegget. Denne fasen vil ta minimum 1 år. 
 
Budsjettrammer 
Samferdselsdepartementet oversendte den økonomiske rammen (kvu-estimat) for 
kommunedelplan rv. 36 Skjelsvikdalen- Skyggestein 17. juni 2020. Rammen ble fastsatt til 5,1 
milliarder 2020-kr.  
 
Effekten av saken  

Perspektiv Negativ  Nøytral Positiv  Ingen 
Konsekvens for klima på kort og lang sikt   X   
Konsekvens for miljøet på kort og lang sikt   X   
Økonomiske konsekvenser i et langt perspektiv  X   
Konsekvens for folkehelsen   x   

 
Alle temaene ovenfor er tema som skal inngå i konsekvensutredningen, for hver enkelt korridor. 
Negative og positive konsekvenser for temaene blir en del av vektinga når det til slutt skal velges 
en veglinje for neste detaljeringsnivå, det vil si som skal regulerings-planlegges. Effekten av denne 
saken settes som «nøytral» i tabellen over. 
 
Kommunedirektørens vurdering og konklusjon 
Kommunedirektøren er svært fornøyd med at vi er ved milepælen hvor vi kan legge frem forslag til 
planprogram etter mange år med forberedende arbeid. For Skien og Grenland er ny rv. 36 et viktig 
ledd i å få et effektivt, trygt og fremtidsrettet transportsystem.  
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Rv. 36 er «fundamentet» i ny bypakke og en framtidig byvekstavtale med staten. Rv.36 er den 
viktigste premissleverandøren for både måloppnåelse og utforming av andre prosjekter i 
byområdet. God samfunnsnytte, måloppnåelse og en vedtatt bypakke er avgjørende for å få 
realisert ny rv. 36. Gjennomføring krever derfor godt samarbeid og enighet mellom kommuner, 
fylkeskommune og staten. 
Framdriften på planarbeidet for rv.36 er viktig for å avklare gjennomføringen av vegprosjektet men 
også resten av prosjektene i en ny bypakke. Mange av de øvrige investeringsprosjektene i en ny 
portefølje avhenger av løsningen på rv. 36. Dette er tiltak hos alle vegeiere og må planlegges 
parallelt med utarbeidelse av kommunedelplan / reguleringsplan. Prosess og ansvar for 
planlegging av de øvrige prosjektene må avklares nærmere. 
Ny rv. 36 gir bedre fremkommelighet for næringstransporten, men også for personbiltrafikken. 
Nullvekstmålet for persontransporten med bil gjelder for hele byregionen samlet, noe som betyr at 
det er rom for biltrafikkvekst på enkeltstrekninger så lenge det totalt sett ikke er vekst i 
persontransporten med bil i byregionen. Trafikken på rv. 36 utgjør imidlertid en relativt stor del av 
totaltrafikken i Grenland, og prosjektet vil potensielt sett gjøre det vanskeligere å nå nullvekstmålet 
Der må derfor kompenseres med ulike former for bildempende tiltak. Dette må drøftes i 
planarbeidet med rv. 36, i utforming av ny bypakke og i dialog med staten om en byvekstavtale. 
Skien kommune forventer at staten tar en aktiv rolle i denne dialogen. 
 
Vegen kan gi muligheter for ønsket by- og næringsutvikling. Det er viktig å få utredet både trafikale 
virkninger, prissatte og ikke- prissatte konsekvenser. Ny rv.36 vil avdekke flere interessekonflikter 
opp mot statlige føringer som det å bevare naturmangfold, landbruksjord, kulturarv med flere, og 
planprosessen må bidra til å finne en best mulig løsning for dette. Det kan være målkonflikt mellom 
statens krav til fremkommelighet og hastighet på riksvegnettet opp mot byområdets behov for et 
bedre lokalt trafikksystem og mål om by- og næringsutvikling. 
Kommunedirektøren er opptatt av at man gjennom planprosessen klarer å finne fram til et 
trafikksystem og en trasé som gjør at man oppnår prosjektmålet som går på å avlaste eksisterende 
fv. 32 og rv. 36, for å styrke kollektivtrafikk og byutvikling i disse korridorene på hver side av elva. I 
det ligger en forventning om grundig utredning av de viktigste trafikkstrømmene og målpunktene i 
og utenfor selve planområdet.  
 
Kommunedirektøren merker seg at planprogrammet legger opp til informasjon og medvirkning 
gjennom hele prosessen. Ved offentlig ettersyn av planprogrammet, og i senere planfase hvor det 
gjennomføres offentlig ettersyn av planforslag til kommunedelplan med konsekvensutredning, 
forutsettes et nært samarbeid mellom de berørte kommunene og Statens vegvesen for best mulig 
informasjon til publikum og gjennomføring av høringsmøter. 
 
Videre oppfordrer kommunedirektøren Statens vegvesen til å prioritere framdriften i planarbeidet, 
slik at et vedtak om valg av løsning kan foreligge i november 2023. Dette er avgjørende for 
kommunens videre arealutvikling, spesielt nye næringsarealer og prosessen for videreføring av 
Bypakke Grenland. 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren mener at forslag til planprogram gir et godt grunnlag for videre arbeid med rv. 
36 Skjelsvik – Skyggestein og anbefaler at det legges ut på offentlig ettersyn.  
 
Følgende må innarbeides i utredningsprogrammet før planprogrammet fastsettes: 

 Hvordan alternativer for ny rv. 36 påvirker personbiltrafikken og hvordan dagens 
vegnett kan avlastes for å oppnå nullvekstmålet i byområdet. 

 Hvordan alternativer for ny rv. 36 bidrar til god rollefordeling mellom nytt og 
eksisterende vegnett, spesielt for dagens rv. 36 og fv.32  

 Hvordan alternativer for ny rv.36 påvirker trafikkfordelingen over Moflata og 
vegsystemet videre nordover i Skien  

 Dersom utredningsprogrammet viser at ny rv. 36 medfører behov for investeringer på 
eksisterende vegnett, skal dette tas hensyn til ved anbefaling av korridor. 

 
Vedlegg:  

1. Planprogram datert 09.02.22  
2. Silingsrapport datert 01.12.21 
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Saksprotokoll 

Rv36 Skjelsvikdalen-Skyggestein - ny sak om planprogram på 
høring 

 

Arkivsak-dok. 22/01436 
Saksbehandler Marius Lid 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 28.06.2022 47/22 

 
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-13 legges forslag til planprogram for 
kommunedelplan for rv. 36 Skjelsvikdalen-Skyggestein, datert 22.06.22, ut til høring og 
offentlig ettersyn. 
  
Rv. 36 er en viktig infrastruktur og går gjennom tett bebyggelse i Grenland. Hovedtyngden av 
trafikken er lokal. For Porsgrunns del er dette først og fremst et bypakkeprosjekt, og det 
forutsettes at planlegging og bygging av ny rv. 36 tilpasses byområdets mål og behov. 
Hensynet til gjennomgangstrafikken må ikke vektlegges sterkere enn det lokale behovet. 
Lavere fart enn 90 km/t og noe kø må aksepteres for å redusere negative konsekvenser for 
byområdet. 
 
Porsgrunn kommune registrerer at det er kommet nye statlige signaler om forslag til endring i 
vegnormalene. Vi støtter Statens vegvesen sine mål om at vegutbygging skal ha god lokal 
tilpasning, mer gjenbruk av eksisterende vegnett og bygging med et så lite fotavtrykk som 
mulig. Hvis hele eller deler av ny rv. 36 skal inn i bypakka, så må planleggingen tilpasses slik 
at kostnadene ikke blir for høye. Det må være nok midler igjen i en ny bypakke til andre 
nødvendige investeringsprosjekter, og bompengebelastningen for Porsgrunns innbyggere 
skal ikke økes vesentlig sammenlignet med dagens nivå. 

 
Behov for framtidig kapasitet på rv. 36 i Grenland må sees i sammenheng med de statlige 
rammebetingelsene som påvirker trafikkveksten. Det skal ikke planlegges for unødvendig 
høy kapasitet som medfører store inngrep og kostnader. Den videre planprosessen må 
synliggjøre løsninger som er i tråd med statens byområdepolitikk som gjør Grenland i stand 
til å nå nullvekstmålet i framtida og følger opp statens premisser for en byvekstavtale. 
Porsgrunn kommune forutsetter at planarbeidet tar hensyn til lokale behov og ivaretar 
helheten i transportsystemet i byområdet i vesentlig større grad enn andre riksvegprosjekt. 
Porsgrunn kommune ønsker å bidra til en effektiv planprosess og gjennom samarbeid finne 
løsninger som gir tilstrekkelig modenhet for å opprettholde prosjektets prioritering i Nasjonal 
Transportplan. Dette vil samtidig sikre framdriften i arbeidet med videreføring av Bypakke 
Grenland.  
 
Forbi Herøya er det tidligere vedtatt tunell, og Porsgrunn kommune anser det som helt 
utenkelig å legge en ny stamveg i dagen gjennom bydelen. Det forutsettes også at ved 
etappevis utbygging skal ny vegstrekning i tunell fra Skjelsvikdalen til Klevstrand prioriteres 
før ny kryssing av elva. 
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Følgende må innarbeides før planprogrammet fastsettes: 
- Hvordan alternativer for ny rv. 36 påvirker personbiltrafikken og hvordan dagens 

vegnett kan avlastes for å oppnå nullvekstmålet i byområdet.  
- Hvordan alternativer for ny rv. 36 bidrar til god rollefordeling mellom nytt og 

eksisterende vegnett, spesielt for dagens rv. 36 og fv. 32. 
- Dersom utredningsprogrammet viser at ny rv. 36 medfører behov for investeringer på 

eksisterende vegnett, skal dette tas hensyn til ved anbefaling av korridor. Alle 
investeringsbehov må ta hensyn til premissene byområdet har satt for 
bompengefinansieringen. 

Mulige kryssløsninger som sikrer at lokaltrafikken kobles på ny rv. 36 i Skjelsviksdalen. 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 28.06.2022 sak 47/22 
 
Møtebehandling 
Trond Ingebretsen fremmet følgende forslag: 
Porsgrunn formannskap slutter seg til Statens Vegvesen sitt innspill om å fjerne høybru fra 
planprogrammet 
 
 
Votering 
Rådmannens innstilling med Trond Ingebretsens tilleggsforslag enst vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak/innstilling  
 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-13 legges forslag til planprogram for 
kommunedelplan for rv. 36 Skjelsvikdalen-Skyggestein, datert 22.06.22, ut til høring og 
offentlig ettersyn. 
  
Rv. 36 er en viktig infrastruktur og går gjennom tett bebyggelse i Grenland. Hovedtyngden av 
trafikken er lokal. For Porsgrunns del er dette først og fremst et bypakkeprosjekt, og det 
forutsettes at planlegging og bygging av ny rv. 36 tilpasses byområdets mål og behov. 
Hensynet til gjennomgangstrafikken må ikke vektlegges sterkere enn det lokale behovet. 
Lavere fart enn 90 km/t og noe kø må aksepteres for å redusere negative konsekvenser for 
byområdet. 
 
Porsgrunn kommune registrerer at det er kommet nye statlige signaler om forslag til endring i 
vegnormalene. Vi støtter Statens vegvesen sine mål om at vegutbygging skal ha god lokal 
tilpasning, mer gjenbruk av eksisterende vegnett og bygging med et så lite fotavtrykk som 
mulig. Hvis hele eller deler av ny rv. 36 skal inn i bypakka, så må planleggingen tilpasses slik 
at kostnadene ikke blir for høye. Det må være nok midler igjen i en ny bypakke til andre 
nødvendige investeringsprosjekter, og bompengebelastningen for Porsgrunns innbyggere 
skal ikke økes vesentlig sammenlignet med dagens nivå. 

 
Behov for framtidig kapasitet på rv. 36 i Grenland må sees i sammenheng med de statlige 
rammebetingelsene som påvirker trafikkveksten. Det skal ikke planlegges for unødvendig 
høy kapasitet som medfører store inngrep og kostnader. Den videre planprosessen må 
synliggjøre løsninger som er i tråd med statens byområdepolitikk som gjør Grenland i stand 
til å nå nullvekstmålet i framtida og følger opp statens premisser for en byvekstavtale. 
Porsgrunn kommune forutsetter at planarbeidet tar hensyn til lokale behov og ivaretar 
helheten i transportsystemet i byområdet i vesentlig større grad enn andre riksvegprosjekt. 
Porsgrunn kommune ønsker å bidra til en effektiv planprosess og gjennom samarbeid finne 
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løsninger som gir tilstrekkelig modenhet for å opprettholde prosjektets prioritering i Nasjonal 
Transportplan. Dette vil samtidig sikre framdriften i arbeidet med videreføring av Bypakke 
Grenland.  
 
Forbi Herøya er det tidligere vedtatt tunell, og Porsgrunn kommune anser det som helt 
utenkelig å legge en ny stamveg i dagen gjennom bydelen. Det forutsettes også at ved 
etappevis utbygging skal ny vegstrekning i tunell fra Skjelsvikdalen til Klevstrand prioriteres 
før ny kryssing av elva. 
 
Følgende må innarbeides før planprogrammet fastsettes: 

- Hvordan alternativer for ny rv. 36 påvirker personbiltrafikken og hvordan dagens 
vegnett kan avlastes for å oppnå nullvekstmålet i byområdet.  

- Hvordan alternativer for ny rv. 36 bidrar til god rollefordeling mellom nytt og 
eksisterende vegnett, spesielt for dagens rv. 36 og fv. 32. 

- Dersom utredningsprogrammet viser at ny rv. 36 medfører behov for investeringer på 
eksisterende vegnett, skal dette tas hensyn til ved anbefaling av korridor. Alle 
investeringsbehov må ta hensyn til premissene byområdet har satt for 
bompengefinansieringen. 

- Mulige kryssløsninger som sikrer at lokaltrafikken kobles på ny rv. 36 i 
Skjelsviksdalen. 

 
Porsgrunn formannskap slutter seg til Statens Vegvesen sitt innspill om å fjerne høybru fra 
planprogrammet 
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Hanne Birte Hulløen

Saksgang Møtedato
Hovedutvalg for klima, areal og plan 08.09.2022

Uttalelse til høring av forslag til planprogram for 
kommunedelplan ny riksveg 36 - Skjelsvikdalen-
Skyggestein - Porsgrunn og Skien kommuner

Innstilling fra fylkesdirektøren
1. Vestfold og Telemark fylkeskommune viser til Fylkestingets vedtak om videreføring av 

Bypakke Grenland (sak 181/21 14.des. 2021) hvor ny riksveg 36 fra Skjelsvikdalen til 
Skyggestein inngår i porteføljen. Valg av trasé og utforming av rv. 36 er premissgivende for 
framtidig areal- og transportsystem i Grenland. Det er viktig med god framdrift i den videre 
planprosessen for å opprettholde prosjektets prioritering i Nasjonal transportplan og sikre 
framdriften i arbeidet med videreføring av Bypakke Grenland.

2. Vestfold og Telemark fylkeskommune støtter Skien og Porsgrunn kommuners vedtak om 
tillegg til planprogrammet.

3. Denne saken utgjør Vestfold og Telemark fylkeskommunes uttalelse til forslag til 
planprogram.

Bakgrunn og saksgang
Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet satt i gang arbeid med planlegging 
av ny riksveg 36 (rv. 36) fra Skjelsvikdalen i Porsgrunn til Skyggestein i Skien. Etter prosessreglene i 
plan- og bygningsloven (pbl) skal det utarbeides en kommunedelplan med konsekvensutredning. 
Forslag til planprogram for kommunedelplanen er utarbeidet av Statens vegvesen, ble behandlet av 
formannskapene i kommunene og ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, hhv 15. 
februar i Skien kommune og 28. juni i Porsgrunn kommune (vedlegg 3-6). Saken ble drøftet i 
Regionalt planforum 6. april. Frist for uttalelser er satt til 9. september. Når Statens vegvesen har 
sammenfattet uttalelsene fra høringen vil planprogrammet deretter bli fastsatt av 
planmyndighetene i Skien og Porsgrunn kommuner.

Fylkeskommunens uttalelse gis til sist reviderte forslag til planprogram datert 22. juni 2022 (vedlegg 
1). Planprogrammet er et forslag til hvordan planprosessen for kommunedelplanen skal 



gjennomføres og hvilke utredninger som må foreligge til konsekvensutredningen av de ulike 
traséene. KU skal gjennomføres i tråd med KU-forskriften og vegvesenets håndbok V712. 

Grunnlag for fylkeskommunens vurdering
Fylkeskommunen skal bidra til at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i alt planarbeid. Vi 
har en rolle som regional utviklingsaktør, planmyndighet og som planfaglig veileder. 
Fylkeskommunens uttalelse gis med grunnlag i mål, prinsipper og anbefalinger, slik de er nedfelt i 
overordnede nasjonale og regionale styringsdokumenter. 

Saken om ny rv. 36 er av stor regionalpolitisk betydning, og høringsuttalelsen til planprogrammet 
legges derfor fram for hovedutvalget for klima, areal og plan (HKAP), i tråd med § 7 i reglementet 
for delegering av myndighet fra fylkestinget til fylkesdirektøren.

Saken legges fram som referatsak til Hovedutvalg for samferdsel.

Saksopplysninger med fylkesdirektørens kommentarer 
Det sendes ikke en egen administrativ uttalelse til denne saken. Den politiske saken inneholder 
derfor noe informasjon som ikke er direkte relevant for vedtakspunktene, men som er supplement 
til de faglige utredningsoppgavene slik de er beskrevet i forslaget til planprogram. Av samme årsak 
er saksopplysninger og fylkesdirektørens kommentarer og vurderinger slått sammen. 

Regionale planer, statlige føringer og avtaler 
Planprogrammet viser i kap. 2.4 til at ATP Grenland er en overordnet føring for planarbeidet, og 
beskriver kort i kap 2.6 tidligere utredninger og planer for rv. 36, som Konseptvalgutredning 
Grenland /KS1, Bypakke Grenland fase 1 og Byutredning Grenland. Fylkeskommunen er og har vært 
sentral i dette arbeidet. Etter fylkesdirektørens vurdering bør planprogrammet forsterkes for i 
større grad å reflektere til å de felles vedtatte hovedmålene i byområdet. 

Regional plan for samordna areal og transport i Grenland (ATP Grenland 2014-2025) er vårt felles 
styringsdokument for Grenland. Bypakke Grenland fase 1 utgjør en sentral del av 
handlingsprogrammet for denne regionale planen. Framtidig utbygging av deler av ny rv. 36 er 
forutsatt i konseptvalgutredning (KVU) Grenland (2010) og fulgt opp i ATP Grenland. Byutredning 
Grenland (2018) erstattet det statlige kravet om revisjon av KVU-en og bekrefter behovet for 
bygging av deler av ny rv. 36, og synliggjør behovet for en mer omfattende analyse av trafikale 
virkninger for å avklare framtidige løsninger. Etter fylkesdirektøren vurdering er det viktig å 
planlegge hele strekningen, men vurdere muligheten for etappevis utbygging. 

Gjennomføringen av Bypakke Grenland og arbeidet med ny bystrategi bygger på tre vedtatte 
hovedmål, likelydende for fylkeskommunen og kommunene: 

 I Grenland skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv 
arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange 

 Grenland skal være et attraktivt sted å bo med levende bysentra og gode transportløsninger 
 Regionen skal være attraktiv for et mangfoldig næringsliv og høykompetent arbeidskraft 

Disse målene følger opp de statlige premissene i Nasjonal transportplan 2022-2033 og er forankret i 
Grenlands belønningsavtale med staten for perioden 2021-2024. For at byområdet skal nå det 
statlige nullvekstmålet, er det avgjørende at de ulike statlige prosjektene bidrar til denne 

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/plan/regional-planlegging/vedtatte-planer-og-strategier/#heading-h2-4


måloppnåelsen. Ny rv. 36 har vært et politisk prioritert prosjekt i Grenland og i fylket i lang tid, og er 
et sentralt prosjekt i arbeidet med ny bypakke, og prosjektet er prioritert i NTP. 

I fylkesdirektørens vurdering legges til grunn byområdepolitikken forankret i gjeldende NTP hvor 
satsingen på byvekstavtaler fortsetter, med Grenland som ett av de prioriterte byområdene. 
Formålet med byvekstavtaler er bedre samordning mellom staten, fylkeskommunene og 
kommunene som har ansvar for ulike tiltak og virkemidler i byområdene. Avtalene skal være 
langsiktige, og omfatter både vei-, kollektivtransport-, sykkel- og gange- og arealtiltak. 
Nullvekstmålet legges til grunn. Dette målet skal også bidra til mer attraktive byer med økt 
mobilitet og bedre framkommelighet for næringslivet. 

De bompengefinansierte bypakkene inngår i byvekstavtalene. Rv. 36 fra Skjelsvik til Skyggestein er 
ifølge NTP et aktuelt prosjekt å prioritere innenfor byvekstavtalen. KVU-estimatet er på om lag 5,3 
mrd. kroner, og i gjeldende NTP forutsettes det et statlig bidrag på 2,8 mrd. kroner og 2,5 mrd. kr i 
lokal bompengefinansiering. Fylkeskommunens innspill til NTP prioriterte ny rv. 36, men påpekte at 
prosjektet må tilpasses byområdets behov og mål. 

For å realisere rv. 36 i tråd med føringene i NTP er man avhengig av både bompengemidler gjennom 
bypakka og de statlige bevilgningene i NTP. Etter fylkesdirektørens vurdering må 
kommunedelplanen derfor legge opp til løsninger som kommunene er enige om og som kan la seg 
finansiere med de premissene som byområdet har satt for bompengefinansieringen.

Nullvekstmålet gjelder for hele avtaleområdet samlet, og avtaleområdet tilsvarer kommunene som 
er med i avtalen. Både valg av trasé, standard og kryss på ny rv.36 vil ha betydning for framtidig 
vekst i persontransport med bil i Grenland. Etter fylkesdirektørens vurdering må det kartlegges 
grundig hvordan de ulike løsningene for vegen påvirker nullvekstmålet

Grenland er i gang med å forberede videreføring av Bypakke Grenland, og det er gjort felles vedtak i 
kommunene og fylkeskommunen både om å starte arbeidet og få på plass grunnlag for en 
proposisjon til Stortinget i 2022. Vedtakene ber om det skal utarbeides en langsiktig bystrategi som 
også vil være grunnlag for å revidere ATP Grenland. En slik revisjon er i tråd med fylkestingsvedtak 
166/20 om Regional planstrategi i Vestfold og Telemark. Rv. 36 er det enkeltprosjektet i porteføljen 
som har størst betydning for måloppnåelse i byområdet. Valg av trasé og utforming av rv. 36 er 
premissgivende for hele det framtidige areal- og transportsystemet i Grenland, og har dermed stor 
betydning for den regionale planen.

Samferdsel
Kap. 5 i forslag til planprogram beskrives hhv. rød og gul korridor som alternative korridorer som 
anbefales utredet videre. Kap. 5.2.3 omtaler at i arbeidet med konsekvensutredningen kan 
vegkorridorene kombineres, og anbefalt korridor kan være satt sammen av forskjellige korridorer. 
15. juni i år la Statens vegvesen fram for Samferdselsdepartementet forslag til endring av 
vegnormalene, med formål å hente ut klimagevinster og kutte kostnader ved veibygging. Forslaget 
kan ha betydning for vekting av de ulike løsningene for ny rv. 36 i Grenland (se vedlegg 2). 

Fylkesdirektøren ber derfor om at kap. 5.2. suppleres slik at mulighetene ved og konsekvensene av 
flere kombinasjonsløsninger, gjenbruk av og kobling til eksisterende vegnett blir ivaretatt i 
beslutningsgrunnlaget. Dette innebærer etter fylkesdirektørens vurdering at nødvendige behov for 
investeringer på eksisterende vegnett også kan vektlegges, sett i lys av nasjonale signaler om mulig 
reduserte bevilgninger til vegbygging. I den sammenhengen vil fylkesdirektøren peke på at det ikke 



går tydelig fram av silingsrapporten hvordan eksisterende rv. 36 fra Bjørndalsrundkjøringen til 
Menstadbrua har blitt vurdert (0-alternativet). Fylkesdirektøren ber om at dette blir beskrevet.

Det er svært viktig at etappevis utbygging blir vurdert godt planprosessen, og at muligheter og 
konsekvenser av å ta ut eller skyve på utbyggingen av delstrekninger synliggjøres. Fylkesdirektøren 
støtter Statens vegvesen i at de bør utbedre vegen der de kan og bygge nytt der de må, i lys av 
målene om å redusere både kostnadene og negative konsekvenser ved vegutbygging. 

Hovedtyngden av trafikken på rv. 36 er lokal og har målpunkt i byområdet i Grenland. Beregnet 
trafikk i år 2050 legges til grunn for vurdering av den samfunnsøkonomiske nytten av ny veg. Valg av 
løsninger for lokaltrafikken vil ha stor betydning for om byvekstavtalens mål om nullvekst i 
persontransport med bil kan nås. Dersom ny rv. 36 ikke fullfinansieres av staten, men skal kunne 
delfinansieres gjennom bypakka, er det et premiss at løsningen bygger opp om byområdets behov 
og statens byområdepolitikk. Etter fylkesdirektørens vurdering bør planprogrammet reflektere 
dette, og gi tydelig signaler om hvordan samfunnsnytten og andre transportløsninger vektes opp 
mot transportberegningene.

Fylkesdirektøren vurderer at de trafikale virkningene, etterbruk og eventuell ny funksjon for 
lokalvegnettet, primært dagens fylkesveger, må utredes grundig med særlig vekt på hensynet til 
myke trafikanter, kollektivløsninger, sammenhengende gang- og sykkelruter, og disse må være 
viktige kriterier ved valg av alternativ. Konsekvenser for trafikkavviklingen i anleggsperioden må 
også tillegges vekt. 

Fylkesdirektøren registrerer at silingsrapporten er datert 1.12.2020 og at målene som er gjengitt 
ikke samsvarer med nyere statlige rammebetingelser og målformuleringer for prosjektet. Dette kan 
ha hatt føringer for hvilke alternativer som er blitt silt ut. Kap. 6.8 som beskriver 0-alternativet med 
noen utbedringer (Alternativ 0+) er tynt omtalt og mangler kartutsnitt, og det uklart om dette 
alternative omfatter framtidig bruk av hele eksisterende rv. 36, inkludert delstrekningen fra 
Bjørndalsrundkjøringen til Menstadbrua. Fylkesdirektøren vurderer at dette bør beskrives.

Barn- og unge
Ny trasé for rv. 36 vil berøre oppvekstmiljøet for barn og unge i byområdet. Dette beskrives 
indirekte under kap. 6.2.2 Friluftsliv/by- og bygdeliv. Hensynet til barn og unge er sterkt forankret i 
lovverk og nasjonale retningslinjer, jf. plan- og bygningsloven §§ 1-1, 3-1, RPR- barn og unge pkt. 4 
og 5 samt forvaltningsloven § 17. Planprogrammet beskriver at viktige turløyper, påvirkning på 
idrettsanlegg, lekeplasser og mindre naturområder skal utredes. Fylkesdirektøren ber om at denne 
kartleggingen framstiller hvordan barn og unges behov og bruk av arealene blir berørt i de ulike 
traséalternativene på en form som gjør det mulig å sammenligne konsekvensene likt for alle 
alternativene.

Jordvern 
Det fremkommer av forslag til planprogram kap. 6.2.6 at planområdet inneholder kartlegging av 
dyrka/dyrkbar mark. Dyrka mark av god kvalitet er en nasjonalt viktig ressurs som kommunen må 
ivareta dersom vi skal nå de nasjonale og regionale jordvernmålene. Fokuset på jordvern har de 
siste årene blitt strengere. Aktuelle traséer kan komme vesentlig i konflikt med 
landbruksinteressene, og vil kunne grunnlag for varsling av innsigelse på et senere tidspunkt.

Fylkesdirektøren anmoder om at minst mulig dyrka/dyrkbar mark tas, og ber om at 
planprogrammet suppleres med henvisning til regjeringens jordvernstrategi. Til 



konsekvensutredningen må det foreligge arealregnskap for de ulike vegtraséene. Der det legges til 
rette for omdisponering av dyrka/dyrkbar mark, skal det settes bestemmelser som sikrer at det 
utarbeides en matjordplan ved senere reguleringsplanlegging. 

Næring 
Næringsliv er ikke nevnt i forslag til planprogram, selv om det er en viktig samfunnsinteresse. I KU-
forskriften § 17 første ledd siste punktum slås det fast at «Konsekvensutredningens innhold og 
omfang skal tilpasses den aktuelle planen, og være relevant for de beslutninger som skal tas». For 
både eksisterende og framtidig næringsliv, vil ny rv. 36 ha stor og potensielt avgjørende betydning. 
Etter fylkesdirektørens vurdering er det nødvendig å inkludere konsekvenser for næringslivet blant 
utredningstemaene. 

Vannressursforvaltning 
Regional plan for vannforvaltning i Vestfold og Telemark 2022-2027 legger føringer for 
forvaltningen av vannforekomstene i vannregionen. Vannforskriftens §§ 4-7 definerer miljømål for 
vannforekomstene, og vannforvaltningsplanen har fastsatt de konkrete miljømålene. Av 
vannforskriftens § 4 går det fram at det ikke er tillatt å forringe miljøtilstanden i vannforekomstene, 
og dersom tilstanden er dårligere enn god tilstand skal det gjøres tiltak for å forbedre tilstanden.

Det er positivt at informasjon om vannforekomster, deres verdier og sårbarhet for aktivitet skal 
framskaffes, at planens påvirkning av økologisk og kjemisk tilstand skal utredes, og at nødvendige 
fysiske tiltak vil innlemmes i prosjektet, slik det er beskrevet i kap. 6.2.4 om naturmangfold. Dersom 
planforslaget vil kunne påvirke måloppnåelsen må det etter fylkesdirektørens vurdering gjøres en 
egen vurdering etter vannforskriftens § 12 om ny aktivitet eller nye inngrep. Informasjon om 
tilstand og miljømål for de enkelte vannforekomstene finnes på: https://www.vann-nett.no/portal/

Klima og energi
Regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene vektlegger arbeidet med å redusere 
utslipp av klimagasser, inkludert utslipp fra arealbruksendringer, mer effektiv energibruk og 
miljøvennlig energiomlegging (Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-
2023). Det er derfor positivt at det allerede i tidlig fase i planlegging av veistrekningen 
Skjelsvikdalen-Skyggestein skal gjøres valg, basert på faglige vurderinger, som reduserer 
klimagassutslippet fra prosjektet. 

Kap. 6.1.4 legger til grunn at klimamodulen i EFFEKT (Basert på LCA-metodikk) skal brukes for å 
synliggjøre forskjellene i klimagassutslipp mellom trasé-alternativene. Både utslipp fra arealbeslag, 
byggefasen, drift- og vedlikehold, samt transport i bruksfasen skal inkluderes i beregningen. 
Fylkesdirektøren anbefaler å inkludere klimakrav i anskaffelsen av byggeprosjektet for å oppnå 
ønsket om klimavennlige materialer, redusert (og fossilfri) transport, og også fossilfrie byggeplasser. 
Det å ta klima- og miljøhensyn i alle offentlige anskaffelser er forankret i gjeldende regional 
klimaplan for Telemark (2019-2026).
 
Regional klimaplan for Telemark har også klimatilpasning som satsingsområde. Det er derfor 
positivt at naturfare som følge av framtidige klimaendringer skal adresseres. Fylkesdirektøren 
anbefaler at klimapåslag tas med i beregningene. Den regionale klimaplanen har videre en strategi 
for økt karbonbinding i jord, som innebærer å ta særskilt vare på – og unngå omdisponering av 
myrområde, samt å opprettholde eksisterende jordbruksareal i drift. Vektleggingen av ivaretakelse 
av karbonrike arealer som gammelskog og myr er tydeliggjort i Regional planstrategi (2020-2024). 

https://www.vannportalen.no/vannregioner/vestfold-og-telemark/plandokumenter-vannregion-vestfold-og-telemark/planperiode-2022---2027/
https://www.vann-nett.no/portal/


Fylkesdirektøren anmoder derfor at nedbygging av myr og gammelskog unngås i størst mulig grad - 
også for å opprettholde naturlig fordrøyning. 

Mineralressurser / geologiske ressurser
Nødvendig kartlegging av fagtemaet naturressurser er beskrevet i kap. 6.2.6 og vil gi godt grunnlag 
for vurdering av konsekvens. Planområdet inneholder nasjonalt viktige mineralressurser. Disse er 
viktige for industri og utbygging i Grenland:

 Bjørntvedtbruddet i Porsgrunn med kalksteinsforekomster i drift. Det ligger nå utenfor det sist 
varslete planområdet, men eventuelle influens av planarbeidet for denne ressursen må 
vurderes.

 Sand- og grusressurser ved Nenset og Geiteryggen (Skyggestein, Solum og flere)

Idrett- og friluftsliv 
Friluftsliv i området er ett av temaene som skal utredes og er omtalt i kap.6.2.2. Kommunen, i 
samarbeid med Grenland friluftsråd, har kartlagt og verdsatt friluftslivsområder i hele kommunen. 
Dette er samlet i statlige innsynsløsninger, blant annet Naturbase. I samme innsynsbase ligger 
kartlaget tur- og friluftsruter, som er en oversikt over merkede og/eller skilta turstier. 
Fylkesdirektrøren vurderer at begge disse bør være førende for det videre arbeidet. 

Kulturarv
Automatisk fredete kulturminner
Innenfor begge avgrensningene både rød og gul, ligger det flere automatisk fredete kulturminner 
som det er viktig å unngå konflikt med. Herunder er det verdt å trekke frem noen eksempler. 
Askeladden ID 3491: Rugtvedtkollen bygdeborg.

Kulturmiljøet som planområdet er en del av domineres av den høye åskammen Rugtvedtkollen. På 
åsen ligger det en bygdeborg som er et automatisk fredet kulturminne med nasjonal verdi.

Bygdeborgen dekker et areal på omkring 40 000 m2, og rester av murverk som har dannet 
fundamentet for palisader er bevart i en samlet lengde på ca. 250 meter. Murverkene utgjør 
hoveddelen av borganlegget, men hele åsen ned til overgangen mot terrenget rundt er en del av 
kulturminnet. Fra borgen er det utsikt over et omkringliggende åkerlandskap og borgen relaterer 
seg til et større omland med e spor av bosetning fra jernalder.

Bygdeborgers funksjon og alder har vært mye diskutert. Det er klart at de har hatt flere og lange 
bruksfaser, og kanskje forskjellig funksjon til forskjellig tid. Bygdeborgene ligger gjerne på steder 
som har hatt strategisk betydning, og med god utsikt over den nærliggende bygda, noe som også er 
tilfellet for Rugtvedtkollen. De oppfattes derfor ofte dels som midlertidige tilfluktssteder under 
urolige forhold, dels som festningsanlegg i utkantene av gamle riker. Senere forskning vektlegger 
også anleggenes strategiske funksjon som utkikksposter eller vaktposter langs viktige ferdselsårer. 
De fleste borganleggene antas å være bygd i siste del av eldre jernalder, det vil si yngre romertid og 
folkevandringstid (ca. 200 –570 e.Kr.).

Det er kjent et sted mellom 400 og 450 bygdeborger i Norge. Av disse ligger drøye 100 i Vestfold og 
Telemark, med en konsentrasjon i nedre Telemark. 

Rugtvedtkollen er en strategisk valgt markør i landskapet, og forståelsen av bygdeborgen avhenger 
at den ses i sammenheng med sitt omkringliggende miljø. Ut fra et faglig synspunkt er det viktig 
med et åpent terreng omkring kulturminner, slik at den kulturhistoriske landskapskonteksten den er 



en del av blir bevart. Dette har en pedagogisk verdi i formidlingssammenheng, og det bidrar til å 
høyne kulturminnets opplevelsesverdi.

Videre nordover ved Kongerød og Bjørntvedt ligger det flere gravfelt og spor etter ferdsel i form av 
hulveger. Området har vært et svært sentralt stede i forhistorisk tid. Jernalderes bosetning 
konsentrerer seg til de beste Jordbruksarealene i Grenland og til ferdselsveier ved elv og sjø. 
Konsentrasjonen av gravminner i dette området må derfor ses som et sammenhengende 
kulturmiljø og ikke som enkeltliggende kulturminner. Fylkesdirektøren vurderer at det er viktig å ta 
hensyn til kulturminne og kulturmiljøene i planprosessen.

Det er et meget stort potensial for at det vil bli avdekket en større mengder kulturminner innenfor 
begge traséene når områdene skal avklares jf. Kulturminneloven § 9. Det tegner seg imidlertid et 
bilde av at den røde traséen er langt mer konfliktfylt enn den gule, hvor den østlige korridoren i det 
gule området vil ha et langt mindre konfliktnivå.

Nødvendig kartlegging og utredning av fagtemaet er beskrevet i kap. 6.2.5 og vil etter 
fylkesdirektørens vurdering gi godt grunnlag for vurderinger av kulturminneinteressene. 

Nyere tids kulturminner 
Planområdet berører eller ligger tett inntil nyere tids kulturmiljø av nasjonal verdi og interesse. De 
aktuelle kulturmiljøene ligger i Porsgrunn og er lokalisert til områder på begge sider av Skienselva, 
samt boligområdet på Herøya. Det dreier seg om et fredet kulturmiljø, et NB!-område og et 
kulturmiljø som kulturarv vurderer til å ha nasjonal verdi og som er foreslått som nytt NB!-område. 
Fylkesdirektøren vurderer det som viktig at ny rv. 36 sin påvirkning på kulturmiljøene utredes 
grundig og at områdene verdisettes gjennom utredningen. Kulturmiljøene knyttes særlig opp mot 
Porsgrunns sjøfartshistorie, handelshistorie og industrihistorie. 

Nedre Frednes med ID 86805 er et kulturmiljø på sørøstsiden av Skienselva som er fredet etter 
kulturminneloven §§ 15 og 19. Formålet med fredningen er å bevare kulturhistorisk og arkitektonisk 
interessante og verdifulle bygninger som representerer deler av det opprinnelige miljøet rundt 
Porsgrunns framvekst som handels- og sjøfartsby. 

På motsatt side av elva ligger NB!-området som omfatter området for Porsgrunn porselen, Norrøna 
fabrikker og Porsgrunn mekaniske verksted, området heter «Porsgrunn Verkstedet brynesteins og 
Porselensområdet». NB!-områdene er områder i by og tettbygde strøk som er at stor nasjonal og 
kulturhistorisk interessen. I forbindelse med revisjon av NB!-områdene så har kulturarv foreslått en 
mindre utvidelse av et boligområde et eldre  boligområde mot nordøst. Kulturmiljøet er av nasjonal 
interesse med bakgrunn i Porsgrunns rolle i norsk industri- og sjøfartshistorie. Utgangspunktet er de 
tre bedriftene Norrøna fabrikker A/S, Porsgrunns Mekaniske Verksted og Porsgrunds 
Porselænsfabrik. Kulturmiljøet dokumenterer og formidler industrihistorie, sjøfartshistorie og 
sosialhistorie fra siste halvdel 1800-tallet og fram til i dag, med delvis bevarte produksjonslinjer, 
industribygninger og arbeiderboliger.

Boligområdet på Herøya er foreslått som et nytt NB!-område. Avgrensingen av kulturmiljøet er ikke 
avklart i skrivende stund, men det er særlig vest i kulturmiljøet (dagens traséer for rv. 36 og 
vestover), og i området omkring Klevstrand at ny trasé for rv. 36 kan få innvirkning på kulturmiljøet.  

Kulturmiljøet Herøya boligområde har nasjonal interesse som industriområde. Etableringen og 
utviklingen av området er en direkte følge av gjennombruddet med overføring av kraft over større 



avstander. Kulturmiljøet dokumenterer og formidler en ny fase i industrialiseringen av Norge 
generelt, og for industriaksen Rjukan-Notodden-Herøya spesielt. Det viser også hvordan 
tilrettelegging for sosial velferd var et sentralt ledd i industrisatsninga. Kulturmiljøet er kilde til 
kunnskap om arkitektoniske, byplanmessige, industrihistoriske og sosialhistoriske sider ved det 
norske industrisamfunnet i første halvdel av 1900-tallet.

Planfaglig veiledning
Det følger av pbl § 4-1 at det skal framgå av uttalelsen til forslaget til planprogram dersom regionale 
myndigheter mener at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktig regionale hensyn. 
Ulike regionale hensyn vil berøres i varierende grad, avhengig av hvilken endelig trasé som blir 
valgt. Viktige regionale hensyn vil bli berørt i ulik grad, og vil derfor kunne gi grunnlag for varsling av 
innsigelse senere i planprosessen. 

Organisering av planprosessen er godt beskrevet i kap. 7.1. Framdriften vil måtte endres til 
fastsetting av planprogrammet. Fylkesdirektøren vil spesielt peke på det er uheldig å legge store 
deler av høringsperioden i den normale ferietida i Norge. Det er en viktig føring i plan- og 
bygningsloven å legge til rette for god medvirkning. Lengre frister ved høytider og ferier gir også 
bedre muligheter for medvirkning fra innbyggerne og fra interesseorganisasjoner.

Fylkeskommunen er spesielt opptatt av at planleggingen av ny rv. 36 skjer i tråd med statens 
byområdepolitikk for å støtte opp om arbeidet med ny bypakke Grenland. Fylkesdirektøren vil 
derfor vektlegge å benytte medvirkningspartene slik at planprogrammet kan fastsettes likelydende i 
Skien og Porsgrunn.

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser 
Fylkeskommunen deltar i administrativ arbeidsgruppe med prosjektteamet fra Statens vegvesen og 
kommunene. Det er av avgjørende betydning at fylkeskommunen er tungt engasjert i den løpende 
planprosessen og setter av tilstrekkelige ressurser slik at framdriften for plansaken blir så effektiv 
som mulig. 

Foreliggende uttalelse har ellers ikke økonomiske eller juridiske konsekvenser for fylkeskommunen.

Konsekvenser for fylkets klimamål og FNs bærekraftsmål
Saken vil indirekte ha påvirkning på fylkets klima- og bærekraftsmål, se innspill til planprogrammet 
om dette tidligere i saken

Fylkesdirektørens vurdering
Fylkesdirektøren har merket seg formannskapsvedtakene i Skien og Porsgrunn, der kommunene 
forutsetter at planlegging og bygging av ny rv. 36 tilpasses byområdets mål, og at behov for at 
framtidig kapasitet må sees i sammenheng med statlige rammebetingelser som påvirker 
trafikkveksten. Fylkesdirektøren støtter kommunenes vedtak om utredningstemaer som må 
innarbeides før planprogrammet fastsettes (vedlegg 3-6).

Revidert forslag til planprogram gir etter fylkesdirektørens vurdering et godt grunnlag for videre 
arbeid med ny rv. 36 i Grenland, og ber om at fylkeskommunens faglige vurderinger til tas til følge.

Vedlegg: 
1. Revidert forslag til planprogram for ny rv. 36, datert 22.06.2022



2. Notat Oppdatert informasjon etter F-skapvedtak i Porsgrunn 31.03.22 om rv.36 og statens forslag 
til endring av vegnormaler_21.06.22

3. Saksframlegg Porsgrunn f-skap, møtedato 28.06.2022
4. Protokoll Porsgrunn f-skap Sak 47_22, 28.06.2022
5. Saksframlegg Skien f-skap, møtedato 15.02.2022
6. Protokoll Skien f-skap Sak 11_22, 15.02.2022
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Uttalelse til planprogram  -  ny riksvei 36 Skjelsvikdalen–Skyggestein  - 

offentlig ettersyn innenfor Skien kommune -  kommunedelplan med 

konsekvensutredning 

Statsforvalterens fagavdelinger formidler i brevet innspill til planprogrammet og faglig bakgrunn 

om arealverdier og spesielle forekomster innenfor Skien kommune. Vi konstaterer at det er en fare 

for konflikt mellom aktuelle veilinjer og Stortingets jordvernstrategi, og vi ber Vegvesenet redusere 

en slik konflikt gjennom god planlegging og medvirkning. Videre anbefaler vi å gi prosjektmålet om 

å avlaste lokalveiene for å tilgodese kollektivtrafikk, sykkel og gange en mer sentral rolle i 

utrednings- og planarbeidet. 

 

Vi viser til brev fra Skien kommune datert 11.03.2022 og til møte om saken i regionalt planforum den 

06.04. i år. 

 

1. Plansaken 

Planprogrammet beskriver plan- og utredningsprogram for nye rv. 36 fra tilknytning til ny E18 i 

Skjelsvikdalen fram til den relativt nye parsellen av rv. 36 ved Skyggestein på Geiteryggen. Foreløpig 

er det delstrekningen av ny rv. 36 innenfor Skien kommune hvor planprogrammet er sendt på 

høring. 

 

Rv. 36 er generelt en viktig lenke i riksveinettet og binder sammen E18 og E134. Innenfor Grenland 

er rv. 36 sammen med fv. 32 hovedveien mellom E18 og Grenland. Utbedring av rv. 36 er prioritert i 

konseptvalgutredning Grenland i 2010. 

 

Dagens rv. 36 mellom Skjelsvikdalen og en er 17 km og leder lokal- og gjennomgangstrafikk gjennom 

tettbebygde og bymessige strøk med mange kryss og avkjørsler. Fartsgrensen varierer mellom 50, 

60, 70 og 80 km/t. Ulykkesbelastningen på strekningen er stor. 

 

Hensikten med kommunedelplanen (KDP) med konsekvensutredning (KU) er å utrede og vedta 

korridor for ny rv. 36 på strekningen, samt kryssområder og tilførselsveier. Påfølgende 

reguleringsplan vil fastsette endelig trasé innenfor vedtatt korridor.  

 

Vi forstår det slik at realisering av dette veiprosjektet er nær knyttet til Bypakke Grenland og 

forventning om en påfølgende byvekstavtale med Staten. Dette er forankret i Nasjonal Transportplan 
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2022 – 2033 (NTP). Samferdselsdepartementet har fastsatt en økonomisk ramme for prosjektet på 

5,12 mrd. kroner (2020-verdi) basert på en optimalisert linje fra KVU Grenland. 

 

2. Statsforvalterens rolle 

Statsforvalterens fagavdelinger skal med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-2 gi informasjon om 
planarbeidet og påse at planer etter loven ikke er i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser 
innenfor klima/miljø, landbruk, samfunnssikkerhet, folkehelse, gravplasser eller barn og unges 
interesser. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 5–4 kan Statsforvalteren ved fagavdelingene 
fremme innsigelse til planer dersom de er i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser innenfor 
våre saksområder. 
 
Denne uttalelsen er behandlet av miljøavdelingen i samarbeid med landbruksavdelingen, justis- og 
vergemålsavdelingen (faggruppe gravplass) og embetets beredskapsstab. 
 
3. Fagavdelingenes vurdering 
Vi vil nedenfor gi innspill til planprogrammet i lys av nasjonal arealpolitikk innenfor noen av embetets 
saksområder. Som bakgrunn for dette redegjør vi kort for arealverdier og spesielle forekomster innenfor 
korridorene.  
 
Med henvisning til redegjørelsen fra Porsgrunn kommune i regionalt planforum den 06.04. i år, drøfter vi 
i denne uttalelsen ikke temaer innenfor Porsgrunn kommune. 
 
I tillegg til korridor for ny rv. 36 med kryssområder og tilførselsveier har vi merket oss at massebalanse i 
veibyggingen skal beregnes, og at det kan bli behov for permanente massedeponier. Også dette skal i så 
fall konsekvensutredes og vises i KDP. Vi vil allerede nå peke på at KDP må sette av tilstrekkelig areal til 
både permanente og midlertidige masselagre, inkl. plass til nødvendige rensetiltak. 
 
3.1 Premisser for planarbeidet 
Nedenfor drøfter vi prosjektmål og veistandard. 
 
Prosjektmål 
Planprogrammets pkt. 1.4 formidler at prosjektets mål bygger på KVU for Grenland; bedre 
framkommelighet for næringstrafikk og mer attraktive forhold for reisende med kollektivtransport og for 
gående og syklende. 
 
For dette prosjektet som omfatter rv. 36 Skjelsvikdalen – en, er det formulert følgende samfunnsmål 
(forkortet og ‘nummerert’ fra vår side): 
 

a) legge til rette for effektiv og trafikksikker hovedvei mellom E18 og Indre Telemark 
b) legge til rette for avlastning av lokalveiene i Skien og Porsgrunn, og slik muliggjøre at veksten i 

trafikken kan tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
c) gjøre det enklere for kommunene å få til ønsket byutvikling i bybåndet 

 
I tilknytning til målet om trafikksikker hovedvei mellom E18 og Indre Telemark (a) refererer vi plan-
programmets henvisning til Analyse av det overordnede transportsystemet i Grenland, Norconsult 2021. 
Analysen viser at bare 7 % av trafikken fra E18 skal kjøre forbi en, som vi antar betyr videre kjøring på rv. 
36 Ulefossveien mot indre-/øvre deler av Telemark.  
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Den lave andelen av trafikken fra E18 som ifølge analysen skal forbi byområdene mot indre/øvre 
Telemark, tilsier etter vår vurdering at målet om å avlaste lokalveiene for å tilgodese kollektivtrafikk, 
sykkel og gange (b) bør få en mer sentral rolle i videre utredning og planlegging. 
 
Med henvisning til Vegvesenets viktige rolle i behandling av planprogrammet og utarbeidelse av planen 
antar vi planarbeidet vi bli gjennomført i medhold av pbl. § 3-7 tredje ledd. Dette åpner for at myndig-
heter med ansvar for større samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kan stå for planlegging og 
utlegging til offentlig ettersyn i samråd med planmyndigheten. Vi legger til grunn at Skien og Porsgrunn 
kommune uansett vil ha rollen som planmyndighet etter pbl. for prosjektet. 
 
Veistandard 
Vi legger til grunn at veistandarden på den aktuelle riksveiparsellen fra Skjelsvikdalen til en vil bli drøftet 
og anbefalt i KDP i lys av prognosert trafikk på de ulike korridorene og variantene. Vi konstaterer at 
planprogrammet ikke viser veistandarden endelig, men kommuniserer en fleksibel og behovsrelatert 
holdning til veistandard. Vi forstår det slik at standarden kan variere fra firefelts vei med høy fart til to-/ 
trefelts vei eller såkalt kapasitetssterk gate med fartsgrense 50 eller 60 km/timen.  
 
Vi har ikke innvendinger til denne tilnærmingen, og vi antar i lys av kommentarene om prosjektmål 
ovenfor at prognosert trafikk vil variere mye mellom gul og rød korridor. 
 
Konsekvensutredning i tråd med Vegvesenets håndbok V712 
Det framgår av planprogrammets kap. 6 at KU skal gjennomføres med utgangspunkt i KU-forskriften og 
Vegvesenets Håndbok V712. Vi anser at dette er et godt utgangspunkt for utrednings- og planarbeidet. 
 
3.2 Landbruk 
Aktuelle linjer både innenfor rød og gul korridor kan komme i vesentlig konflikt med landbruks-
interessene, nedfelt i nasjonal jordvernpolitikk og -lovgivning. Planområdet rommer jordbruksareal med 
svært god jordkvalitet iht. jordsmonnsdata fra instituttet NIBIO. Især gul korridor dekker større 
sammenhengende jordbruksareal.  
 
Jordvernet omfatter dyrka og dyrkbar jord, samt kulturlandskapet i området. I brevet Ta vare på 
matjorda fra statsrådene i Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Kommunal- og distrikts-
departementet (KDD) datert så sent som 23.03. i år understrekes alvoret og verdien av å ta vare på 
matjorda, både nåværende og framtidig. Det nasjonale jordvernmålet er forsterket, og Stortinget har nå 
vedtatt at årlig omdisponering må være under 3000 dekar (daa), målt årlig innen 2025. I regjerings-
plattformen (Hurdal) er jordvernet betegnet som et overordnet hensyn i arealforvaltningen.  
 
Prinsipper for bærekraftig arealbruk gjelder også for jordbruksarealer. Vi minner om at gjenbruk og 
effektiv arealbruk bidrar til å dempe presset på nedbygging, og disse prinsippene må legges til grunn, kfr. 
Nasjonal jordvernstrategi.  
 
Det er et nasjonalt mål å øke selvforsyninga til 50 % innen 2030. I lys av klimaendringene må det følgelig 
legges et strengt jordvern til grunn. Når omkring 4 % av fylkets areal er jordbruksareal, og bare 
halvparten egner seg for matkorndyrking i dagens klimabilde, så er dette en svært begrenset ressurs.  
 
Så konstaterer vi at aktuelle veilinjer både i gul og rød korridor kan krysse skogteiger med dyrkbar mark, 
dvs. arealer som kan nydyrkes til jordbruksareal av høy verdi. Den dyrkbare jorda har også verdi som 
beredskapsareal, mens den etablerte matjorda har strukturer og utbredelse som ikke kan erstattes 
direkte. Det gjelder også ved flytting av matjord. Målet er derfor, slik jordloven legger til grunn, å unngå 
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at jordbruksareal brukes til noe annet enn jordbruksproduksjon, og at dyrkbar jord ikke må gjøres 
uegnet for framtidig jordbruksproduksjon. 
 
Vi forventer derfor at planprogrammet legger regjeringens oppdaterte jordvernstrategi til grunn, 
arbeider kreativt med veialternativer og gjør faglige utredninger som møter kravene til et strengt 
jordvern.  
 
KU-materialet må inneholde arealregnskap for veialternativene som viser arealer av jordbruksareal, skog 
av ulike boniteter og dyrkbar mark som vil bli omdisponert ved de ulike alternativene. I reguleringsplan-
fasen vil det bli stilt krav om en matjordplan for den vedtatte korridoren. 
 
3.3 Vannforekomster og påvirkning 
Regnet fra parselldelet i nord, dvs. tilknytning til ny parsell for rv. 36 fra en til Skjelbredstrand, vil 
aktuelle linjer i rød og gul korridor krysse flere intakte bekker: 
 

• bekk fra Hvitsteintjern 

• bekk fra Askedalen/Bjørntvedt 

• bekk fra søndre Bjørntvedt/Kongerød 

• bekk ved Bjørnstad (Bjørnstadjordet) fra Hulka og Heikås 

• Klyvebekken sør for Rugtvedt 
 
I tillegg kan en øvre gren av bekk gjennom Kjørbekkdalen bli berørt av en østlig variant innenfor gul 
korridor.  
 
Ut fra omfanget av lukkede strekninger nedstrøms de aktuelle kryssingspunktene med ny rv. 36 legger vi 
til grunn at bekkene ikke er laks- eller sjøørretførende. Det framgår av dataportalen Vann-nett som 
Miljødirektoratet drifter, at disse bekkene alle er registrert/betegnet som del av Skienselva bekkefelt. 
Den økologiske tilstanden er satt til moderat. 
 
Vi minner om at forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) ikke tillater forringelse av 
vannforekomstenes tilstand. Vannforekomstene skal beskyttes mot forringelse, om nødvendig forbedres 
og gjenopprettes med sikte på god økologisk og kjemisk tilstand, kfr. forskriftens § 4. 
 
Dette tilsier at det som ledd i KU’en må vurderes rensetiltak for riksveiens overflatevann. Vi vil i denne 
sammenhengen peke på at det er ønskelig at utslipp av overvann ledes til en robust resipient. Når det 
gjelder selve krysningspunktet, er det generelt ønskelig med bruløsning framfor kulvert (stikkrennerør) 
for å redusere negativ påvirkning for fisk og andre vannlevende organismer, og for å opprettholde 
bekkestrekningens selvrensingsevne i krysningssonen. 
 
Anleggsfasen utgjør erfaringsmessig en vesentlig påvirkning på vassdragene med tanke på utslipp og 
fysiske inngrep. Vi vil komme tilbake til denne fasen i dialogen knyttet til kommunedelplanen og i 
planprosessen knyttet til påfølgende reguleringsplan. 
 
3.4 Forurenset grunn 
Det kan ikke utelukkes at veialternativer innenfor gul og rød korridor, eller kryssområder og 
tilførselsveier som skal inngå i KDP, vil berøre områder med forurenset grunn. Dermed må Vegvesenet i 
planarbeidet ta hensyn til lokaliteter med forurenset grunn eller mistanke om slik forurensning. Områder 
med forurenset grunn skal dokumenteres i plandokumentene. 
 
Miljødirektoratets database Grunnforurensning viser oversikt over kjente forekomster av lokaliteter med  
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forurenset grunn. Vi understreker at det likevel kan finnes områder som ikke er kartfestet og beskrevet i 
databasen. 
 
I Kjørbekkdalen er det registrert grunnforurensning i form av et kommunalt deponi, som i databasen har 
betegnelsen Kjørbekk I (3 000). Vi forstår det slik at det kan bli aktuelt å planlegge en veiforbindelse 
mellom ny rv. 36 sørvest for Kjørbekkdalen og nåværende rv. 36 ved Menstadbrua. Denne tilførselsveien 
kan i så fall tenkes å berøre deponiet.  
 
Eventuelle inngrep i deponier er komplisert og krever tilleggsvurderinger sammenholdt med andre 
lokaliteter med grunnforurensning. Vi viser i denne forbindelsen til Miljødirektoratets veileder Bygging 
på nedlagte deponier, M-1780/2000.  
 
Forventede terrenginngrep i alle typer forurenset grunn skal i tillegg til planer etter pbl. behandles etter 
forurensningsforskriftens kap. 2 med kommunen som myndighet. 
 
3.5 Veitrafikkstøy og luftforurensning 
Aktuelle linjer spesielt i gul sone kan komme til å påføre boliger, skole(r) og helseinstitusjon(er) i 
nærområdet betydelige støyulemper, avhengig av trafikkmengde, hastighet og skjermingstiltak. Støy er 
direkte relatert til trivsel og folkehelse, og veitrafikkstøy påfører i dag utilfredsstillende støynivåer til en 
betydelig andel av landets befolkning. Vi viser i denne forbindelsen til Klima- og miljødepartementets 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2021), se innledningen på side 2. 
 
Vi legger til grunn at støyutbredelsen fra de alternative linjene i rød og gul korridor blir utredet i tråd 
med retningslinjen, slik at det vises støysonekart, skjermingstiltak og oversikter over antall berørte 
boliger osv. med sine respektive støynivåer.  
 
Så minner vi om retningslinjens pkt. 2.3 Stille områder som i tabell 3 er inndelt i tre kategorier;  
 

- Byparker, kirkegårder og friområder i tettbebygd strøk 
- Sammenhengende grønnstruktur i tettsteder 
- Sammenhengende nærfriluftsområder og bymark utenfor by/tettsted. 

 
Slik vi kjenner planområdet/korridorene er alle de tre kategoriene av stille områder representert, og vi 
ber om at støyutredningen også belyser støysituasjonen i slike områder som følge av veialternativene. 
Dette tilsier at støysonekartene bør vise støynivåer minst ned til Lden 40 dB. 
 
Vi minner om at støyskjermingstiltak langs nye samferdselsanlegg primært skal etableres ved støykilden, 
dvs. nær veikant i dette prosjektet. Ambisjonen bør være å sikre tilfredsstillende støyforhold på hele 
eiendommen og fasaden. Vi viser her til retningslinjens pkt. 5.2.1 Nye samferdselsanlegg. 
 
Avhengig av trafikkmengde kan ny rv. 36 også komme til å utfordre etablerte grenseverdier for lokal 
luftforurensning. Vi viser her til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).  
 
Når det gjelder konsekvensutredningen ber vi Vegvesenet i samråd med kommunen ta stilling til om det 
er aktuelt å utarbeide et luftsonekart. Vi viser her til retningslinjens pkt. 3.3. Det framgår av retnings-
linjens pkt. 3.5 Metode at beregning av luftforurensning skal baseres på eksisterende, kjente 
beregningsverktøy.  
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3.6 Kirkegårder/gravsteder 
Innenfor Skien kommune vil ny rv. 36 i gul eller rød korridor skape noe høyere trafikk på riksveien nord 
for Skyggestein i retning Skjelbredstrand. Avstanden fra riksveien til Solum kirkested og gravplass er i 
overkant av 200 meter. Det er etter vår vurdering sannsynlig at veitrafikkstøy fra rv. 36 er merkbar på 
gravplassen i dag, og at utbygging som ledd i foreliggende planprogram vil øke støyen noe. 
 
Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassforskriften) slår fast at gravplassen skal 
holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens egenart tilsier, kfr. forskriftens § 1.  
I denne sammenhengen gjør vi spesielt oppmerksom på følgende: 
 

• Gravplasser skal skjermes mot støy i samsvar med gjeldende retningslinje for behandling av støy 
i arealplanlegging (T-1442/2021), se § 2 i gravplassforskriften.  

• Det bør være en buffersone mellom gravplassareal og naboskap slik at gravplassens karakter 
ivaretas. 

• Gravplasser inngår ofte i et helhetlig, verneverdig kulturmiljø som er med på å sette rammer for 
utforming av naboskapet. 

 
Vi ber om at planleggingen tar hensyn til disse nasjonale føringene for forvaltning av gravplasser og 
deres naboskap. 
 
En østlig linje innenfor gul korridor vil ligge omkring 450 meter fra Nenset gravplass. Denne gravplassen 
vil neppe bli berørt av støy fra ny rv. 36. Det er derimot grunn til å forvente mindre veitrafikkstøy her 
pga. redusert trafikk på nåværende rv. 36 over Nenset i dette scenariet. 
 
3.7 Naturmangfold på land 
I vurdering av det terrestriske naturmangfoldet er kartlegging av naturtyper, artsforekomster og 
geologiske elementer alle vesentlige aspekter. Som et supplement til situasjonsbeskrivelsen i 
planprogrammets pkt. 6.2.4 Naturmangfold vil vi for Skien kommunes areal peke på at linjer både i gul 
og rød korridor vil krysse sandtak som er eller har vært i drift. Især linjer innenfor gul korridor vil krysse 
nokså store sandtak ved hhv. Skyggestein og Nenset industriområde. 
 
Skråninger som har bestått noen år i slike sandtak, er habitat for en rekke sjeldne og sårbare insekter 
som er klassifisert som truet på Norsk rødliste for arter. Videre kan slike skråninger være hekkeområde 
for fuglearten sandsvale som er i gruppe truet på rødlista. Dermed forventer vi at denne naturtypen 
undersøkes nøye der hvor en aktuell veilinje krysser slike forekomster. 
 
Dersom slike habitater blir krysset av ny riksvei, vil naturligvis dette ha fatale følger for habitatene. Vi 
mener at det som kompenserende tiltak i slike tilfeller er aktuelt å etablere/sikre tilsvarende habitater i 
rimelig avstand. I denne forbindelsen viser vi til naturmangfoldlovens kapittel II Alminnelige 
bestemmelser om bærekraftig bruk som i §§ 4 – 12 gir gode holdepunkter og mandat for anstrengelser 
med å ivareta naturtyper og arter selv om det vil representere kostnader for tiltakshaver. 
 
Ut over disse innspillene har vi ikke merknader til planprogrammet mhp. naturmangfold. 
 
3.8 Nærmiljø/friluftsliv 
Veialternativer innenfor gul korridor vil ha nærføring til store, sammenhengende boligområder. Dette 
medfører potensiale for stor negativ påvirkning i form av veitrafikkstøy, luftforurensning, arealbeslag og 
barrière-effekt. Dette gjelder især nordover fra kommunegrensa mot Porsgrunn ved kryss (rundkjøring) 
med dagens rv. 36 og fv. 3292 Klyvevegen i gul korridor. 
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Miljødirektoratets dataportal Naturbase inneholder bl.a. temakart i kategorien Kartlagte 
friluftslivområder. Her vises temakart som dokumenterer at både rød og gul korridor krysser 
grønnkorridorer og nærturterreng med verdien svært viktig og viktig. Typisk for rød korridor er at 
aktuelle veilinjer her vil tangere eller krysse (i nord og syd) et nærturterreng klassifisert som svært viktig 
helt fra Porsgrunn grense til Skyggestein. Aktuelle veilinjer innenfor gul korridor vil krysse 
grønnkorridorer klassifisert som svært viktige eller viktige.  
 
Oppsummert vil vi gi uttrykk for at aktuelle veilinjer innenfor både gul og rød korridor kan få vesentlige 
konsekvenser for nærmiljø/friluftsliv. Vi anmoder om at ulike aspekter innenfor dette temaet blir 
grundig utredet. Samtidig minner vi om at mulighetene for avbøtende tiltak foreligger og må utvikles. 
Dette gjelder aspekter som barrièreeffekt, arealbeslag og støypåvirkning (også vis à vis turområder). 
 
Avbøtende tiltak kan bestå av støyskjermer, miljøtunneler, over-/underganger, estetisk god utforming av 
veitiltaket m.fl. Vi legger til grunn at viktige avbøtende tiltak blir nedfelt i plankart og bestemmelser slik 
at de med sikkerhet kan legges til grunn ved vurdering av det aktuelle alternativet. 
 
3.9 Klimarelaterte spørsmål 
Vi har merket oss at veilinjenes klimagassutslipp ved bygging og i driftsfasen (bruksfasen) skal beregnes 
og sammenlignes. Vi har ikke innvendinger til planprogrammet på dette området. 
 
Vi minner likevel om at forventede klimaendringer i våre områder kan skape ekstra påkjenninger for 
veianlegget og arealene nedstrøms i driftsfasen. Det framgår av publikasjonen Klimaprofil Telemark, 
Norsk klimaservicesenter 2017, at episoder med styrtregn vil øke i intensitet og hyppighet framover mot 
år 2090. Dette kan skape framkommelighetsproblemer og sette veianleggets overvannssystem på prøve. 
 
Videre vil en nye vei, især firefeltsvei som innebærer større asfaltflater og mer effektiv oppsamling av 
overvannet, normalt medføre større avrenningsintensitet til vassdrag som er resipient for overvann fra 
veianlegget. Dette taler for at effektive fordrøyningstiltak bør innarbeides i detaljplanene på et senere 
tidspunkt. Imidlertid anmoder vi om at utfordringene drøftes for de ulike veialternativene også innenfor 
KDP, inkl. effekten av realistiske, avbøtende tiltak.  
 
3.10 Samfunnssikkerhet 
Vi vil innledningsvis markere at det er positivt at veiprosjektet vil øke trafikksikkerheten på denne 
riksveistrekningen. Situasjonen er i dag utfordrende med mange kryss og avkjørsler som resulterer i et 
stort antall ulykker med personskader. 
 
Når det gjelder naturfarer minner vi om at disse ifølge KU-forskriften skal vurderes i lys av framtidas 
klimaendringer. Videre viser vi til føringene i Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging om 
at høye alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger skal legges til grunn. 
 
Når det gjelder kjente risikomomenter vil vi peke på at en betydelig del av gul og rød korridor innenfor 
Skien kommune dekker områder med marin leirjord. Det er registrert flere faresoner for kvikkleire som 
veialternativer etter alt å dømme vil krysse. På denne bakgrunnen vil vi minne om at skredfaren må 
inngå som en overordnet premiss allerede på kommuneplanstadiet, og følges opp mer detaljert i 
påfølgende planfaser. 
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Når det gjelder mulige hendelser innenfor kategorien kritiske samfunnsfunksjoner, vil vi peke på bortfall 
av el.strøm eller EKOM-utfall. Dette er rimeligvis særlig aktuelt i forbindelse med tunneler. 
 
Vi har ikke ytterligere merknader til planprogrammet innenfor dette temaet. 
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Uttalelse til planprogram - ny riksvei 36 Skjelsvikdalen-Skyggestein - 

offentlig ettersyn innenfor Porsgrunn kommune - kommunedelplan med 

konsekvensutredning 

Statsforvalterens fagavdelinger formidler i brevet opplysninger om utfordringer og arealverdier i 

planområdet, samt innspill om utredninger i planprogrammet. Vi konstaterer at det er en fare for 

konflikt mellom aktuelle veilinjer og utvalgte/rødlistede naturtyper og arter. Det er også 

betydelige utfordringer knyttet forurensede sedimenter. Videre er samfunnssikkerhet og 

beredskap et vesentlig hensyn i planarbeidet. Vi ønsker med denne uttalelsen å bidra til gode 

løsninger gjennom tidlige og tydelige signaler innenfor Statsforvalterens saksområder. 

 

 

Vi viser til kommunens brev datert 15.07.2022. 

 

1. Plansaken 

Planprogrammet for strekningen av ny rv. 36 gjennom Porsgrunn kommune beskriver aktuelle 

korridorer samt plan- og utredningsprogram for veiprosjektet. 

 

Rv. 36 er en viktig lenke i riksveinettet og binder sammen E18 og E134. Innenfor Grenland er rv. 36  

sammen med rv. 32 hovedveien mellom E18 , Grenland og øvre/indre Telemark. Utbedring av rv. 36 

er prioritert i konseptvalgutredning Grenland i 2010. 

 

Dagens rv. 36 mellom Skjelsvikdalen og Skyggestein er 17 km lang og leder lokal- og gjennomgangs-

trafikk gjennom tettbygde og bymessige strøk med mange kryss og avkjørsler. Fartsgrensen varierer 

mellom 50, 60, 70 og 80 km/t. Ulykkesbelastningen er stor. 

 

Hensikten med kommunedelplanen (KDP) med konsekvensutredning (KU) er å utrede og vedta 

korridor for ny rv. 36 på strekningen Skjelsvikdalen – Skyggestein, samt kryssområder og 

tilførselsveier. Påfølgende reguleringsplan vil fastsette endelig trasé  innenfor vedtatt korridor. 

 

Vi forstår det slik at realisering av dette veiprosjektet er nær knyttet til Bypakke Grenland og 

forventning om en byvekstavtale med Staten. Dette er forankret i Nasjonal transportplan 2022 – 2033. 

mailto:sfvtpost@statsforvalteren.no
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Samferdselsdepartementet har fastsatt en økonomisk ramme for prosjektet på 5,12 mrd. kroner 

(2020-verdi) basert på en optimalisert linje fra KVU Grenland. 

 

2. Statsforvalterens rolle 

Statsforvalterens fagavdelinger skal med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 3-2 og 5-2 gi 
informasjon om planarbeidet og påse at planer etter loven ikke er i strid med nasjonale eller viktige 
regionale interesser innenfor klima/miljø, landbruk, samfunnssikkerhet, folkehelse, gravplasser eller 
barn og unges interesser. I medhold av pbl. § 5–4 kan Statsforvalteren ved fagavdelingene fremme 
innsigelse til planer dersom de er i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser innenfor våre 
saksområder. 
 
Denne saken er behandlet av embetets miljøavdeling i samråd med embetets beredskapsstab og 
faggruppe gravplass i justis- og vergemålsavdelingen.  
 
Statsforvalteren og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark inngikk en samarbeidsavtale den 13.01.2021 
som innebærer at fylkeskommunen ivaretar barn og unges interesser i reguleringsplaner også på vegne 
av Statsforvalteren. Statsforvalteren vil vise til fylkeskommunens vurdering av barn og unges interesser i 
våre uttalelser til planvarsel og planforslag. Avtalen begrenser ikke Statsforvalterens adgang til å fremme 
innsigelse dersom et planforslag kommer i konflikt med vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer 
eller retningslinjer knyttet til barn og unges interesser. 
 

3. Fagavdelingenes vurdering 

Vi vil i avsnittene nedenfor meddele opplysninger om spesielle forekomster og utfordringer ved 

planlegging av ny riksvei mellom Skjelsvikdalen i sør og Skien grense i nord. Videre vil vi gi innspill til 

planprogrammet, især om utredningsbehov. 

 

3.1 Trafikkmengder og dimensjoneringsklasse(r) 

Vi har merket oss at Vegvesenet i pkt. 3.4 gir uttrykk for en fleksibel holdning til dimensjonerings-

klasse. Dette er hensiktsmessig fordi trafikkmengden vil variere mellom ulike alternativer og over 

ulike strekninger av det enkelte alternativ. Vi forutsetter at det samme gjelder dimensjonerende 

hastighet. 

 

Vi vil følge denne utviklingen av prosjektet med stor interesse fordi det har innvirkning på flere av 

Statsforvalterens saksområder; så som naturinngrep, støyemisjon m.fl. 

 

3.2 Naturmangfold på land 

Som kjent gir den kalkholdige berggrunnen sammen med gunstig klima grunnlag for spesielt 

verdifulle og sårbare naturtyper og arter, som representerer naturverdier av nasjonal karakter. 

Dette omfatter især den delen av planområdet som ligger sør for Porsgrunnselva, men også enkelte 

deler av den østre korridoren (gul korridor) nord for elva. 

 

Når det gjelder naturtyper rommer området både utvalgte naturtyper iht. forskrift om utvalgte 

naturtyper etter naturmangfoldloven og rødlistede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper.  

Disse naturtypene gir levested for sjeldne og sårbare arter, især innenfor artsgruppene karplanter, 

sopp, lav og moser samt insekter. Mange av disse har som nevnt status som truet på Norsk rødliste 

for arter.  

 

Dette utgangspunktet stiller strenge krav til kunnskapsgrunnlaget. Både dagsoner og tunnelportaler 

inkl. soner med fjellrensk har potensiale til å gjøre stor skade på naturforekomstene. Ettersom valg 

av korridor og en tentativ veilinje med tunnel- og dagsoner vil bli gjort på kommunedelplanstadiet, 



  Side: 3/6 

 

vil vi markere at supplerende kartlegging på artsnivå vil være nødvendig som beslutningsgrunnlag nå 

på kommunedelplanstadiet. Dermed støtter vi forslaget til planprogram på dette punktet som under 

pkt. 6.2.4 slår fast at slik supplerende artskartlegging er nødvendig.  

 

Om økologisk kompensasjon 

Selv etter god kartlegging og planlegging kan det ikke utelukkes arealbeslag eller forringelse i 

sårbare naturtyper, så som de utvalgte naturtypene hule eiker, kalklindeskog, åpen grunnlendt 

kalkmark, evt. slåttemark.  Det ligger ikke an til at naturvernområder vil bli berørt.  

 

Vi anser at det allerede nå i en tidlig fase er aktuelt å forberede en kompensasjon av arealer i 

kategorien utvalgte naturtyper som kan bli omdisponert eller forringet av veibyggingen. Vi viser i 

denne forbindelsen til naturmangfoldloven som i § 53 tredje ledd omtaler etablering eller utvikling 

av en forekomst av utvalgte naturtyper på et annet sted ved vurdering av forringelse av en slik 

naturtype. Tiltakshaver kan innenfor rimelige grenser pålegges å bære kostnadene ved en slik 

kompensasjon. 

 

Miljødirektoratet har utarbeidet dokumentet Prinsipper for bruk av økologisk kompensasjon som gir 

verdifulle føringer og opplysninger om dette virkemiddelet. Vi vil for vår del kun trekke fram et par 

prinsipper. I planleggingen skal prinsippet om å følge det såkalte tiltakshierarkiet legges til grunn;  

 

1) Unngå vesentlige skadevirkninger  

2) begrense skadevirkninger som ikke kan unngås 

3) Istandsette eller restaurere vesentlige skadevirkninger som ikke kan unngås 

4) Kompensere, for vesentlige skadevirkninger som ikke kan unngås, begrenses eller istandsettes 

 

Der hvor pkt. 4) kompensasjon framstår som eneste utvei, skal prinsippet om samtidighet søkes 

oppfylt. Dette innebærer at planmyndigheten i vedtaket skal sikre at den økologiske kompensa-

sjonen er etablert samtidig med utbyggingen, eller så nært i tid som mulig, f.eks. ved bruk av 

rekkefølgebestemmelser.  

 

På denne bakgrunnen anbefaler vi at Vegvesenet i samarbeid med kommunen allerede nå på 

kommunedelplannivået starter innhenting av kunnskap om aktuelle kompensasjonsarealer. Dette er 

dermed et konkret innspill til planprogrammet. For ordens skyld minner vi om at dette også gjelder 

habitater til prioriterte insektsarter i sandforekomster som eventuelt går tapt innenfor Skien 

kommune. 

 

3.3 På virkning på vannforekomster 

Vi vil her kommentere utfordringer både i ordinær driftsfase og i veiprosjektets anleggsfase.  

 

Ut fra foreløpige linjealternativer framstår kryssing av Porsgrunnselva med ny bru som en krevende 

delstrekning. Vi forstår det slik at en aktuell løsning er å anlegge en ny bru over elva nær den 

eksisterende Frednesbrua. Videre forstår vi det slik at brua sannsynligvis får begrenset seilingshøyde 

på nivå med den nåværende brua, som ifølge Wikipedia kun har 13 meter fri seilingshøyde. Dette 

fordrer i så fall en klaffebro som kan åpnes for passerende skip og seilbåter.  

 

En klaffebru fordrer solide fundamenter der hvor klaffene er hengslet opp. Dagens Frednesbru har 

et spenn på ca. 60 meter mellom disse fundamentene, mens samlet brulengde er 461 meter ifølge 

Wikipedia. Dette innebærer at det må anlegges flere fundamenter ute i selve elva. Her er bunn-

sedimentene forurenset av miljøgifter, og det fordrer høy kompetanse samt god planlegging og 

oppfølging å gjennomføre dette arbeidet uten uakseptabel spredning av forurensning.  
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Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) tillater ikke forringelse av vann-

forekomstene. De skal tvert imot forbedres med sikte på god økologisk og miljøkjemisk tilstand 

innen 2027 og senest 2033, kfr. forskriftens § 4 miljømål for overflatevann. 

 

Vi minner samtidig om at det i god tid før anleggsstart må forelegges Statsforvalterens miljøavdeling 

søknad i medhold av forurensningsloven knyttet til anlegg av brufundamentene, eventuelt mudring 

og/eller utfylling i forbindelse med brubyggingen. Vi anbefaler å avklare formelle forhold om søknad, 

dokumentasjon og saksbehandlingstid så snart linjevalget i realiteten er foretatt. 

 

Porsgrunns-/Skienselva er en viktig vandringsvei for laks og sjøørret på vandring til/fra gyte- og 

oppvekstområder oppover i vassdraget, i Hjartdal, Heddal, Bø og Ulefoss samt i sideelver som 

Falkumelva/Bøelva. Vi har likevel kommet til at nye brufundamenter, f.eks. slike som på nåværende 

Frednesbru, ikke vil medføre uakseptable ulemper med hensyn til anadrome fiskearter i vassdraget. 

Vi vil i forbindelse med reguleringsplan og konsesjonsbehandling komme tilbake til avbøtende 

miljøtiltak. 

 

Hva gjelder forurensningshindrende tiltak i veiens driftsfase, legger vi til grunn at overvann fra 

veibanen ledes til oppsamlings-/renseløsninger før utslipp til vannforekomster langs veilinja. 

Ambisjonen må være effektiv rensing både av partikler, næringssalter, miljøgifter og mikroplast. 

Dette gjelder også tunnelstrekninger hvor tunnelvask medfører særlig høye konsentrasjoner av 

miljøgifter og mikroplast. 

 

Klimaendringene forventes å medføre hyppigere og mer intense episoder med styrtregn, kfr. 

publikasjonen Klimaprofil Telemark (2017). Dette tilsier at det i overvannssystemet også bør inngå en 

fordrøyningseffekt. 

 

Der hvor mindre bekker framstår som aktuelle resipienter, så som Versvikbekken, Klyvebekken, bekk 

ved Klyve skole eller bekk ved Klevstrand er det aktuelt å lede avrenning fra ny rv. 36 til mer robuste 

resipienter som Porsgrunnselva eller Frierfjorden. Dette gjelder også anleggsfasen, men her får vi 

gjennom konsesjonsbehandling god anledning til dialog med tiltakshaver om slike spørsmål. 

 

3.4 Grunnforurensning 

Det framgår av Miljødirektoratets database Grunnforurensning at det på strekningen Skjelsvikdalen – 

Skien grense ligger mange lokaliteter med forurenset grunn. Dette gjelder områder som Skjelsvik-

dalen, Skrapeklev, Klevstrand (syd) samt flere lokaliteter på nordsiden av Porsgrunnselva 

(Knardalstrand – Porsgrunds porselensfabrik). 

 

Her må tiltakshaver legge forurensningsforskriftens kapittel 2 til grunn hva gjelder nødvendige 

undersøkelser, tiltaksplan og søknad om tiltak. Det må også undersøkes om det kan forekomme 

andre lokaliteter med grunnforurensning innenfor aktuelle korridorer. 

 

3.5 Samfunnssikkerhet 

Som for den delen av veistrekningen som ligger i Skien kommune vil vi understreke at det er positivt 

at veiprosjektet vil øke trafikksikkerheten. Situasjonen er i dag utfordrende med mange kryss og 

avkjørsler som resulterer i et stort ulykkespotensiale. 

 

Vi har merket oss at planprogrammet gir føringer om risiko- og sårbarhetsanalyse. Når det gjelder 

naturfarer minner vi om at disse ifølge KU-forskriften skal vurderes i lys av framtidas klimaendringer. 

Videre viser vi til føringene i Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

om at høye alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger skal legges til grunn. 
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Utover dette vil vi rutinemessig minne om viktigheten av å avklare grunnforhold og skredfare for de 

arealene som direkte og indirekte kan bli berørt i anleggs- og driftsfasen av prosjektet. Skredfaren 

må inngå som en overordnet premiss allerede på kommuneplanstadiet, og følges opp mer detaljert i 

påfølgende planfaser. 

 

Den nye veien vil passere industrikomplekset på Herøya, og i den forbindelsen vil en mulighet for av-

/påkjøring, spesielt for tungtransporten til/fra industrien, ha en stor verdi som bør inntas i arbeidet 

med trasévalg. Konkret vil et fullverdig kryss ved Herøyavegen/Kulltangvegen være gunstig, men det 

kan også foreligge andre gode alternativer. 

 

Risikobildet som den samme industrien representerer, bør også hensyntas med tanke på løsninger 

for informasjon til trafikantene, ventilasjonsløsninger for tunneler o.a. 

 

3.6 Støy og luftkvalitet 

Støy er det miljøproblemet i Norge som rammer flest mennesker; i overkant av 2 millioner 

nordmenn er utsatt for støy over anbefalt nivå der de bor. Veitrafikk er den desidert største 

støykilden, og det er faktisk slik at støyforurensningen øker i Norge ifølge Folkehelseinstituttet. 

Fortetting og urbanisering er i denne sammenhengen utfordrende. El-biler er gunstigere støymessig 

enn bensin- og dieselbiler kun når hastigheten er lavere enn 30 km/t.  

 

Det er dokumentert at støy kan føre til hørselsskader, søvnforstyrrelser og visse hjertesykdommer. 

Kombinasjon med luftforurensning antas å forsterke den negative påvirkningen på folkehelsen. 

  

Et grovmasket støysonekart fra Vegdirektoratet viser at rv. 36 påfører mange boliger utilfreds-

stillende støynivåer på den aktuelle strekningen mellom Skjelsvikdalen og Skien grense. Dette 

veiprosjektet gir en historisk mulighet til å bedre denne situasjonen vesentlig gjennom tunnel-

strekninger og mer systematisk skjerming i dagsonene. Også gravplassen ved Tørmogata i 

Porsgrunn ligger noe utsatt til for veitrafikkstøy i dag, men likevel innenfor akseptabel grense på  

55 dBAden.  

 

Tunnelstrekning(er) fra Skjelsvikdalen til Øyekast eller Herøyaveien/Kulltangvegen er eksempler på  

løsninger som ville ha avhjulpet støyulemper for en rekke boliger langs dagens vei på strekningen. 

 

Vi legger på denne bakgrunnen til grunn av støy må inngå som en vesentlig premiss for 

planleggingen, og vi understreker at arealplanleggingen er det mest effektive virkemiddelet for å 

forebygge og redusere støyulemper. 

 

Vi har merket oss at planprogrammet beskriver et godt utredningsprogram både for støy og lokal 

luftforurensning. Vi tillater oss å peke på at tunnelportaler er særlig kritiske punkter hva gjelder 

luftforurensning. Også støymessig har det vist seg utfordrende å modellere støy fra tunnelportaler 

tilfredsstillende. 

 

3.7 Disponering av overskuddsmasser 

Vi har merket oss at planprogrammet under pkt. 5.2.5 viser til at det kan bli aktuelt å etablere 

permanente masselagre for overskuddsmasser, spesielt av sprengtstein fra tunnelstrekninger. 

 

Vi vil i denne forbindelsen markere at sprengt stein representerer en knapp ressurs i regionen og 

bør anvendes/foredles til samfunnsnyttige formål som byggeråstoff, kvalitetsfyllinger, eventuelt 

tildekking av forurenset sjøbunn. Med henvisning til uvanlig god tilgang på transportårer på vei og 
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sjø i dette veiprosjektet er Statsforvalteren svært kritisk til etablering av permanente steindeponier. 

Derimot forstår vi at midlertidige deponier er aktuelt i påvente av transport til endelige 

destinasjoner. 

 

3.8 Landskap 

Riksveiens dagsoner, tunnelportaler og brustrekning(er) vil ha en vesentlig påvirkning på 

bylandskapet i kommunen. Kommunedelplanen for veiprosjektet vil legge avgjørende premisser for 

denne påvirkningen. Når det gjelder statlige føringer på området, viser vi til prioriteringen av dette 

temaet i pbl., kfr. § 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven, se pkt.  

b) Sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer.  

 

Vi anser at planprogrammet legger gode føringer for utredning og dokumentasjon av veiens 

landskapspåvirkning, og vi ber om at dette følges opp. 

 

3.9 Andre forhold 

Vi nevnte under pkt. 3.6 at gravplassen ved Tørmoveien er noe utsatt for støy fra rv. 36 i dag. En 

utvidelse og økt trafikk her vil øke denne støybelastningen, og forholdet må følges nøye opp i videre 

planlegging og utredning. 

 

Når det gjelder universell utforming som er høyt prioritert i planlegging og byggesaksbehandling i 

pbl., vil vi komme nærmere tilbake til dette temaet på reguleringsplanstadiet. 

 

Som nevnt under pkt. 2 viser vi til uttalelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune når det gjelder 

hensyn til barn og unges interesser. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Kristin Bjerkeseth Vindvad (e.f.) 

fagsjef 

  

 

Gunnar Kleven 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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NVEs uttalelse til planprogram på høring - Kommunedelplan - Rv. 36 

Skjelsvikdalen - Skyggestein - Porsgrunn og Skien kommuner  

 

Vi viser til brev av 11.03.2022 med planprogram for kommunedelplan for rv 36 
Skjelsvikdalen – Skyggestein på høring. Vi viser også til vårt generelle innspill til oppstart 

av planarbeidet.  

Formålet med kommunedelplanen er å få vedtatt en vegkorridor for ny rv. 36 fra 

Skjelsvikdalen til Skyggestein. Kommunedelplanen skal også vise kryssområder med 

tilførselsveger. Kommunedelplanen er grunnlag for detaljregulering på strekningen. 

Endelig plassering av vegtrasé blir først avklart når vedtatt reguleringsplan foreligger. I 

reguleringsplanen vil detaljer vurderes nærmere. 

Planen skal legge til rette for effektiv og trafikksikker hovedveg mellom E18 og indre 
Telemark for gods- og persontrafikk. Planen skal legge til rette for avlasting av lokalvegene 

i Skien og Porsgrunn, og på denne måten gjøre det mulig at veksten i trafikk kan tas med 

kollektiv, sykkel og gange. Planen skal gjøre det enklere for kommunene å få til ønsket 
byutvikling i bybåndet. 

Om NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 

innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 

av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 

overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 
og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 

saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven (pbl.).  

 

 
 

 

mailto:hmh@nve.no
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NVE sin rolle i vegplanlegging 

Som myndighet etter vannressursloven (vrl.) må NVE vurdere inngrep i vassdrag opp mot 

bestemmelsene i loven. Vi legger vekt på å samordne vurderinger etter vrl. med 

planprosesser etter pbl., for å unngå dobbeltbehandling av tiltak som er behandlet i 

reguleringsplaner. Vi viser her særlig til vrl. §§ 8 og 20. 

Sikkerheten og sikkerhetsnivået for selve vei- og baneanlegget forutsetter vi at 

samferdselsetatene ivaretar iht. egne håndbøker og gjeldende regelverk.  I vår 
medvirkning knyttet til sikkerhet mot skred, flom og erosjon vil vi derfor fokusere på at 

veganlegget ikke må føre til at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng blir utsatt for 

fare, skade, eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket, jf. byggteknisk forskrift (TEK17) § 
7-1 andre ledd. 

Dersom planene omfatter areal til utbyggingsformål (sideareal) må planen sikre at 
områdene har sikkerhet i samsvar med kravene i TEK17. I områder med ustabile 

grunnforhold må det i planen dokumenteres at vegbygginga ikke vil påvirke 

områdestabiliteten. Ved kryssing av bekker og vassdrag må tilstrekkelig kapasitet på bruer 

og kulverter dokumenteres for å hindre vann på avveier i flomsituasjoner. 

Konkrete innspill  

Vassdragsmiljø 

Avhengig av hvilket alternativ som blir vagt, vil vegplanen kunne innebære inngrep i 
vassdrag, blant annet ved kryssing av Porsgrunnselva. NVE oppfordrer på generelt 

grunnlag om at dere i planarbeidet legger vekt på å velge alternativ der inngrep i vassdrag 

minimeres. 

Det er positivt at vassdrag er nevnt spesielt i planprogrammet og det står at informasjon 

om vannforekomster, deres verdier og sårbarheter skal vurderes. Kryssingen av 

Porsgrunnselva og inngrep i ravinedaler kan være særlige områder som må tas hensyn til i 
planleggingen.  

  

For NVE sin vurdering av eventuelle inngrep i vassdrag etter vrl., ber vi om at dere i 
planbeskrivelsen og konsekvensutredningen (KU) er tydelig og konkret på om, og hvordan, 

planen/alternativet medfører inngrep i vassdrag. Selv om det først er på 

reguleringsplannivå NVE kan gjøre konkret vurdering av virkningene tiltakene kan ha for 

vassdragene, vil konsekvensutredningen på kommunedelplanen legge viktige premisser. 

Som del av planen må det vurderes hvilke konsekvenser planen/alternativet får for 

allmenne interesser i vassdragene. Som eksempel på allmenne interesser kan vi nevne 

fiskens frie gang, ferdsel, naturvern, biologisk mangfold, vitenskapelig interesse, kultur og 
landskapshensyn, jordvern, hensyn til flom og skred osv. Det er også viktig at dere 

synliggjør mulige avbøtende tiltak for å redusere negative konsekvenser. Ut fra erfaring 

blir vurdering av de allmenne interessene i vassdrag dekket innenfor vanlig KU metodikk, 
men ofte framstilt fragmentert og vanskelig tilgjengelig. Vi ber derfor om at tiltakene og 

vurderingene knyttet til vassdragene sammenstilles.  
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Alle vassdrag bør merkes tydelig i plankartet. Områder i og langs vassdrag er verdifulle for 
miljø og friluftsliv. I samsvar med vrl. § 11 bør planen fastsette krav til bredden på 

kantvegetasjon langs vassdrag. For å gi god oversikt og sikre god styring med vassdrag og 

vassdragsnære areal, anbefaler NVE at kommunen bruker arealbrukskategorien Bruk og 

vern av sjø og vassdrag, jf. pbl. § 11-7 nr. 6, til å merke alle vann, elver og bekker. 

Vurdering av kvikkleireskredfare 

Innenfor planavgrensningen er det kjente forekomster av kvikkleire. Sikkerhet mot 

kvikkleireskred må derfor være en del av vurderingene som gjøres i planen. NVE anbefaler 
at det gjøres innledende vurderinger av dette på kommunedelplannivået. Sikring mot 

kvikkleireskred kan være omfattende og kan ha betydning for arealbruken. Vi viser til NVE 

Veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred.  

Vurdering av flomfare 

Kryssing av elver og utfylling i vassdrag/flomsoner kan medføre økt flom- og erosjonsfare 

for tilstøtende areal. Planleggingen må legge til grunn at tiltaket ikke skal påføre andre 

slike ulemper. Vi viser her til den generelle aktsomhetsplikten i vrl. § 5 og TEK17 § 7-1 

andre ledd. Avbøtende tiltak for å unngå slike konsekvenser kan gi store økte kostnader. 
NVE anbefaler derfor at det gjøres vurderinger av flomfare og at konsekvenser av 

eventuelle inngrep kartlegges tidlig i prosessen, gjerne før valg av korridor blir tatt. 

 

Utbygging kan gi problem med overvatn 

Utbygging der naturområder erstattes med harde flater kan gi fare for skade fra overvann. 

Endringene kan gi økt avrenningshastighet og økning i flomtopper nedstrøms. Vi viser til 

NVE veileder 4/2022 Rettleiar for handtering av overvatn i arealplanar.  

 

Massedeponi 

I planprogrammet står det at permanent masselager skal omtales og vurderes i 

kommunedelplanen, siden vegkorridorene inneholder løsninger med fjelltunneler. 

Konsekvenser av masselagringsområdene må vurderes både med hensyn til potensielle 
naturfarer og med hensyn til vassdrag og vassdragsmiljø. Det bør planlegges slik at 

midlertidige og permanente masselager ikke legges i og i tilknytning til vassdrag og 

ravineområder.  

Energianlegg 

Gjennom planområdet går det flere kraftledninger som er en del av sentral- og 

regionalnettet. Disse nettanleggene har konsesjon etter energiloven og skal reguleres med 

hensynssone Båndlegging etter anna lovverk H740 i plankartet, jf. pbl. § 11-8 d. 

Mindre kraftledningsanlegg innenfor områdekonsesjonene er innenfor virkeområdet til 

pbl. og kan settes av i plankartet som teknisk infrastruktur etter pbl. § 11-7 nr. 2. 

 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2022/veileder2022_04.pdf
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Aktsomhetskart og farekart på NVEs nettsider 

På NVEs nettsider har vi samlet våre kart. Her ligger blant annet aktsomhetskart, farekart 

og kart over nettanlegg, se Kart - NVE og NVE Atlas. I den videre planleggingen må 

kunnskapen som ligger her brukes. Kjente aktsomhetssoner og faresoner bør avmerkes 
som hensynssoner i plankartet og tilknyttes bestemmelser som ivaretar videre kartlegging 

av faren eller ivaretakelse av sikkerheten.   

NVE ønsker å få bedre oversikt over områder som er kartlagt for fare, og har opprettet en 

løsning for innmelding av rapporter på vår nettside. Vi ønsker at kommunene sender inn 

rapporter og farekart for skredfare i bratt terreng, flomfare og fare for kvikkleireskred. 

Informasjonen som NVE får inn, vil bli brukt til å oppdatere farekartene i NVE Atlas. 

Vi ber dere også om å sende inn geotekniske rapporter til NADAG (nasjonal database for 
grunnundersøkelser), jf. brev fra NVE til kommunene datert 27.11.2019. 

 

Generelle råd 
For å få en fullstendig oversikt over hvordan dere kan ta hensyn til våre tema i 

reguleringsplanen anbefaler vi dere å bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er 

informasjonen og veiledningen lagt opp etter plannivå.  

Vi vil også vise til Kartbasert veileder for reguleringsplan. Veilederen leder dere gjennom 

alle våre fagområde, og gir dere verktøy og innspill til planarbeidet. Den som utarbeider 

planen, har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

 

NVEs oppfølging av planarbeidet 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 

ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er 

vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må 
være vedlagt planer som sendes på høring til NVE. Vi ber om at alle plandokument blir 

sendt elektronisk til NVE. 

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand 

til konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi bistand til de kommunene 

som har størst behov.  

 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 
 

 
 

 

 
 

https://www.nve.no/kart/
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/innmelding-av-farekartlegging/
https://www.nve.no/arealplanlegging/
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
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Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Heidi Mathea Henriksen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 
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NVEs generelle innspill - Høring og offentlig ettersyn - Planprogram - 
Rv. 36 Skjelsvikdalen-Skyggestein - Porsgrunn og Skien kommuner 
 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 15.7.2022. 

 
Om NVE 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 
av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 
overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 
og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven (pbl.). 

På grunn av stor saksmengde i forhold til tilgjengelige ressurser har ikke NVE kapasitet til å 
gå konkret inn i alle reguleringsplaner som kommer på høring. NVE vil prioritere å gi 
konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner det blir bedt om faglig hjelp til 
konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi hjelp til de kommunene som 
har størst behov. 
 

NVEs generelle tilbakemelding 
Som planmyndighet har dere ansvar for å se til at NVE sine saksområder blir vurdert og 
ivaretatt i planforslaget. Vi har laget en Kartbasert veileder for reguleringsplan som leder 
dere gjennom alle våre fagområder, og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema 
skal ivaretas i reguleringsplanen. Hvis dere ikke allerede har gått gjennom veilederen 
anbefaler vi at dere gjør det, og vurderer om våre saksområder er ivaretatt i planen. Dere 
må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. NVEs 
veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging. 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
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Dere kan også bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og 
veiledningen lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/ . På NVEs 
internettsider finner dere koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også mye 
arealinformasjon på NVEs kartløsninger. 
 

Kommunens ansvar 
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig 
hensyn til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, 
byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller 
uttalelse til saken.  

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken. 

 

Med hilsen 
 

Øyvind Leirset 
Seksjonssjef 

Astrid Flatøy 
seniorrådgiver 

 

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner. 

 
 
 
Mottakere: 
PORSGRUNN KOMMUNE  
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2605 LILLEHAMMER 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  09.05.2022 
Vår ref:  20/03992-5 
Deres ref:  20/8320 Rv. 36 
Skjelsvikdalen  Skyggestein innspill 
planprogram    
 

Uttalelse til høring av planprogram til kommunedelplan for rv. 36 
Skjelsvikdalen - Skyggestein i Skien og Porsgrunn kommuner 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 11. mars 2022. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om saken 
Planprogrammet for ny riksvei 36 Skjelsvikdalen  Skyggestein inneholder to 
alternative vegkorridorer, og målet med kommuneplanarbeidet er å velge én 
vegkorridor innen utgangen av 2023. Kommunedelplanen vil danne grunnlag for en 
statlig beslutning om å starte videre reguleringsarbeid, og deretter byggeplan og 
realisering. 
 
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, heter det at 
Norge har store mineralressurser som kan gi grunnlag for verdiskaping og 
arbeidsplasser. Regional og kommunal arealplanlegging er et viktig verktøy for å sikre 
tilgjengelighet til mineralforekomster som kan være aktuelle for fremtidige uttak, 
samtidig som miljø- og samfunnshensyn ivaretas. 
 
Mineraluttak har lang tidshorisont, og det er behov for større forutsigbarhet knyttet til 
investeringer, uttak og opprydding. Uttak av byggeråstoffer (pukk, grus og sand) til 
bygge- og anleggsformål med korte transportavstander og reduserte klimagassutslipp, 
er viktig. God arealplanlegging kan bidra til dette. I tillegg er det viktig at mineralske 
masser av god kvalitet gjenvinnes som byggeråstoffer, der dette er mulig. Dette kan 
redusere presset på bynære grus- og pukkressurser og behovet for massetransport. En 
helhetlig vurdering av massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig 
virkemiddel for å avklare dette. 
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Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:  

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine 
planer og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 
Tilgangen til, og lagring av, byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv.  

 
Uttalelse fra DMF 
Vegkorridorene berører Skyggestein sandtak som driver på Geiteryggen 
løsmasseområde1. Gul korridor berører også uttakene Nenset, Nenset Søndre og 
Bugten, som alle driver på Nenset løsmasseområde2. Geiteryggen og Nenset 
løsmasseområde har ifølge Norges geologiske undersøkelse (NGU) nasjonal betydning 
som byggeråstoff. Alle uttakene er i drift3 og har driftskonsesjon. 
 
Begge korridorer, og særlig gul korridor, berører i tillegg Bjørntvedt dagbrudd som har 
driftskonsesjon og er i drift. Det foregår uttak av industrimineralet kalk, forekomsten 
er vurdert til å ha regional betydning4. DMF har vært i dialog med Statens Vegvesen 
som opplyser at det er gjennomført møter med driverne av Bjørntvedt dagbrudd og at 
partene er informert om planarbeidet.  
 
Korridorene berører også jernforekomsten Larønningen5 og kalkforekomsten Hovet6. 
Forekomstene er ikke verdivurdert av NGU. Vi oppfordrer derfor til å innhente 
informasjon om forekomstene som fremgår av konsekvensutredningen under ikke-
prissatte konsekvenser. Planen bør beskrive at forekomstene kan bli båndlagt.  
 
Ivaretakelse av mineralforekomster og konsesjoner etter mineralloven 
DMF vurderer at tiltak innenfor de foreslåtte vegkorridorene kan båndlegge 
mineralske forekomster med regional og nasjonal betydning, og komme i konflikt med 
konsesjonsområdene gitt etter mineralloven for Skyggestein, Nenset, Nenset Søndre, 
Bugten og Bjørntvedt. Alle konsesjonsområdene er innenfor areal avsatt til 
råstoffutvinning i gjeldende kommuneplaner. Skyggestein er i tillegg regulert til 
råstoffutvinning gjennom reguleringsplan for Skyggestein grustak, plan-ID 2013993.  
 
Mineralske ressurser er ikke-fornybare naturressurser som kun kan utnyttes der de 
naturlig forekommer. Det er viktig at det tas nødvendige grep for å sikre at tiltaket ikke 
er til hinder for framtidig utnyttelse av mineralressursene. DMF viser i den 
sammenhengen til de nasjonale forventingene for kommunal og regional planlegging, 

                                                           
 
1 Geiteryggen løsmasseområde: 
https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=60258  
2 Nenset løsmasseområde: 
https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=60260  
3 DMF sitt kartinnsyn: https://minit.dirmin.no/kart/  
4 Bjørntvedt: 
https://geo.ngu.no/api/faktaark/mineralressurser/visIndustrimineraler.php?objid=8481&lang=
nor  
5 Larønningen: 
https://geo.ngu.no/api/faktaark/mineralressurser/visMetaller.php?objid=5624&lang=nor  
6 Hovet: 
https://geo.ngu.no/api/faktaark/mineralressurser/visIndustrimineraler.php?objid=8484&lang=
nor  
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der tilgangen til mineralressurser og hensynet til uttak av byggeråstoffer omtales 
spesielt. 
 
Planprogrammets kapittel 6.2.6 legger opp til en konsekvensutredning av 
mineralressurser under ikke-prissatte naturressurser, i henhold til Statens vegvesens 
håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018, oppdatert 2021). Vi forutsetter at ressurser 
av regional eller nasjonal betydning blir ivaretatt.  
 
DMF ser videre at det under punkt 6.2.6 legges opp til at en utredet mineralforekomst 
med utvinningsrett og mineraluttak som er i drift, skal behandles under prissatte 
konsekvenser. Vi forutsetter at dette inkluderer alle uttak i drift. 
 
Som relevante kilder vises det til Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin grus- og 
pukkdatabase7, samt malm- industrimineral- og natursteinsdatabase8. Vi viser også til 
uttaksregister3 tilgjengelig fra DMF sine hjemmesider. 
 
DMF forventer at det i det videre planarbeidet gjøres rede for i hvilken grad mineralske 
ressurser og masseuttak blir påvirket, herunder mulig framtidig tilgang på ressursene 
og mulige utvidelser av masseuttak. DMF vil vurdere innsigelse dersom planforslaget 
ikke ivaretar de berørte regionalt og nasjonalt viktige ressursene før områdene blir 
utbygd, eller de aktuelle konsesjonsområdene. Dette gjelder både mangelfull 
ivaretakelse av ressursene innenfor planområdet, mangelfull innhenting av kunnskap 
om berørte mineralske ressurser og uttak i konsekvensutredningen, og føringer som 
legger begrensninger for langsiktig utnyttelse av forekomstene. Dersom det likevel 
foreslås båndlegging av arealer med kjente forekomster, uttaksområder eller 
utvidelsesområder for eksisterende uttak, skal det foreslås avbøtende tiltak. 
 
Massehåndtering 
Infrastrukturprosjekter genererer generelt sett betydelige volum med masser og det 
bør derfor vurderes om det skal utarbeides en masseforvaltningsplan. I 
masseforvaltningsplanen bør det utredes om masser fra utbyggingen kan benyttes 
internt i prosjektet eller til annen utnyttelse, framfor permanent deponering. I det 
tilfellet at det kreves tilgang på masser inn i prosjektet, anbefaler DMF at 
planen inneholder vurderinger av hvor massene skal komme fra. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 

                                                           
 
7 NGU grus- og pukkdatabase: 
https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag_KS.Velg_kommune?p_fylkenr=38  
8 NGU malm-, industrimineral- og natursteinsdatabase: 
https://aps.ngu.no/pls/oradb/imiobj_ks.kommune?f_fylkenr=38&p_sprak=N  
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Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Henning Sigstad 
seksjonssjef rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Marit Mia Bjørnstad 
 
 
 
Mottakere: 

Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

  
                                 

 
 



 
 

 
 
   

Porsgrunn kommune 
Postboks 128 
3901 PORSGRUNN 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  25.08.2022 
Vår ref:  20/03992-9 
Deres ref:  22/01436-17 
 

Uttalelse til høring av planprogram til kommunedelplan for rv. 36 
Skjelsvikdalen - Skyggestein i Skien og Porsgrunn kommuner 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 15. juli 2022. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om planen 
Porsgrunn kommune sender forslag til revidert planprogram for kommunedelplan for 
rv. 36 Skjelsvikdalen  Skyggestein på høring. Formålet med kommunedelplanen er å 
avklare vegkorridor, med kryssområder med tilførselsveger. Kommunedelplanen skal 
danne grunnlag for videre detaljregulering på strekningen.  
 
Planen skal konsekvensutredes. Det er skissert to alternative korridorer, omtalt som 
gul og rød korridor med to alternativer, A og B, innunder disse. I arbeidet med 
konsekvensutredningen kan traséene kombineres og anbefalt korridor 
kan være satt sammen av forskjellige traséer. 
 
Uttalelse fra DMF 
DMF ga uttalelse til første runde av høring av planprogrammet den 09.05.2022. I vår 
uttalelse fremgikk at DMF vil vurdere innsigelse dersom planforslaget ikke ivaretar de 
berørte regionalt og nasjonalt viktige forekomstene før områdene blir utbygd, eller de 
aktuelle konsesjonsområdene.  
 
Vi registrerer at det er foreslått noen endringer i korridorene, som i noe mindre grad 
omfatter forekomst- og konsesjonsområdet til Bjørntvedt Dagbrudd enn korridorene 
som ble foreslått i planprogram datert 09.02.2022.  
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DMF vil for øvrig vise til vår uttalelse datert 09.05.2022 til planprogrammet og ber om 
at dette følges opp dette i videre planarbeidet. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Arita Eline Stene 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Arita Eline Stene 
 
 
 
Mottakere: 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Kopi til:  
Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
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Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 8101.46.68128
IBAN-nr.: NO5581014668128
BIC: DABANO22

PORSGRUNN KOMMUNE
Postboks 128
3901 PORSGRUNN

Dato:  10.08.2022
Saksref:  202012077-8
Deres ref.:  22/01436-17
Side:  1 /1

Vår saksbehandler:  Stig Hagelid Fjeldstad
Telefon:
Mobil:  +47 47977073
E-post:  stig.hagelid.fjeldstad@banenor.no

Porsgrunn kommune-Planprogram til høring-Kommunedelplan forrv36Skjelsvikdalen -
Skyggestein -BaneNORsinnspill

Vi viser til brevdatert15.7.

Bane NOR meneratplanprogrammetbør kreve atplanen vurderer hvordan den bidrartil å
underbygge knutepunktene i Grenland. Gode knutepunkteranses som viktig forå bidra til
nullvekstmåletog overordnede føringer om reisemiddelfordeling. Jevnfør planprogrammets
målbilde børdetvurderes hvordan nyvei skal legge til rette forknutepunktutvikling.

Passasjergrunnlagetved jernbanestasjonene beståri dag aven viss andel bilkjørende. Bilturer
bidrar dermed til kollektivandelen. Planprogrammetbørstille kravtil atvidere planarbeid vurderer
hvordan veisystemetbidrartil adkomstmed bil til stasjonene, og hvordan veien kan påvirke
trafikkgrunnlagetforjernbanen, jevnfør prosjektets prosjekt- og samfunnsmål.

Planprogrammetbørogså kreve atplanen vurdererhvordan veien bidrar til bedre fremkommelighet
for bussersom betjener jernbanestasjonene i Grenland. Vi antar atplassering avog antalletkryss
på veien kan påvirke måten knutepunktene betjenes. Vi menerderfor kryssplasseringen må
vurderes i planen med etmål om atplasseringen tilpasses kollektivtransporten forå gi eteffektivt
tilbud. Bane NOR vil anbefale atplanprogrammetvurderer hvilketbusstilbud som blir mulig som
følge avveien, og hvordan detbidrar til å oppfylle gjeldende nasjonale og lokale mål som omtales i
planprogrammets kapittel 2.

Bane NOR berom atrollefordelingen mellom hovedveiene og eventuelle restriksjonerpå bruk av
veiersom rettes motstasjonene ikke gjør detunødig vanskelig å reise til stasjonene.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
sjefPlanforvaltning
Bane, Driftog Teknologi

Stig Hagelid Fjeldstad
planlegger

Dokumentetergodkjentelektroniskogsendesutensignatur
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Skien kommune - Planprogram til høring - Kommunedelplan for rv 36 Skjelsvikdalen - 
Skyggestein - Bane NORs innspill 

Vi viser til brev datert 11.3. 

Bane NOR mener at planprogrammet bør kreve at planen hvordan den bidrar til å underbygge 
knutepunktene i Grenland. Gode knutepunkter anses som viktig for å bidra til nullvekstmålet og 
overordnede føringer om reisemiddelfordeling. Jevnfør planprogrammets målbilde bør det vurderes 
hvordan ny vei skal legge til rette for knutepunktutvikling. 

Passasjergrunnlaget ved jernbanestasjonene består i dag av en viss andel bilkjørende. Bilturer 
bidrar dermed til kollektivandelen. Planprogrammet bør stille krav til at videre planarbeid vurderer 
hvordan veisystemet bidrar til adkomst med bil til stasjonene, og hvordan veien kan påvirke 
trafikkgrunnlaget for jernbanen, jevnfør prosjektets prosjekt- og samfunnsmål. Planprogrammet bør 
også kreve at planen vurderer hvordan veien bidrar til bedre fremkommelighet for busser som 
betjener jernbanestasjonene i Grenland. Vi antar at plassering av og antallet kryss på veien kan 
påvirke måten knutepunktene betjenes. Vi mener derfor kryssplasseringen må vurderes i planen 
med et mål om at plasseringen tilpasses kollektivtransporten for å gi et effektivt tilbud. Bane NOR 
vil anbefale at planprogrammet vurderer hvilket busstilbud som blir mulig som følge av veien, og 
hvordan det bidrar til å oppfylle gjeldende nasjonale og lokale mål som omtales i planprogrammets 
kapittel 2. 

Bane NOR ber om at rollefordelingen mellom hovedveiene og eventuelle restriksjoner på bruk av 
veier som rettes mot stasjonene ikke gjør det unødig vanskelig å reise til stasjonene. 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
sjef Planforvaltning 
Bane, Drift og Teknologi 

Stig Hagelid Fjeldstad 
planlegger 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
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Høringsuttalelse – Forslag til planprogram for rv. 36 Skjelsvikdalen–
Skyggestein 
 
 
Vi viser til deres høringsbrev om ovennevnte plansak av 15.07.2022. 
 
Statsbygg eier og forvalter Telemark fengsel, avdeling Skien (knr. 3807/gnr. 221/bnr. 1845) innenfor 
planområdet. Eiendommen ligger i Skien kommune og kan bli berørt av ny veikorridor. 
 
Fengsel er ikke nevnt som følsomt bruksformål i støyretningslinjen T-1442/2021 og retningslinjen T-1520 
for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. Vi ber om at det i veiplanleggingen likevel jobbes for å 
oppnå akseptabelt støynivå og luftkvalitet på fengselsområdet. 
 
Fengselet har behov for skjerming for innsyn. Vi ønsker derfor at det belyses i hvorvidt det vil være innsyn i 
fengselsområdet fra den nye veien og hvilke avbøtende tiltak som vil være nødvendig for å oppnå 
tilstrekkelig skjerming. 
 
Vi ber dere ta hensyn til statlig virksomhet og imøteser videre dialog rundt forhold som berører statlig 
virksomhet på Statsbyggs eiendommer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Nina Ødegaard Marcus Hothmann 
avdelingsdirektør senioringeniør 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK  



 
 
 

 

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502, 
6025 ÅLESUND 
 
 

 

Telefon: 
E-post: 
Internett: 
 
 

 

07847 
post@kystverket.no 
https://kystverket.no 
 
 
 
  
 

 

Org.Nr.:   
Bankgiro: 
 
 

 

874783242 
7694 05 06766 
 

      

 
  
 
 
 

Porsgrunn kommune 
Postboks 128 
3901 Porsgrunn 

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
22/01436-17 

Vår ref 
2022/3728-3 

Arkiv nr 
 

Saksbehandler 
Tanya Boye Worsley 

Dato 
07.09.2022 

 
 
Høringsuttalelse - planprogram - kommunedelplan for rv. 36 Skjelsvikdalen-
Skyggestein - Porsgrunn kommune - Vestfold og Telemark fylke 
Vi viser til brev av 15. juli 2022 vedrørende høring av forslag til planprogram for 
kommunedelplan for rv. 36 på strekningen Skjelsvikdalen i Porsgrunn kommune til 
Skyggestein i Skien kommune. 
Hensikten med kommunedelplanen er å legge til rette for en effektiv og trafikksikker 
hovedvei mellom E18 og indre Telemark for gods- og persontrafikk. Planen skal legge til 
rette for avlasting av lokalveiene i Skien og Porsgrunn, og på denne måten gjøre det mulig 
at veksten i trafikk kan tas med kollektiv, sykkel og gange.  
Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet, planprosessen og hva som 
skal utredes og hvordan utredningsarbeidet skal gjennomføres. 
 
Grunnlaget for Kystverkets engasjement i planarbeidet 
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensning. Kystverket ligger under Nærings- og Fiskeridepartementet. 
Kystverket tar ansvar for sjøveien og produserer viktige fellesgoder for samfunnet. Det 
overordnede målet for den nasjonale transportpolitikken er et transportsystem som er 
sikkert, fremmer verdiskaping, og bidrar til omstilling til lavutslippsamfunnet. Kystverket har 
fått i oppdrag å bidra til å utvikle et helhetlig transportsystem.  
Et velfungerende sjøtransportssystem bestående av farleder, havner og havneterminaler er 
svært viktig for næringsutvikling langs kysten, og for at norske bedrifter kan inngå i større 
handels- og produksjonsnettverk, og for persontransport.  
Kystverket har veiledning og informasjon om vår rolle i arealplanlegging på våre nettsider1. 
Her finner en også styrende dokument som ligger til grunn for vår medvirkning i planlegging 
etter plan- og bygningsloven.  
 
 
 

 
1 https://www.kystverket.no/sjovegen/arealplanlegging/ 



 Side 2 

Kystverkets innspill 
Statens vegvesen skal utarbeide en kommunedelplan med konsekvensutredning for ny rv. 
36 på strekningen Skjelsvikdalen i Porsgrunn kommune til Skyggestein i Skien kommune. 
Planprogrammet angir to veikorridorer som vil bli utredet i kommunedelplanen. Begge 
veikorridorene krysser Porsgrunnselva omtrent der hvor dagens rv. 36 krysser elva. Ifølge 
s. 25 og 27 i planprogrammet vil kyssing av elva vil bli utredet med bro (parallell 
klaffebro/erstatte eksisterende bro/beholde eksisterende bro) og tunnel. Det er utarbeidet 
en silingsrapport som redegjør for traseer som er blitt forkastet, herunder en 
senketunnel/høybro på vestsiden av Herøya industripark.  
Porsgrunnselva er registrert som hovedled frem til eksisterende rv. 36 bro og biled videre til 
Klosterøya i Skien kommune. Dagens bro har ifølge sjøkart en vertikal klaring på 13 m og 
kan åpnes. Elva er en viktig ferdselsåre og trafikkeres av både nyttefartøy og fritidsbåter2. 
Norgesmøllene AS og Menstad Industri AS har begge kaianlegg nord for planområdet. Det 
er etablert mange båtplasser langs elva, og gjennom kommuneplanen er det åpnet for å 
etablere flere bryggeanlegg for fritidsbåter. Sør for planområdet har Kystverket planlagt 
utdyping av farleden ved Herøya industripark. Vi ber dere om å ta kontakt for mer 
informasjon om Kystverkets planlagte tiltak.  
Planprogrammet omtaler i liten grad kryssing av Porsgrunnselva eller sjøtransport. 
Etablering av en ny bro eller ombygging av eksisterende bro til en fast bro, vil kunne 
påvirke sikkerheten og ferdselen i elva, og dermed få konsekvenser for industri- og 
næringsvirksomhet i området. Kystverket forutsetter at planarbeidet utreder og vurderer 
konsekvenser for sikkerheten og ferdselen i farvannet, herunder eventuelle begrensninger 
for fartøy (vertikal og horisontal klaring mv.). Kystverket kan ikke akseptere løsninger 
som kan medføre restriksjoner for skipstrafikken/sjøfarende.   
Etablering av broer som krysser farvann krever tillatelse av Kystverket, jf. havne- og 
farvannsloven § 14 tredje ledd. Det er viktig at Kystverket involveres i planarbeidet slik at 
avklaringer knyttet til kryssing av elva kan gjøres i en tidlig fase av planleggingen. Vi viser 
for øvrig til møte med Statens vegvesen m.fl. i februar 2020, der Kystverket bl.a. informerte 
om regelverk og skipstrafikken i elva. Til informasjon har Kystverket utarbeidet en 
farledsnormal3 som beskriver utfordringer med broer og høyder/bredder som må ivaretas. 
Informasjon om farleder, navigasjonsinstallasjoner mm, er tilgjengelig og kan lastes ned fra 
Kystverkets kartverktøy, http://www.kystverket.no/Maritime-tjenester/Geoportal/  
Informasjon om skipstrafikk er tilgjengelig på www.kystdatahuset.no   
 
  
Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Tanya Boye Worsley 

avdelingsleder seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 

 
2 Opplysninger hentet fra www.kystdatahuset.no som inneholder statistikk om sjøtrafikk basert på 
AIS transponderdata 
3 https://www.kystverket.no/regelverk/havne--og-farvannsloven/farledsnormalen/  

http://www.kystverket.no/Maritime-tjenester/Geoportal/
http://www.kystdatahuset.no/
http://www.kystdatahuset.no/
https://www.kystverket.no/regelverk/havne--og-farvannsloven/farledsnormalen/
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Eksterne kopimottakere: 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Statens Vegvesen Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO 
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PORSGRUNN KOMMUNE

Postboks 128

Saksbeh./tlf.nr.: MaritEkroll Nyland/
Deresref./Deresdato: 22/01436-17/15.07.2022
Vårref.: 21/00448-29
Vårdato: 01.08.2022

Høringsuttalelse - Planprogram - Rv36 Skjelsvikdalen-
Skyggestein

Statnettvisertil varsel datert15.07.2022 om høring avRv36Skjelsvikdalen -Skyggestein i
Porsgrunn og Skien kommune.

Statnetteier, drifterog utviklerdetnorske transmisjonsnettet–hovednetteti strømforsyningen.
Transmisjonsnettetbeståravca. 160 transformatorstasjonerog ca. 11000 km kraftledningerover
hele Norge, foruten ledningerog sjøkablertil utlandet.

Statnetteierog drifterfølgendetransmisjonsnettanlegg i planområdet:

- Porsgrunn transformatorstasjon
- 300kV-ledningen Rød –Porsgrunn
- 300kV-ledningen Bamble –Porsgrunn
- 300kV-ledningen Porsgrunn –Herøya
- 132 kV-ledningen Porsgrunn –Muffehus(Herøy)

Vedlagteretoversiktskartoveranleggene.

Vi gjøroppmerksom på atdetinnenforplanområdetmåtasnødvendige hensyn til driftog utvikling
avanleggene. Statnetts merknaderfølgerunder.

Fellesforelektriske anlegg -inntegning i plankart

De foreslåtte planområdetberørerdeovernevnte ledningene. Ledningene erbyggetog drives i
medhold avsærskiltanleggskonsesjon gittavNorgesvassdrags- og energidirektorat(NVE), jf.
energiloven § 3-1 første ledd.

Anlegg byggeti medhold avanleggskonsesjon eri all hovedsakunntattfra plan-og
bygningslovensbestemmelser, og forslike anlegg kan detderforikke vedtasplanbestemmelser
ellervilkårsom del avreguleringsplan forandretema. Transmisjonsnettledningerskal derforikke
inntegnes som etplanformål i kommuneplan/reguleringsplan. Anleggeneskal i stedetinnarbeidesi
plankartetsom hensynssonemed SOSI-kodeH740 (båndlegging etterenergiloven) og tilhørende
reguleringsbestemmelser(plan- og bygningsloven §11-8d) /§ 12-6).



Side 2 av 4

Statnettberom atfølgende reguleringsbestemmelseknyttesopp mothensynssonen for
transmisjonsnettanleggene:

Deterikke tillattmednybebyggelse innenforhensynssonen. Altanleggsarbeidogalle
tiltakiterrengetinnenforhensynssonen skalpåforhåndavklaresmedledningseier.

Hensynssonen børvære identiskmed ledningsanleggetsbyggeforbudsbelte. Byggeforbudsbeltet
tilhørendede overnevnte transmisjonsnettledningene ertotalt38 meterbredt, 19metermålt
horisontalttil hversidefra senteravledningen.

Statnettberom atPorsgrunn transformatorstasjon og Statnettseiendommerhergnr49 bnr210 og
211 i Porsgrunn kommune også innarbeides i plankartetmed nevntehensynssone.

Fremtidig nettutvikling i planområdet

Statnetteri gang med arbeidetknyttettil områdeplan forVestfold og Telemark. Områdeplanen vil
vurdere den langsiktige nettutviklingen. Aktueltforområdeplanen eren fornyelse avPorsgrunn
transformatorstasjon, samten spenningsoppgradering av300 kV-ledningen Bamble –Porsgrunn –
Rød –Tveiten. Potensielti nytrasé.

Vi berStatens Vegvesen og bystyreti Skien/Porsgrunn kommune om å tahensyn til dettei det
videreplanarbeidetforRv36Skjelsvikdalen –Skyggestein, både forhandlingsrom til utvidelse av
transformatorstasjon og nyeledningstraseer.

Anleggsarbeid nærthøyspentanlegg –30 metersvarslingsgrense

Detmåikke iverksettes tiltak som medførerforringelse avadkomsttil Statnettsanlegg. Detmå
hellerikke gjøres inngripen i terrengetsom medførerendring avoverdekningen overjordkabler,
skade på mastejording elleroppfylling avterrengetsom medførerreduserthøyde opp til
luftledningsanlegg.

Arbeid nærtspenningssattanlegg, foreksempel sprengningsarbeid, anleggsarbeid og
skogsarbeid, må skjepå en måtesom ikkegirfare forskade påpersonell ellerStatnettsledninger,
maskinerog utstyr.

Deteren varslingspliktforsliktarbeid dersom detskal foregå nærmereenn 30metermålt
horisontaltfranærmeste strømførende line. Statnettskal da kontaktes seinest6 ukerførplanlagt
oppstartavarbeidet, slik atbefaring kan gjennomføresog avtale om aktuellesikkerhetstiltakkan
inngås.

Detvisesellerstil veiledning på Statnettsin hjemmeside;

https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/

samtpublikasjonen "Anleggsmaskinerog elektriske anlegg" som finnes der.

Statnettberom atden sistnevntepublikasjonen følgerdetvidereplanarbeidetdadenne illustrerer
grunnlagetforvårtHMS-arbeid ved ledningerog kablersom erspenningssatt.

Statnettberom atROS-analyse forplanen/tiltaketgjennomføres med hensyn til transmisjonsnettet
som kritisk infrastruktur. Analysen måbehandlebåde gjennomføring og ferdig byggetanlegg.

https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/
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Statnettberom å få værehøringsparti detvidere planarbeidet.

Med vennlig hilsen

LarsErikVindfalletLauritsen MaritEkroll Nyland
Seniorrådgiver Saksbehandler

Kopi: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORATNVE
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Figur1. OversiktskartoverStatnettsanleggiplanområdet.



  
 

 
 

Kjøita 6
4630 Kristiansand

Porsgrunn kommune 
Postboks 128 
3901 PORSGRUNN 
 
 

 
 

Deres ref Saksbehandler Arkiv Dato 
 MER 2022/195-3 01.09.2022 

 
  

Uttalelse til - Høring av planprogram for kommunedelplan rv. 36 Skjelsvikdalen-
Skyggestein - Porsgrunn kommune 

 
Vi viser til planprogram på høring på kommunens hjemmeside. 
 
Formålet med planarbeidet er å få vedtatt vegkorridor for ny rv. 36 på strekningen 
Skjelsvikdalen – Skyggestein med tilhørende kryssområder og tilførselsveger. Inkludert i 
dette arbeidet er en utredning om mulige kryssløsninger mellom rv. 36 og E18 i 
Skjelsviksdalen. Rv 36 utgjør også en del av hovedvegforbindelsen mellom E18 og E134.  
 
Nye Veier ønsker å bli holdt orientert om videre planarbeid og ser frem til videre 
samarbeid. Vi har ellers ingen merknader til forslag til planprogram. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Nye Veier AS 
 
 
Marianne Ertsaas 
Rådgiver forvaltning 
 
 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen. Transport og samfunn 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Skien kommune 



 

 
 
Nye Veier AS 

 

 
2 

 

 
 
 

Dokumentet er signert elektronisk. 
 



Fra:                                    "Eigil Movik" <eigil.movik@skien.kommune.no>
Sendt:                                mandag 2. mai 2022 14:43:39
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Kopi:                                  "Espen Nordstrand" <espen.nordstrand@skien.kommune.no>; "Sigbjørn Hjelset" 
<sigbjorn.hjelset@skien.kommune.no>
Emne:                                20/8320 Rv. 36 Skjelsvikdalen – Skyggestein innspill planprogram»

Grenland landbrukskontor har vurdert høringsutkastet og har i den sammenhengen følgende 
merknader: 
 

1. Bevaring av dyrkbar mark:
Med bakgrunn i den globale situasjonen som man har med både klimautfordringer, krig og 
pandemi anses det som svært viktig å ta vare på de mulighetene man har til å produsere mat 
lokalt! I den sammenhengen forutsettes det at bevaring av dyrkbar mark har et overordnet fokus 
i forbindelse med det videre arbeidet. Dette tilsier at det må være et overordnet mål å legge 
veitraseen på en slik måte at nedbygging av areal som kan brukes til matproduksjon ikke blir 
berørt.
 

2. Biologisk mangfold, vilt og fisk: 
a. Vilt: De alternative vei-korridorene går gjennom områder der det stedvis er rike 

forekomster av biologisk mangfold. I den sammenhengen er det viktig at hensyn til både 
hjortevilt og annet småvilt ivaretas både gjennom forebygging av viltkollisjoner og ikke 
minst i forhold til å etablere gode vilt over- og underganger slik at muliggjør utveksling av 
arter mellom de forskjellige leveområdene på hver side av veien.

b. Fisk: Ælva mellom Skien og Porsgrunn har oppgang av den atlantiske laksen som nå er 
oppført på den såkalte rødlista, dvs at den har en utvikling som tilsier at den står i fare 
for å utryddes. Viktige trusler for laksen er kraftutbygging, sykdom, lakselus, innblanding 
av rømt oppdrettslaks og de seinere åra også introduksjon av den uønskede 
pukkellaksen.  I den sammenhengen er det viktig å minimalisere andre faktorer som kan 
forsterke de negative effektene som laksen allerede er utsatt for. Kryssing av elva vil 
kunne medføre negative effekter med utslipp av finstoffer fra anleggsarbeidet som kan 
ha negative effekter for oppgang av laks. Det er derfor et viktig moment at 
anleggsarbeider som kan ha negative effekter på oppgang av laks legges til en tid på året 
da effekter på anadrom laksefisk vil være minst mulig (sein høst/vinter).

c. Biologisk mangfold: Det forutsettes at det foretas kartlegging av verdifulle naturtyper, 
og at disse ivaretas på en best mulig måte i det videre arbeidet.

 
3. Friluftsliv: De alternative korridorene vil ha betydning som barrierer for friluftsliv. Det er derfor 

viktig at man med utgangspunkt i kartlagte viktige områder for friluftsliv etablerer egnede 
krysningspunkter mellom de viktigste friluftsområdene.

 
 
Mvh 
Eigil Movik 
  
Landbruksrådgiver vilt, fisk, friluftsliv og miljø 
Grenland landbrukskontor 



Postboks 158 Sentrum 
3701 Skien    
Mob. 99 69 10 83       
e-post: eigil.movik@skien.kommune.no
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Fra:                                    "Petter Hellum" <petter.hellum@porsgrunn.kommune.no>
Sendt:                                torsdag 24. mars 2022 13:59:46
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                20/8320 Rv. 36 Skjelsvikdalen – Skyggestein innspill planprogram

Uttalelse til Planprogrammet for Rv. 36 Skjelsvikdalen – Skyggestein fra Styret i Knarrdalstrand 
Renseanlegg. 
 
Følgende er skrevet i Planprogrammet for korridorene: 
 
Gul korridor: 
« Kryssing av elva utredes med klaffebru/dagens bru. Fra brua går vegen i ny tunnel under Skipperåsen 
og videre fram til Bjørnstad». 
 
Rød korridor: 
«Kryssing av Porsgrunnselva utredes med bru eller tunnel. Gjennom Skipperåsen vil vegen gå i tunnel og 
etter tunnelen vil det bli utredet i dagen og tunnel fram til Rødmyr». 
 
Begge alternativ har tunnel i Skipperåsen som alternativ. I Skipperåsen ligger felles kloakkrenseanlegg for 
Skien og Porsgrunn lokalisert som anlegg i fjell og beliggende like vest for eksisterende Vabakken tunnel. 
Inngangen til anlegget og dagbyggene er lokalisert ved søndre tunnelløp i Vabakken tunnelen.
Styret i Knarrdalstrand renseanlegg vil be om at det tas tilstrekkelig hensyn til renseanlegget og den 
omkringliggende infrastrukturen i form av ledningsanlegg og kulverter i den videre planleggingen. 
Statsforvalterens krav om nye rensetiltak vil kunne mer enn doble arealbehovet i fjellanlegget i løpet av 
en periode på 8 – 10 år. En eventuell flytting av anlegget vil ha en kostnadsramme estimert til ca. 2 
milliarder kroner. 
 
 
 
 
 
På vegnet av Styret i Knarrdalstrand Renseanlegg 

Petter Hellum
Avdelingsleder Vann / Avløp
Kommunalteknikk 
Porsgrunn Kommune
Tlf.arb.: 915 67 411

 



Fra:                                    "Marius Lid" <marius.lid@porsgrunn.kommune.no>
Sendt:                                tirsdag 3. mai 2022 16:58:58
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                20/8320 Rv. 36 Skjelsvikdalen – Skyggestein innspill

Det vises til Skien formannskap sitt vedtak av 15. februar 2022 og høring av planprogram for 
kommunedelplan for Rv36 Skjelsvikdalen – Skyggestein, og høringsbrevet datert 11. mars 2022 
hvor det bes om innspill. 
 
Planområdet for Rv36 strekker seg også gjennom Porsgrunn kommune, som har behandlet 
høringsforslaget til planprogram for strekningen i egen sak. Det vurderes derfor å ikke være 
behov for Porsgrunn kommune å avgi uttalelse til planprogrammet sendt på høring av Skien 
kommune. 

Med vennlig hilsen 
Marius Lid 
Avdelingsleder Plan og miljø 
Byutvikling 
Porsgrunn kommune 
Tlf: 416 62 612 

 Trenger du virkelig å skrive ut dette?

 



Arealplan 
Postboks 2020 
3255 Larvik 

Besøksadresse: 
Feyersgate 7, Larvik 

Telefon 33 17 10 00 
postmottak@larvik.kommune.no 
Org.nr.: 918 082 956 

 
Høring - Forslag til planprogram for Rv36 Skjelsvikdalen-Skyggestein 
 
Vi viser til mottatt brev angående høring og offentlig ettersyn av ovennevnte planprogram.  
 
Larvik kommune ønsker dere lykke til med det videre planarbeidet.  
 
 
Med hilsen  
  
Hege Eick Marianne Allum 
Virksomhetsleder Saksbehandler 

 

Dette dokumentet er ekspedert uten manuell signatur 

 
 
 
    
    
    
    
    
    

Verdiskaping og stedsutvikling 
Arealplan 

 

Saksbehandler 
Deres ref. 
Vår ref. 
Arkiv 
Vår dato 
Deres dato 

Marianne Allum 
41373505-03d3-4124-9136-
61afe46abfd4 
22/115853 
22/8173 
10.08.2022 
15.07.2022 

Porsgrunn kommune 
Postboks 128    
3901 Porsgrunn 
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Til Statens Vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

 

Deres referanse 20/8320  
Innspill til planprogram Rv. 36 Skjelsvikdalen  Skyggestein  

Grenland Næringsforening, NHO Vestfold & Telemark og LO Vestfold & Telemark er kjent med at det 
er nødvendig å foreta snarlige beslutninger om videre utvikling av byområder og samferdsel dersom 
dagens Bypakke skal videreføres basert på bompengeinnkreving og en betydelig andel av statlig 
medfinansiering. 

Dagens Rv. 36 mellom Skjelsvikdalen og Skyggestein har en lengde på ca. 17 kilometer.  
Trafikken kanaliseres gjennom tettbebygde og bymessige strøk med mange kryss og avkjørsler. 

transportformer langs dagens Rv. 36. Strekningen mellom Skjelsvikdalen og Skyggestein er den mest 
trafikkerte delen av R  500. 

For næringslivet er det helt avgjørende at det blir gjennomført en utbygging og forbedring av Rv. 36 
som en del av nye bompengefinansierte trafikkløsninger. Dette må være en helhetlig løsning slik at 
ikke nye problemer erstatter de tidligere. 
 
Rv. 36 er prioritert prosjekt i gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP). Planleggingen av en ny Rv. 36 
må derfor gjennomføres så snart som mulig og etter de krav som Samferdselsdepartementet setter 
slik at Rv. 36 ikke faller ut av NTP ved senere rulleringer.  
 
Godt samarbeid og enighet er viktig for å få gjennomført ny Riksvei 36. 
Gode veier og infrastruktur er avgjørende for næringslivet som skal frakte varer og tjenester på en 
trygg måte og folk som skal til og fra jobb. Bedriftene trenger forutsigbarhet når det planlegges og 
investeres for fremtiden.  Vi støtter opp under Bypakke Grenland og at vi bygger videre på det som 
det er enighet omkring.  Dialog mellom kommunene og Statens vegvesen er avgjørende for å finne 
en god løsning som ikke fører til ytterligere forsinkelser og at byvekstavtalen opphører, når utredning 
og valg av veitraséer gjennomføres. 

Vi mener at forslaget til planprogram favner de viktigste temaene på en god måte og har ingen 
merknader til dette.  

 
 

     Skien, 10. mai 2022 

 

                
____________________________ _____________________           ________________________ 
Mette Sannerholt Andersen (sign.) Kristin Saga (sign.)         Irene Bordier Haukedal (sign.) 
Grenland Næringsforening  NHO Vestfold & Telemark LO Vestfold & Telemark 
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20/8320 Rv. 36 Skjelsvikdalen – Skyggestein. Innspel planprogram  

I samband med det framlagte forslaget til planprogram og til etterfølgjande gjennomføring av 

planarbeidet, vil Vest-Telemarkrådet trekke fram følgjande moment: 

 

a. Publikum og næringsliv i øvre Telemark treng ein RV36 med gjennomgåande god standard som 
fører fram til E18 og til hamner og næringsområde i Skien, Porsgrunn, Bamble og Larvik. Det 
same gjeld aust-vesttrafikken frå/til E134.  
Vi legg til grunn at staten (Statens vegvesen) gjer det som trengs for å  ta vare på desse 
overordna interessene i arbeidet med planen slik at vi får ei heilskapeleg løysing når det nå skal 
planleggjast og bygjast ny veg gjennom bybandet. 
 

b. Alle partar/interessentar bør vere fleksible når det gjeld val av trase, standard (breidde, kryss) og 
dimensjonerande hastighet. Analyse og vurdering av eit breidt spekter av løysingar er den 
sikraste metoden og tilnærminga for å finne ei optimal løysing. 

 
Vi har elles ingen merknader til det framlagte forslaget til planprogram. 
 

 
Med venleg helsing  
Vest-Telemarkrådet 
Samarbeidsorgan for kommunane 
Vinje, Fyresdal, Tokke, Nissedal, Seljord og Kviteseid 
 
 
 
Halvor Homme       Anne Aasmundtveit 
Regionordførar       Regionrådsleiar 
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1 Introduksjon 

Bypartiet ble etablert som et liberalt sentrumsparti før kommunevalget i 2015 av de to 
aksjonsgruppene "Folkeaksjonen for alternativ Bypakke Grenland" og "Aksjon Rett E18", som kjempet 
for bedre og mer helhetlige veiløsninger på hhv. lokalt og regionalt nivå. Bypartiets viktigste enkeltsak 
er å få etablert en firefelts motorvei mellom Skien og E18. 
 
Denne rapporten er Bypartiets høringsuttalelse til planprogrammet for ny Rv. 36 Skjelsvikdalen – 
Skyggestein [1]. Rapporten beskriver partiets vurderinger og anbefalinger når det gjelder veistandard, 
trasévalg, lønnsomhetsberegninger, etappevis utbygging og bruk av statlig plan. 

2 Bakgrunn 

Grenland mangler en effektiv transportkorridor på langs av bybåndet. Kjører man fra Gulset til 
Langesund, må man i dag passere 11 rundkjøringer, 14 lyskryss, 17 fartshumper og 54 fotgjengerfelt. 
Stadige retardasjoner og akselerasjoner som følge av slike trafikale hindringer er ikke miljøvennlig. 
Bussen fra Gulset til Langesund bruker 80 minutter [2] på en strekning som er 26 km i luftlinje. Det gir 
en gjennomsnittlig «luftlinjehastighet» (luftlinjelengde dividert på kjøretid) på bare 19 km/t. Til 
sammenligning bruker bussen fra Torp til Asker to minutter mindre på en strekning som er nesten tre 
ganger så lang. 
 
Figur 1 viser den første nasjonale motorveiplanen [3], som ble utarbeidet i 1962. Der fremgår det at 
en firefelts motorvei fra Skien til E18 ble ansett som så viktig av Veidirektoratet at den måtte bygges 
innen 1972. Selv om det nå har gått 60 år siden motorveiplanen ble laget, er det fremdeles bare 
tofeltsveier med lav fartsgrense mellom Skien og E18.  

3 Utfordring for tvillingbyer  

Som vist i Figur 2, har tvillingbyer en spesiell utfordring med gjeldende premiss for bypakkene, som 
sier at trafikkveksten skal skje med kollektiv transport, sykkel og gange, og at det derfor ikke skal 
bygges motorvei i byområder. Mens det for byer uten en tvillingby  -  f.eks. Bodø og Tromsø  -  vil være 
mulig å bygge motorvei fra byen til nærmeste hovedvei (E6), vil det være vanskelig for byer med en 
tvillingby  -  f.eks. Skien og Fredrikstad  -  å gjøre det samme ettersom motorveien da vil måtte gå 
gjennom tvillingbyen  -  hhv. Porsgrunn og Sarpsborg. I praksis betyr dette at Skien og Fredrikstad ikke 
gis mulighet til å få etablert den effektive tilknytningen til hovedveinettet som de normalt skulle hatt, 
og de risikerer dermed å havne i trafikale bakevjer.   
 
Denne tvillingby-problematikken har vist seg å være svært utfordrende for Skien, som i flere tiår har 
opplevd en flukt av bedrifter og lavere vekst enn andre norske byer på sammenlignbar størrelse. 
Riktignok tillater bypakkene at gjennomgangstrafikk kan øke, noe som er relevant for Rv. 36 gjennom 
Grenland, men vi mener det da er viktig at veien plasseres slik at den også fanger opp trafikk mellom 
Skien og E18 på en effektiv måte, og at den dimensjoneres for dette. Både Bodø og Skien har 55 000 
innbyggere, og vi forventer derfor at Rv. 36 fra Skien til E18 får minst like god standard som motorveien 
fra Bodø til E6, som er planlagt i Bypakke Bodø og vist i Figur 3. 
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Figur 1 Den nasjonale motorveiplanen av 1962 
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Figur 2 Utfordring for tvillingbyer 

 

 
 
Figur 3 Bypakke Bodø 
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Figur 4 viser et eksempel på hvordan de har etablert effektive transportkorridorer mellom to 
tvillingbyer i Tyskland. De to tvillingbyene Göppingen og Süβen utgjør et 12 km langt sammen-
hengende bybånd med en befolkningsmengde som ligner den Grenland kan forvente å ha i år 2040 når 
bypakkens fase 3 var tenkt ferdigstilt. Opprinnelig var det to firefeltsveier mellom Göppingen og Süβen, 
som nå har en ÅDT på hhv. 17 645 og 19 734 [4]. I tillegg har tyskerne bygget en firefelts autobahn 
med fartsgrense på 120 km/t. Mellom Skien og Porsgrunn har de to hovedveiene en ÅDT på hhv. 20 159 
og 14 442, men begge veiene har bare to felt og en rekke trafikale hindringer.   
 

 
 
Figur 4 Tre firefeltsveier mellom tvillingbyene Göppingen og Süβen i Tyskland 

4 Veistandard 

Når det gjelder dimensjoneringsklasse, tar Bypartiet det for gitt at krav og anbefalinger i Håndbok N100 

[5] blir fulgt. Ettersom hele strekningen fra Skjelsviksdalen til Larønningen, markert med A og B i Figur 

5, hadde ÅDT over 12 000 allerede i 2019 og vil få vesentlig høyere ÅDT med ny vei, betyr dette at 

veien bør dimensjoneres som H3 på hele denne strekningen, dvs. med fire kjørefelt, fartsgrense på 

110 km/t og 23 m veibredde. 

Den nye veien må være helhetlig og sammenhengende for å unngå et lappeteppe av ulike 

veistandarder og fartsgrenser. Vi må også unngå å gjenta feilen fra E18 i Porsgrunn, som ble bygget 

med for liten kapasitet på 90-tallet, og som derfor må bygges om igjen nå.  

 

1080 kr/mnd 0 kr/mnd 
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Figur 5 Alternative korridorer, kopiert fra planprogrammet [1] 

A 

B 
C 
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5 Kobling mot ny E18 

I Europa er det vanlig med store triangulære motorveikryss bestående av tre halvkryss, som kan 
omslutte flere kvadratkilometer og hele boområder. Eksempler fra hhv. Storbritannia, Tyskland og 
Danmark er vist i Figur 6. Tyskerne kaller disse kryssene «autobahndreieck» eller bare «dreieck» 
(trekant). Ettersom det ikke finnes slike veikryss i Norge (bortsett fra et lite ved avkjøringen til 
Gardermoen), kjenner vi ikke til noe norsk begrep for denne type kryss.  
 

 
 

 
 

 
 

Figur 6 Eksempler på dreieck-kryss i Nord-Europa 

To steder i Norge peker seg naturlig ut for en fremtidig dreieck: Grenland og Horten (med bro Horten 
– Moss). Jo større dreiecken er, desto kortere blir kjøretiden for alle trafikkstrømmene, men 
byggekostnaden blir også større, så dette burde ideelt sett gjøres til gjenstand for optimalisering, slik 
at nåverdien maksimeres. Den største realistiske dreiecken i Grenland er illustrert i Figur 7 og dekker 
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hele området avgrenset av Moheim (A1), Skjelsvikdalen (A2) og Klevstrand (A3). Dersom arbeidet med 
E18 nå har kommet for langt til at en stor dreieck kan realiseres, er det ihvertfall viktig med en effektiv, 
planfri løsning, og Bypartiet kan sånn sett støtte opp om den løsningen Vegvesenet allerede har 
foreslått.  
 

 
Figur 7 Stor dreieck-løsning mot ny E18 

6 Trasévalg 

Dagens bro over Porsgrunnelven oppfyller ikke H3-standard og bør derfor ikke utgjøre en del av 

fremtidens Rv. 36. Det samme gjelder Vabakken-tunnelen. Det bør heller legges opp til en høy 

motorveibro over elven og tunnel under Klyve, slik Vegvesenet selv har antydet som en mulighet. 

Ettersom en stor del av trafikken på en ny Rv. 36 mellom Skjelsvikdalen og Skyggestein vil være trafikk 

mellom E18 og Skien, er det viktig at veien betjener Skien på en effektiv måte, som forklart ovenfor. 

Det betyr at veien bør gå så tett inntil bybåndet og så nær Menstadbroen som mulig, slik at også 

beboere og næringsdrivende på østsiden av elven får glede av den nye motorveien.  

Videre må det legges en plan for hvordan motorveien i neste omgang kan forlenges videre mot 

Moflata, Gulset, Gromstul, Valebø og Notodden. Dette blir spesielt viktig hvis Google etablerer 

hyperskala datasenter på Gromstul, og hvis fremtidens E134 blir gående i tilnærmet rett linje fra 

Hjartdal til Grungedal gjennom Rauland, og ikke via Seljord.  

A1 

A2 

A3 
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Forlengelse mot Klosterøya og Skien sentrum bør det også lages en plan for. En mulig løsning her kan 

være en kulvert, som går ned ved Gråtenmoen og kommer opp rett sør for Klosterøya. En slik løsning 

er illustrert i en video laget av Sweco på oppdrag fra Aksjon Rett E18 [6]. 

7 Bruk av agglomerasjonsmodell 

Historisk har den norske lønnsomhetsmodellen for veiinvesteringer vært mye strengere enn 

sammenlignbare lands modeller. Gjennom flere tiår var den faktisk så streng at for altfor mange 

veiprosjekter ble alle utbygningsalternativer ble stemplet ulønnsomme, og man valgte da gjerne de 

minst ulønnsomme løsningene, som var små klattvise utbedringer langs gamle omveier. Dette har 

bidratt til at Norge fremdeles mangler et helhetlig, effektivt, nasjonalt stamveinett. 

I år 2012 ble lønnsomhetsmodellen riktignok revidert [7], men den er fortsatt strengere enn de fleste 

andre europeiske lands modeller av flere grunner: 

1. Vi har en analyseperiode på 40 år mens enkelte land benytter 60 år 

2. Restverdien etter år 40 settes til null 

3. Vi benytter høyere diskonteringsrente enn landene rundt oss 

4. Trafikkveksten underestimeres 

5. Det benyttes ingen agglomerasjonsmodell 

Agglomerasjonsmodeller blir mye benyttet nedover i Europa fordi de sier noe om hvordan en ny vei 

bidrar til et større effektivt felles bo- og arbeidsmarked, med tilhørende produktivitetsvekst og 

eiendomsprisvekst. På oppdrag fra Aksjon Rett E18 har COWI tidligere benyttet en agglomerasjons-

modell for å beregne agglomerasjonsgevinsten for en mer helhetlig veiløsning på Sørøstlandet [8]. 

Neddiskontert over analyseperioden på 40 år gav det en nåverdi på 7,6 mrd. kr. Denne kom i tillegg til 

den konvensjonelt beregnede nåverdien på 2,8 mrd. kr., som hovedsakelig skyldtes redusert kjøretid. 

Bypartiet anbefaler at det benyttes en agglomerasjonsmodell for ny Rv. 36 av to grunner. For det første 

kan det bidra til å vise at den totale samfunnsøkonomiske gevinsten i realiteten er større enn den som 

beregnes med den vanlige lønnsomhetsmodellen. For det andre kan ulike trasévalg gi ulike 

agglomerasjonsgevinster ved at trafikk til/fra Skien betjenes ulikt. 

8 Etappevis utbygging 

Bypartiet forstår at det vil være nødvendig å holde seg innenfor en investeringsramme på 5,1 mrd. kr., 

og at det derfor kan være krevende å samtidig oppfylle følgende to ønsker: 

1. dimensjonere for H3-standard fra fra Skjelsvikdalen til Larønningen (A til B i Figur 5 ovenfor) 

2. bygge tett inntil bybåndet og Menstadbroen med god betjening av Skien 

Ettersom trafikkmengden er vesentlig større fra Skjelsvikdalen til Larønningen (A til B) enn fra 

Larønningen til Skyggestein (B til C), anbefaler Bypartiet at førstnevnte strekningen gis høyeste 

prioritet og bygges på en slik måte at begge ønskene ovenfor oppfylles, noe som kanskje vil måtte 

innebære en kombinasjon av rød og gul trasé i Figur 5. 

Dersom dette ikke lar seg gjennomføre innenfor investeringsrammen på 5,1 mrd. kr., anbefaler 

Bypartiet at strekningen Larønningen – Skyggestein (B til C) utsettes til senere, slik at dette blir en 
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etappevis utbygging. Filosofien bak dette er at det er bedre å bygge en riktig dimensjonert motorvei 

langs den samfunnsøkonomisk optimale traséen i to byggetrinn enn å bygge en underdimensjonert, 

feilplassert vei i ett byggetrinn.  

9 Statlig plan 

Grenland er Norges 7. største byområde, men består av hele fire kommuner: Skien, Porsgrunn, Bamble 

og Siljan. Området er preget av manglende samarbeidsvilje på tvers av kommunene, og avisene har 

stadig artikler om konflikter mellom Skien og Porsgrunn, som eksemplifisert i Figur 8. 

Bypartiet klarer ikke å se hvordan det skal kunne være mulig å bygge en riksvei gjennom Skien og 

Porsgrunn med dagens destruktive samarbeidsklima. Saken blir ikke enklere av at både lokalpolitikere 

og beboere i enkelte bydeler i Porsgrunn er negativt innstilt allerede før planprogrammet er lagt ut til 

høring. 

Bypartiet mener derfor at Rv. 36 bør være en åpenbar kandidat for statlig plan og anbefaler full statlig 

overstyring på hele strekningen for å sikre effektiv fremdrift og en veiløsning med god samfunns-

økonomisk lønnsomhet. 

        

        

Figur 8 Grenlands behov for statlig overstyring 
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10 Anbefalinger 

• Det bør hensyntas at tvillingbyer har særegne utfordringer med dagens veipolitikk. 

• Dimensjoneringsklasser bør være i henhold til gjeldende veinormer, dvs. H3 på hele strekningen 
fra Skjelsvikdalen til Larønningen. 

• For tilkoblingen mot ny E18 bør en stor trekant ("dreieck") med tre halvkryss vurderes, men hvis 
dette nå er for sent, må det som et minimum etableres en mest mulig effektiv, planfri løsning i 
tråd med det Vegvesenet allerede har foreslått. 

• Veien bør betjene sentrale områder i Skien på en effektiv måte, og det bør derfor sørges for god 
tilknytning til Menstadbroen og Moflata. 

• Det bør også legges en plan for hvordan veien i fremtiden kan forlenges mot Gulset, Gromstul, 
Valebø og Notodden, samt Klosterøya. 

• Det bør benyttes en agglomerasjonsmodell for å kvantifisere og synliggjøre agglomerasjons-
gevinster av den nye veien og eventuelle forskjeller mellom ulike traséer. 

• For å sikre at den tyngst trafikkerte strekningen fra Skjelsvikdalen til Larønningen får H3-standard 
og samfunnsøkonomisk optimal trasé, kan strekningen fra Larønningen til Skyggestein eventuelt 
utsettes til et senere byggetrinn dersom dette er nødvendig for å overholde den gitte 
investeringsrammen. 

• Statlig plan bør benyttes for å sikre effektiv fremdrift og en veiløsning med god samfunns-
økonomisk lønnsomhet. 
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I syklistenes landsforening er vi opptatt av at også syklistene får et trygt og funksjonelt 
veitilbud, og dette bør inngå i prosjektet med utbygging av rv. 36. Vegvesenet kunngjorde 
forslag til planprogram i våres, og vi sendte noen kommentarer til det i e-post 17.4, vedlagt 
under. Våre synspunkt her gjelder fortsatt, så vi sender det samme som svar på deres brev 
15.7. 
 
Mvh Leif Sigvaldsen 
Syklistenes landsforening, lokallag Grenland. 
 

 
Fra: Leif Sigvaldsen 
Sendt: torsdag 7. april 2022 16:06 
Til: Firmapost  
Emne: 20/8320 Rv 36, Skjelsvikdalen - Skyggestein - Innspill planprogram  

Veiprosjektet framstår som et rent bilprosjekt. Sykkel nevnes kun med at man 
kan ha noen "utrygghetskostnader" for gang- og sykkeltrafikken (Kulepkt. 
under 6.1.7.). En enkel oversikt over kommunenes planer for sykkelruter er 
nevnt, men uten tegn til at det angår dette prosjektet.(pkt 2.5.5.) 
Sykkeltrafikken mellom E18 i Porsgrunn og øvre deler av Telemark med E134 
er riktig nok liten. (Det gjelder forsåvidt også for bilistene, der mange som tar 
av fra E18 til rv. 36 har reisemål i Grenland.) Men dette prosjektet ligger i 
området Porsgrunn/Skien der gangtrafikk og sykling er viktig. Ganske mange 
sykler mellom Skien og Porsgrunn, og Skjelsvik mv. Det er et mål i "bypakka" 
for Grenland at flere skal velge sykkelen her. Denne lokale sykkeltrafikken vil 
bli berørt av prosjektet på en positiv eller negativ måte. Vi håper selvsagt på 
det første, men er litt usikre.  
 

For noen få år siden var det oppe forslag om en "sykkelmotorvei" mellom 
Skien og Porsgrunn, på vestsida av elva. En ren sykkelvei for rask sykling 
mellom de to byene. Da ville sykling være meget konkurransedyktig transport 
sammenlignet med både buss og bil. Tenk om man kunne slå to fluer i ett 
smekk ved å samkjøre dette med ny rv. 36 ; Ny bilvei for bilistene og ny 
sykkelvei for syklistene, helst i adskilte traseer slik at syklistene får litt avstand 
til bilenes støy, støv og eksos.  
 
Dersom det bygges en ny høystandard bilvei gjennom Porsgrunn og langt på 
vei i retning Skien må man vel forutsette at trafikken på nåværende rv36 
Porsgrunnsvegen blir redusert. (Hvis ikke vil samlet biltrafikkmengde øke, og 
det skal den jo ikke). Hvis man ikke vil realisere den nevnte 
"sykkelmotorveien" bør man da gjøre miljøtiltak på Porsgrunnsvegen, med 
nedsatt fart og bedre forhold for syklister. Dagens løsning med blanding av 



gange og sykkeltrafikk fungerer sånn noenlunde så lenge det er få folk der. 
Når trafikken øker vil syklister og gående være til stadig større ulempe for 
hverandre. Egne sykkelveier, evt. med fortau for gangtrafikk er en løsning, 
sykkelfelt som del av veibanen en annen. Det beste vil være å ha en rute for 
raske transportsyklister, og gjerne et alternativ i mer stille, barnevennlige 
områder for mer langsom sykling som rekreasjon.  
På samme måte må en sørge for at syklister langs rv. 36 Herøyavegen, mellom 
Porsgrunn og Skjelsvik, får et godt veitilbud. 
 
Vi håper disse momentene vil bli med i videre planlegging slik at prosjektet 

forbedrer framkommeligheten for syklende og gående også, ikke bare for bilister. 

 
For Syklistene, Lokallag Grenland. 
 
Leif Sigvaldsen 
sekr. 
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Emne:                                20/8320 Rv 36, Skjelsvikdalen - Skyggestein - Innspill planprogram

Veiprosjektet framstår som et rent bilprosjekt. Sykkel nevnes kun med at man kan 
ha noen "utrygghetskostnader" for gang- og sykkeltrafikken (Kulepkt. under 6.1.7.). 
En enkel oversikt over kommunenes planer for sykkelruter er nevnt, men uten tegn 
til at det angår dette prosjektet.(pkt 2.5.5.) Sykkeltrafikken mellom E18 i Porsgrunn 
og øvre deler av Telemark med E134 er riktig nok liten. (Det gjelder forsåvidt også 
for bilistene, der mange som tar av fra E18 til rv. 36 har reisemål i Grenland.) Men 
dette prosjektet ligger i området Porsgrunn/Skien der gangtrafikk og sykling er 
viktig. Ganske mange sykler mellom Skien og Porsgrunn, og Skjelsvik mv. Det er et 
mål i "bypakka" for Grenland at flere skal velge sykkelen her. Denne lokale 
sykkeltrafikken vil bli berørt av prosjektet på en positiv eller negativ måte. Vi håper 
selvsagt på det første, men er litt usikre. 
For noen få år siden var det oppe forslag om en "sykkelmotorvei" mellom Skien og 
Porsgrunn, på vestsida av elva. En ren sykkelvei for rask sykling mellom de to byene. 
Da ville sykling være meget konkurransedyktig transport sammenlignet med både 
buss og bil. Tenk om man kunne slå to fluer i ett smekk ved å samkjøre dette med 
ny rv. 36 ; Ny bilvei for bilistene og ny sykkelvei for syklistene, helst i adskilte traseer 
slik at syklistene får litt avstand til bilenes støy, støv og eksos. 
Dersom det bygges en ny høystandard bilvei gjennom Porsgrunn og langt på vei i 
retning Skien må man vel forutsette at trafikken på nåværende rv36 
Porsgrunnsvegen blir redusert. (Hvis ikke vil samlet biltrafikkmengde øke, og det 
skal den jo ikke). Hvis man ikke vil realisere den nevnte "sykkelmotorveien" bør man 
da gjøre miljøtiltak på Porsgrunnsvegen, med nedsatt fart og bedre forhold for 
syklister. Dagens løsning med blanding av gange og sykkeltrafikk fungerer sånn 
noenlunde så lenge det er få folk der. Når trafikken øker vil syklister og gående 
være til stadig større ulempe for hverandre. Egne sykkelveier, evt. med fortau for 
gangtrafikk er en løsning, sykkelfelt som del av veibanen en annen. Det beste vil 
være å ha en rute for raske transportsyklister, og gjerne et alternativ i mer stille, 
barnevennlige  områder for mer langsom sykling som rekreasjon. 
På samme måte må en sørge for at syklister langs rv. 36 Herøyavegen, mellom 
Porsgrunn og Skjelsvik, får et godt veitilbud.
Vi håper disse momentene vil bli med i videre planlegging slik at prosjektet forbedrer 
framkommeligheten for syklende og gående også, ikke bare for bilister.

For Syklistene, Lokallag Grenland.
Leif Sigvaldsen
sekr.



Jordvernforeningen i Telemark 
Brennavegen 30 
 
3810 Gvarv 
 
 
 
Porsgrunn kommune 
v/Byutvikling 
Postboks 128 
 
3901 Porsgrunn                                                                               Brenna, den 10. 08. 2022.  
 
 
Rv. 36 Skjelsvikdalen - Skyggestein - Innspill til planprogram  
 

  
Jordvernforeningen i Telemark viser til vedtaket i Porsgrunn formannskap den 28. 06. 2022 om å 
legge forslag til planprogram for kommunedelplan for ny riksvei 36 på strekningen Skjelsvikdalen – 
Skyggestein ut på høring. 
  
Jordvernforeningen i Telemark ønsker å gi følgende innspill til planprogrammet: 
 
Arealet med dyrka jord utgjør kun 3 prosent av landarealet i Norge. Det er et lavt tall sammenlignet 
med mange andre land. Det er og begrenset med nydyrkingsreserver, ikke minst gjelder det dyrkbar i 
jord i de områdene av landet som har de beste klimatiske forholdene for matproduksjon. Produksjon 
av korn til mat krever jord av god kvalitet og et klima med lang og varm vekstsesong. De beste 
arealene i Norge for produksjon av matkorn, som f.eks. hvete finnes ofte i nærheten av 
befolkningstette områder, rundt byer som f.eks. Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Skien og Porsgrunn i 
vårt fylke, noe som medfører at jorda er utsatt for omdisponering til andre formål enn 
matproduksjon. Det er svært lite nydyrkingsreserver av det man karakterisere som god kornjord.  
  
For tiden opplever verden en mer spent og uoversiktlig geopolitisk situasjon enn på svært lenge. 
Krigen som føres i Ukraina utfordrer matforsyningssituasjonen i verden. Det er skapt en svært 
uoversiktlig situasjon, og det er krevende å vurdere hvordan situasjonen vil utvikle seg. Det er også 
grunn til å anta endringer i klimaet, og med det forholdene for produksjon av mat, vil kunne skape en 
permanent mer geopolitisk ustabil verden. Det er med andre ord all mulig grunn til å opprettholde en 
høy grad av selvforsyning av matvarer i Norge. En grunnleggende forutsetning for å klare det er at 
produksjonsgrunnlaget blir vernet, - dyrka jord og dyrkbar jord.  
  
Rv. 36 gjennom Grenland har en viktig funksjon både som gjennomfartsveg og som intern veg i 
Grenland. En ny trase for Rv. 36 mellom Skjelsvikdalen og Skyggestein vil være viktig for både 
næringsliv, offentlig virksomhet og privatpersoner i fylket.  
  
Planprogrammet for prosjektet skal blant annet gjøre rede for hva som skal utredes og hvordan dette 
arbeidet skal gjennomføres. I forslaget til planprogram reises en rekke problemstillinger som skal 
avklares i den videre prosessen fram mot vedtak i sak om kommunedelplan i kommunene Skien og 
Porsgrunn i november 2023.  
  
En sentral problemstilling som reises i forslaget  er omtale av vegkorridorer for framføring av ny Rv. 
36. I planprogrammet omtales en korridor benevnt som gul korridor og en korridor benevnt som rød 
korridor. Begge korridorer vil berøre boligområder, dyrka mark, friluftsområder m.m. Konsekvensene 



ser ut til å kunne bli betydelig. Slik Jordvernforeningen i Telemark oppfatter forslaget til planprogram, 
vil gul korridor beslaglegge betydelige areal med dyrka jord i Bjørntvedt området. Jorda i Bjørntvedt 
området er svært god dyrkingsjord, egnet for ulike typer av vekster. Slik rød korridor blir presentert i 
forslaget til planprogram, virker det som denne korridoren vil beslaglegge mindre areal med dyrka 
jord og dyrkbar mark. 
  
Forslaget til planprogram omtaler og tre ulike dimensjoneringsklasser for ny trase Rv. 36 
Skjelsvikdalen - Skyggestein: 
  

• H3 - Nasjonal hovedveg 
• H2 - Nasjonal hovedveg 
• Kapasitetssterk gate/veger  

  
H3 - Nasjonal hovedveg har 4 kjørefelt og total vegbredde på 23 meter. H2 - Nasjonal hovedveg har 2 
kjørefelt og 12, 5 meter total vegbredde. Med forbikjøringsfelt får denne dimensjoneringsklassen en 
total vegbredde på 15 meter. Tallene for vegbredde viser at det er store forskjeller på hvor stort 
arealbeslag de ulike dimensjoneringsklassene medfører. 
  
Nedbygging av dyrka jord og dyrkbar mark er inngrep som aldri vil være mulig å reversere. I det 
videre arbeidet med planprogram og kommunedelplan, forutsetter Jordvernforeningen i Telemark at 
alle forhold knyttet til gul korridor og rød korridor utredes grundig, ikke minst løsninger som ivaretar 
vern av dyrka jord og dyrkbar mark i størst mulig grad.  
  
Med bakgrunn i de opplysninger som er tilgjengelige i forslaget til planprogram, mener 
Jordvernforeningen i Telemark at gul korridor alt. A Bjørnstad - Skyggestein er en uakseptabel 
løsning. Alt. A legger beslag på svært verdifull dyrka jord i Bjørntvedt området. Forslaget til 
planprogram belyser i liten grad konsekvensene for jordvern ved alt. B i gul korridor.  
  
Med de opplysninger som er tilgjengelig i saken på nåværende tidspunkt, prefererer 
Jordvernforeningen i Telemark rød korridor for framføring av ny trase for Rv. 36 Skjelsvikdalen – 
Skyggestein. Jordvernforeningen i Telemark vurderer med bakgrunn i det som er tilgjengelig av 
informasjon pt., at traseen bør legges vest i rød korridor, over Rugtvedt og Klyve fram mot Rødmyr. 
Jordvernforeningen i Telemark går og inn for en to - felts vegløsning. 
 
 
Roar Meen 
Leder Jordvernforeningen i Telemark.   
 



Jordvernforeningen i Telemark 
Brennavegen 30 
 
3810 Gvarv 
 
 
 
Statens vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål 
 
2605 Lillehammer                                                                           Brenna, den 12. 05. 2022.  
 
 
Rv. 36 Skjelsvikdalen - Skyggestein - Innspill planprogram  
 

  
Jordvernforeningen i Telemark viser til vedtaket i Skien formannskap den 15. 02. 2022 om å legge 
planprogram for ny riksvei 36 på strekningen Skjelsvikdalen – Skyggestein ut på høring. 
  
Jordvernforeningen i Telemark ønsker å gi følgende innspill til planprogrammet: 
  
Innledningsvis vil Jordvernforneingen i Telemark beklage at vårt innspill blir sendt inn noe etter 
fristen, men vi håper vårt innspill likevel vil være en del av underlaget for den videre behandling av 
planprogrammet. 
  
Arealet med dyrka jord utgjør kun 3 prosent av landarealet i Norge. Det er et lavt tall sammenlignet 
med mange andre land. Det er og begrenset med nydyrkingsreserver, ikke minst gjelder det dyrkbar i 
jord i de områdene av landet som har de beste klimatiske forholdene for matproduksjon. Produksjon 
av korn til mat krever jord av god kvalitet og et klima med lang og varm vekstsesong. De beste 
arealene i Norge for produksjon av matkorn, som f.eks. hvete finnes ofte i nærheten av 
befolkningstette områder, rundt byer som f.eks. Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Skien og Porsgrunn i 
vårt fylke, noe som medfører at jorda er utsatt for omdisponering til andre formål enn 
matproduksjon. Det er svært lite nydyrkingsreserver av det man karakterisere som god kornjord.  
  
For tiden opplever verden en mer spent og uoversiktlig geopolitisk situasjon enn på svært lenge. 
Krigen som føres i Ukraina utfordrer matforsyningssituasjonen i verden. Det er skapt en svært 
uoversiktlig situasjon, og det er krevende å vurdere hvordan situasjonen vil utvikle seg. Det er også 
grunn til å anta endringer i klimaet, og med det forholdene for produksjon av mat, vil kunne skape en 
permanent mer geopolitisk ustabil verden. Det er med andre ord all mulig grunn til å opprettholde en 
høy grad av selvforsyning av matvarer i Norge. En grunnleggende forutsetning for å klare det er at 
produksjonsgrunnlaget blir vernet, - dyrka jord og dyrkbar jord.  
  
Rv. 36 gjennom Grenland har en viktig funksjon både som gjennomfartsveg og som intern veg i 
Grenland. En ny trase for Rv. 36 mellom Skjelsvikdalen og Skyggestein vil være viktig for både 
næringsliv, offentlig virksomhet og privatpersoner i fylket.  
  
Planprogrammet for prosjektet skal blant annet gjøre rede for hva som skal utredes og hvordan dette 
arbeidet skal gjennomføres. I forslaget til planprogram reises en rekke problemstillinger som skal 
avklares i den videre prosessen fram mot vedtak i sak om kommunedelplan i kommunene Skien og 
Porsgrunn i november 2023.  



  
En sentral problemstilling som reises i forslaget  er omtale av vegkorridorer for framføring av ny Rv. 
36. I planprogrammet omtales en korridor benevnt som gul korridor og en korridor benevnt som rød 
korridor. Begge korridorer vil berøre boligområder, dyrka mark, friluftsområder m.m. Konsekvensene 
ser ut til å kunne bli betydelig. Slik Jordvernforeningen i Telemark oppfatter forslaget til planprogram, 
vil gul korridor beslaglegge betydelige areal med dyrka jord i Bjørntvedt området. Jorda i Bjørntvedt 
området er svært god dyrkingsjord, egnet for ulike typer av vekster. Slik rød korridor blir presentert i 
forslaget til planprogram, virker det som denne korridoren vil beslaglegge mindre areal med dyrka 
jord og dyrkbar mark. 
  
Forslaget til planprogram omtaler og tre ulike dimensjoneringsklasser for ny trase Rv. 36 
Skjelsvikdalen - Skyggestein: 
  

• H3 - Nasjonal hovedveg 
• H2 - Nasjonal hovedveg 
• Kapasitetssterk gate/veger  

  
H3 - Nasjonal hovedveg har 4 kjørefelt og total vegbredde på 23 meter. H2 - Nasjonal hovedveg har 2 
kjørefelt og 12, 5 meter total vegbredde. Med forbikjøringsfelt får denne dimensjoneringsklassen en 
total vegbredde på 15 meter. Tallene for vegbredde viser at det er store forskjeller på hvor stort 
arealbeslag de ulike dimensjoneringsklassene medfører. 
  
Nedbygging av dyrka jord og dyrkbar mark er inngrep som aldri vil være mulig å reversere. I det 
videre arbeidet med planprogram og kommunedelplan, forutsetter Jordvernforeningen i Telemark at 
alle forhold knyttet til gul korridor og rød korridor utredes grundig, ikke minst løsninger som ivaretar 
vern av dyrka jord og dyrkbar mark i størst mulig grad.  
  
Med bakgrunn i de opplysninger som er tilgjengelige i forslaget til planprogram, mener 
Jordvernforeningen i Telemark at gul korridor alt. A Bjørnstad - Skyggestein er en uakseptabel 
løsning. Alt. A legger beslag på svært verdifull dyrka jord i Bjørntvedt området. Forslaget til 
planprogram belyser i liten grad konsekvensene for jordvern ved alt. B i gul korridor.  
  
Med de opplysninger som er tilgjengelig i saken på nåværende tidspunkt, preferer 
Jordvernforeningen i Telemark rød korridor for framføring av ny trase for Rv. 36 Skjelsvikdalen – 
Skyggestein. Jordvernforeningen i Telemark vurderer med bakgrunn i det som er tilgjengelig av 
informasjon pt., at traseen bør legges vest i rød korridor, over Rugtvedt og Klyve fram mot Rødmyr. 
Jordvernforeningen i Telemark går og inn for en to - felts vegløsning. 
 
 
Roar Meen 
Leder Jordvernforeningen i Telemark.   
  
     
 



FAU Klyve Barneskole.  

Innspill til 20/8320, Kommunedelplan rv. 36 Skjelsvikdalen‐Skyggstein.  

Klyve skole er Skien største skole med rundt 540 elever. Skolen ligger i dag i områder med stor 
trafikk, og en rekke krysninger av store fartsårer på elevenes skolevei. I vår skolekrets har vi allerede 
Porsgrunnsveien, og Klyve/Hulkaveien hvor våre barn må krysse meget trafikkerte veier.  

Slik vi i Klyve FAU vurderer plan for ny riksvei 36 bør denne legges utenom lokalmiljøet. Både med 
tanke på en trygg skolevei for våre barn, men også for å unngå å dele av lokalmiljøet. En vei over 
Bjørnatadjordene vil kreve omfattende trafikksikkerhetstiltak for at vi kan se dette som en trygg 
skolevei. Det er også mange barn som beveger seg over Bjørnstadjordene i forbindelse med 
fritidsaktiviteter på ettermiddag og helg. Vi har i vårt lokalmiljø opplevd en økende trafikk i de senere 
år, spesielt opp Klyve/Hulkaveien med tungtransport ut over det vi vurderer veien dimensjonert for.  

Klyve FAU ønsker at en korridor tilsvarende rød ses på som den riktigste løsning. Vi ser med stor 
skepsis på mer utvidelse av veinettet i vårt lokalmiljø.  

På vegne av Klyve FAU, Vegar Falch-Pedersen, Leder.  



2/22 Høring i råd og lokalutvalg - kommunedelplan for rv. 36 
Skjelsvikdalen - Skyggestein 
 
Arkivsak-dok. 19/06902-16 
Saksbehandler Simon Sanni Ballestad 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Gimsøy lokalutvalg 05.04.2022 2/22 
2 Eldrerådet 04.04.2022 24/22 
3 Gulset lokalutvalg 05.04.2022 10/22 
4 Melum lokalutvalg 06.04.2022 6/22 
5 Ungdomsrådet 04.04.2022 15/22 
  
Leders innstilling 
 
Kommunedelplan for rv. 36 Skjelsvikdalen – Skyggestein tas til orientering 
 
Møtebehandling i Gimsøy lokalutvalg 05.04.2022: 
 
Møtebehandling 
Følgende fellesforslag ble framsatt: 
Kommunedelplan for rv. 36 Skjelsvikdalen – Skyggestein tas til orientering. 
Gjennomgangstrafikk og spesielt tungtransport bør legges i egen trasé som ikke skaper konflikt 
med ikke-prissatte områder som skole, friluftsliv, idrett og landbruk. Gimsøy lokalutvalg foreslår 
å utvide planområdet mot vest. Vedlagte skisse viser området og mulig trasé fra Skyggestein 
via Voldsvegen og Ånnerød til Vabakken gjennom Skien kommune. 
 
Votering 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Gimsøy lokalutvalgs vedtak/innstilling  
 
Kommunedelplan for rv. 36 Skjelsvikdalen – Skyggestein tas til 
orientering. Gjennomgangstrafikk og spesielt tungtransport bør 
legges i egen trasé som ikke skaper konflikt med ikke-prissatte 
områder som skole, friluftsliv, idrett og landbruk. Gimsøy 
lokalutvalg foreslår å utvide planområdet mot vest. Vedlagte 
skisse viser området og mulig trasé fra Skyggestein via 
Voldsvegen og Ånnerød til 
Vabakken gjennom Skien 
kommune. 
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20/8320 RV36 Skjelsvikdalen – Skyggestein innspill planprogram 

 

På vegne av borettslagene og naboer for øvrig som vil bli direkte berørt av riksvei 36 over 

Bjørnstadjordene, ønsker vi herved å komme med innspill. Det er mange som engasjerer seg 

i denne saken her i omegn. Styret i Kjellemo borettslag har samlet inn 144 underskrifter. Se 

vedlegg. Og hadde vi hatt mulighet, så hadde vi kunnet få veldig mange flere med oss i 

denne saken. Alle er skjønt enige om at den planlagte riksveien må legges et annet sted enn 

på Bjørnstadjordene.  

 

Bjørnstad, Tollnes, Nenset og Klyve har mange og store boligområder, både nyetablerte og 

veletablerte. Vi har alle bygd et liv for oss selv og familiene våre her, og mange kommer fra 

familier som har bodd her i flere generasjoner. Det er et flott boligområde som har stillhet, 

fin natur og gode turområder rett utenfor husene. Mange barn bor i området, og mange av 

dem går på Klyve barneskole og Kongerød ungdomsskole. I tillegg har vi tre barnehager i 

området vårt, Klyveskogen, Kverndammen og Kongerød barnehager. Klyve barneskole er en 

av de største barneskolene i Skien kommune, så mange barn vil bli berørt dersom gul 

korridor skulle, mot formodning, bli valgt som løsning for ny RV 36.  Skolekretsen til de 

ovennevnte skolene er stor, og strekker seg fra Pors-banen til Nenset og fra Tollnes via 

Bjørnstad til Klyve og Ånnerød. Dersom gul korridor skulle blitt en realitet, vil den også 

splitte skolekretsen i to. Det er viktig at barn og unge har trygge nærmiljøer, gode 

sykkelveier og lett tilgang til venner. De trenger ikke en 3-4 felts motorvei med fartsgrense 

på 90 km/t som vil skape splittelse, luftforurensing og støy. Det ligger ingen barnehager eller 

skoler på den andre siden av der den nye riksveien vurderes å legges, som vil si at veldig 

mange barn og unge må krysse denne riksvei 36 dersom gul korridor blir valgt. 

 

Om riksveien legges over jordene på Bjørnstad vil mye matjord gå tapt, og vi vet at Norge 

allerede har lite matjord. Det vi har av matjord må vi ta vare på. Etter mange kriser i Europa 

og verden for øvrig de siste årene, ser vi nå hvor sårbare vi i Norge er når det kommer til 

egne matressurser. Vi må spare disse områdene, og heller legge nye veiprosjekter utenom 

dyrket mark.  



2 
 

Den generelle biltrafikken skal få bedre flyt og det skal bli mer effektivt å bevege seg fra A til 

B. I tillegg er framtidas visjoner at bysentrum skal bli fritt for biltrafikk, eller i hvert fall, 

begrenses mye. Derfor er det både viktig og riktig å tenke langsiktig i slike planer. Det vil 

være mye mer effektivt å legge ny RV 36 i tunell fra Knardalstrand til Skyggestein, i tillegg til 

at det vil være mer miljøvennlig på sikt. Brøyting og salting vil ikke bli nødvendig, og vil 

derfor også spare kommunen for penger. Befolkningen vil bli spart for både støy og støv med 

denne løsningen (rød korridor). Vi må tenke på kommende generasjoner, og ikke bare ha en 

her-og-nå-tankegang. Det er ikke bare personbiltrafikken det her er snakk om, men også 

tungtransport som skal oppover i Telemark og videre til Vestland. De stopper ikke på 

Kjørbekk-området, men skal ofte videre gjennom fylket vårt. Med en tunell kunne man også 

lagt en ut/inn-kjøring til/fra Kjørbekk-området, slik at vareleveringer lett kunne la seg utføre, 

uten å måtte gjennom store boligområder. Mer effektivt. Mer miljøvennlig. Mindre lyd- og 

luftforurensning for folket. 

 

Her i området er det mange husstander, mange nyetablerte boligområder og mange 

ærverdige historiske gårder. Vi må ta vare på menneskene som bor her, kulturhistorien i 

området og livet folk har skapt for seg og sine familier. Gårder i området er fra 1800-tallet, 

og dersom dette skal vike for en vei, virker helt uforståelig i 2022. Det må finnes andre, 

bedre løsninger og plasseringer av denne veien. Gul korridor kan ikke bli en realitet. Denne 

veien vil ødelegge hele Bjørnstad-, Tollnes-, Nenset- og Klyveområdet. Dette fortjener ikke vi, 

barna våre eller fremtidens generasjoner! Vi gir oss ikke uten kamp. Rød korridor er det 

eneste fornuftige.  

 

Under følger underskrifter fra folk i nærmiljøet!    

 

Med hilsen  

Henriette Petyova Heibø og Nina Fredriksen 

Representanter for Kjellemo borettslag og alle naboer i området 
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Fra:                                    "Kjellemo 2 Borettslag" <kjellemo2brl@mittpbbl.no>
Sendt:                                fredag 29. april 2022 20:42:50
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                20/8320,kommunedelplan rv.36 Skjelsvikdalen-skyggstein innspill planprogram

20/8320,kommunedelplan rv.36 Skjelsvikdalen-skyggstein innspill planprogram

 
Hei! 
Kjellemo 2 er helt uenig i at det skal gå vei så nærme boligfelt på Tollnes. Støy og eksos osv vil 
ldelegge bomiljøet. Detter er stor ulempe for barna dom er elever ved Klyve skole. 

veien bør legges ved Rødmyr industriområde. 
 
Mvh Linda Kristin Hansen
Styremedlem
Styret i Kjellemo 2 Borettslag



Fra:                                    "Østre Kjellemo Borettslag" <ostrekjellemobrl@mittpbbl.no>
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Hei!
Er helt uenig i at det skal gå vei så nærme boligfelt på Tollnes.
Støy og eksos osv vil ødelegge bomiljøet. Stor ulempe pga elever som går på Klyve skole.
 
Veien bør legges ved Rødmyr
 
Mvh Linda Kristin Hansen
Leder
Styret i Østre Kjellemo Borettslag
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I tilknytning til planprogrammet har vi følgende innspill: 

Vår eiendom, gbnr. 221/8, kan bli betydelig berørt av nye veitraséer.  

Vi ønsker å rette oppmerksomheten mot to forhold: 

1. Den vestre delen av eiendommen forventes å bli omdefinert i den pågående rulleringen av 
kommuneplanens arealdel. I den forbindelse har vi, sammen med noen naboer, rettet forslag til 
Skien kommune om omdefineringen. Vi vedlegger til orientering dette forslaget. 

2. Traséen som skal knytte Rv 36 til Menstadbrua vil for det i stor grad gå over gbnr. 221/8. Området er 
for tiden benyttet til næringsvirksomhet.  

• Rundkjøringen på Kjørbekk er tidvis sterkt belastet. Det er svært viktig at en ny utforming av 
denne rundkjøringen ikke vanskeliggjør adkomsten til sandtaksområdet på 221/8 og 
tilstøtende eiendommer. I Skien kommunes behandling av reguleringsplan for Nenset 
sandtak legges det opp til en vesentlig økning av trafikken ut fra sandtaksområdet. 

• Det pågår masseuttak og tilknyttet transport i det området hvor ny trasé er lagt. En eventuell 
ny veiløsning må ta hensyn til masseuttakene og i minst mulig grad berøre og begrense disse. 
Det er ventet at masseuttakene vil vare i lang tid fremover.  

Dersom ytterligere informasjon om disse forholdene er nødvendig, bidrar vi gjerne med det. 

Vennlig hilsen  

Tor Nenseth 

T: 909 63 626 

 



Innspill til arbeid med kommuneplanens arealdel 

 

Innspillet gjelder følgende eiendommer og grunneiere: 

Gbnr. 221/235  Anne Birgitte Hermansen Bjørntvedt, Trond Egil Bjørntvedt og Jo Inge  

Bjørntvedt  

Gbnr. 221/346  Annette Bjørntvedt 

Gbnr. 221/10  Flere, v/Uwe Eichholz 

Gbnr. 221/8  Tor Nenseth 

Innspillet omfatter deler av disse eiendommene og arealet er omtrentlig og grovt anvist i vedlagte 

kart på neste side. 

Området er brutto ca. 140 dekar. Terrenget er stigende fra kote 45 til kote 70 i retning nord – sør 

over en strekning på ca. 400 m. Grunnforholdene er stabile, med jord, leire og skogbunn.  Vi er ikke 

kjent med at det er fjell i området. 

I gjeldende kommuneplan er området avsatt for masseuttak. 

I tilknytning til inngåtte uttaksavtaler for eiendommene 221/235 og 221/8, har NorStone foretatt 

grunnundersøkelser for å kartlegge drivbarheten av sand- og grusforekomstene i området. Disse 

undersøkelsene har resultert i en begrensning av areal med drivverdige forekomster.  Arealet er 

beskrevet i Detaljregulering for Nenset sandtak, som er under behandling i kommunen.  

Området dette innspillet gjelder, ligger utenfor, men grenser delvis opp mot uttaksområdet i 

Detaljregulering for Nenset sandtak. Området utgjør en naturlig utvidelse av næringsområdet på 

Kjørbekk. Infrastrukturen i området er meget god og har nærhet til publikum og boliger og 

representerer en attraktiv utviklingsmulighet. Det alt vesentlige av 221/10, beliggende mellom bl.a. 

221/1626 og 221/2482, allerede er avsatt til næring, og det er derfor naturlig at resten av denne 

eiendommen får tilsvarende status. 

Med henblikk på fremtidig arealanvendelse foreslår grunneierne at området i kommende 

kommuneplan ikke lenger avsettes til masseuttak. Vi ønsker at området avsettes til 

utbyggingsformål.  

Vi er tilgjengelige for ytterligere opplysninger og eventuelle samtaler om saken dersom det er 

ønskelig for kommunen. 
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Hei !
Vi er eier av eiendommen  gnr 221 bnr 75 Villumskås i Skien, med postadresse Bjørntvedtvegen 237.
Etter å ha lest planene, sett digitalt møte og vært til stede på fysisk møte på Høyer i Skien har jeg noen 
synspunkter til de mulige løsninger som ble fremlagt. 
For øvrig en meget ryddig og informativ presentasjon som viser hvilket enormt arbeid som ligger bak 
eventuelle senere beslutninger.
Vår eiendom har hatt planer om denne veien hengende over seg i rundt 40 år og i tillegg fikk vi også 
tegnet nordre alternativ av Sørlandsbanen over eiendommen.

• Å drive næring krever forutsigbarhet noe ovennevnte båndlegginger ikke gav oss. Mista også leid 
tilleggsjord slik at drift ble lagt ned

• Håper derfor at vi nå får en endelig avklaring og at rød korridor blir valgt, slik vi gjentatte ganger 
helt siden første plan forelå har foreslått.

• Skulle gul korridor bli valgt så må den følge den gamle traseen over vårt jorde og treffe 
Bjørntvedtvegen omtrent der Dalene Gartneri i sin tid lå og derfra videre opp til Hulkaveg og 
kryss opp til Rødmyr.

• Gul korridor må ikke rasere bo områdene på Bjørnstad ved å følge Bjørntvedtvegen hele 
vegen. Noe som vil måtte medføre rivning av en masse boliger og nye tilførselsveger til 4 
stikkveier  fra Nedre og Øvre Damsted og til Nedre og Øvre Rønningen, som i dag har utkjørsel til 
Bjørntvedtvegen. Disse vil måtte legges bort til veg forbi barnehage og Klyve skole med stor 
trafikk rundt disse som konsekvens. Samt ekstra kostnader ved flere hus som må rives for å få 
veiene frem. Område ved disse vegene er blant de mest attraktive salgsobjektene når de legges 
ut. Rolige, stabile og fine boområder.

• Hørte at de samfunnsøkonomiske konsekvenser var viktig å ivareta og merket meg at ordfører 
Foss Five også nevnte behov for næringstomter og boligtomter.

• Med en o visjon for trafikk økning foreslår jeg derfor at eiendommene som til nå har vært 
båndlagt og delvis allerede bebygd med boliger allerede legges ut til nye boligområder og 
området lenger oppe ved Dalene tomta til næring

• Boliger vil da bli bygd i et område hvor infrastruktur allerede er rimelig bra, med gang og 
sykkelstier, kollektivtrafikk og ikke minst to fine skoler på Klyve og Kongerød. Skoler som det 
fortsatt er plass rundt til eventuelle utbygginger på. Dette er skoler som ligger i et område hvor 
behov for nedlegging aldri vil kunne bli aktuelt.

• Disse boligene ville kunne bli bygd i et område med nærhet til de største arbeidsplassene i 
Grenland, som Hydro Næringspark, Kjørbekk og Rødmyr industriområde og Telemark 
Sentralsykehus. For poenget med å få til grønt skifte og o visjon må vel være at folk kan benytte 
gang og sykkelstier og kollektivtrafikk fra boliger med nærhet til sin arbeidsplass? Hvis ikke 
bruker de jo bil! Da finnes det trolig ingen bedre områder enn dette på Bjørnstad i Grenland. 
Landbruk eller ikke, men samfunnsøkonomisk gunstig.

 
Dersom det er spørsmål til mitt innspill kan jeg treffes på 91567407



Har også vært i kontakt med Skien kommune ved Jorid Sætre og ber derfor om at dette 
videresendes fra dere til kommunen v/Sætre
 
Mvh
Jørn Frønes

 
Sendt fra E-post for Windows
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Fra:                                    "camilla syvertsen" <millah_jenta@hotmail.com>
Sendt:                                lørdag 23. april 2022 18:32:34
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                20/8320, Kommunedelplan rv. 36 Skjelsvikdalen‐Skyggstein innspill planprogram

Hei. 
Viser til planprogram for rv. 36 Skjelsvikdalen‐ Skyggestein og ønsker å komme med innspill ifht 
den gule vegkorridoren. Som beboer i dette området blir jeg engstelig for dette forslaget om 
utvikling av veg. 
Det er et boligområdet med svært stor vekst de siste årene som vil bli berørt. Tett ved ligger en av 
Skien's største barneskoler som selvfølgelig blir berørt i stor grad. Dette er skoleveien til flere 
hundre barn. Som den er nå er det en trygg og oversiktlig vei som barna mestrer godt å gå alene. 
Med tungtrafikk så nært på skolen vil det bli en mindre trygg vei, mer støy og forurensning. 
Skolen som ligger tett ved er gammel, og støyen fra tungtransporten vil antageligvis påvirke 
læringsmiljøet for barna. Vi foreldre i området ønsker en trygg skolevei og et læringsmiljø som er 
det beste for barna våre som skal vokse opp - det vil forslaget fra den gule vegkorridoren påvirke 
negativt. 
Tidligere i år gikk kommunen ut med artikkel og melding om mye svevestøv i Skien, spesielt i 
området på klyve. Det ble anbefalt å holde seg inne. En rv vil påvirke til enda mer svevestøv i et 
område som allerede er berørt i stor grad hvor svært mange mennesker bor. 
Hvorfor er det fortsatt en tanke om å legge en veg i et stort boligfelt som vil berøre mange tusen 
mennekser, skolebarn, læringsmiljø, barnehage og dyrket mark når det finnes andre områder å 
bygge vegen? 
Mvh Camilla Syvertsen 
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Hei. Protesterer på det sterkeste på forslag av vei over bjørnstad jordene (Gul korridor) da mye dyrka 
mark går til spille dissa jordene er fulle av grønnsaker og ikke minst at dette er skoleveien til mange 
hundre barn og ungdom som pr dags dato regnes som trygg å sikker for barna. Synd om dette skal gå til 
spille på grunn av en motorvei. Er også allerede veldig mye svevestøv i område bjørnstad/rabben/tollnes. 
Dette vil bli enda verre med motorvei gjennom boligområdet vårt, samt mye støy fra traffikken. Grunnen 
består av leire og vibrasjoner fra tungtransport vil merkes i hus i nærheten. Skiens største barneskole 
ligger også her v bjørnstad. Forslag rød korridor er et langt bedre alternativ i forhold til luftkvalitet og barns 
skolevei.

Best regards 
Martin Solvik
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Hei.
På vegene av oss i klyve skolekrets så så kommer jeg med et innspill ang Rv.36 sitt 
planprogram. 
Planen til gul vei skjærer rett gjennom flere bolig felt og deler opp en skolekrets. Dette vil 
medføre at flere barn blir nødt til å krysse enda en vei (da flere i denne skolekretsen allerede må 
krysse dagens Rv.36) og for ikke å snakke om luftforurensning og støy dette vil medføre for de 
mange boligene i området. Det vil være mange husstander som blir påvirket av gult valg i form 
av støv, forurensning og forringing av verdi på sine boliger/tomter. 
Ved og velge rødt valg, så vil veien fortsatt være i skolekretsen, men vil gå rundt alle disse 
boligene og ikke dele opp et godt nabolag. 

Jeg håper dette innspillet blir tatt imot på en god måte. 
Hilsen Patrick Tingberg 
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Hei
Jeg oppfordrer sterkt og velge tunell under Ånnerød gjennom rød korridor isteden for alternativet 
gul korridor gjennom Nenset / Bjørnstad.
Det er muligens en rimeligere løsning med gul korridor, men ønsker allikevel å nevne fordelene 
ved å velge tunell og rød korridor;
1: Vei i tunell krever ikke brøyting om vinteren.
2: Vedlikehold av vei i tunell vil være lavere enn værutsatt vei.
3: risiko for trafikk ulykker med tanke på skolevei / ferdsel (gul korridor) vil jeg anta reduseres 
om veien legges i rød korridor.
4: Innbyggernes trivsel vil være betraktelig bedre om veien legges i tunell i rød korridor.
5: kommunene (Skien og Porsgrunn) vil få færre klagesaker fra innbyggerne om støy og krav om 
oppsetting av støyreduserende tiltak dersom veien legges i tunell og rød korridor.
6: veistøv er ikke like plagsomt dersom veien legges i tunell og vekk fra bebyggelse.
7: det blir vanskeligere å gjennomføre prosjektet dersom gul korridor velges. Mange av 
innbyggerne vil gjøre dette vanskelig med klagesaker etc. og jeg antar prosessen blir mye 
vanskeligere å behandle før arbeid med selve veien kan starte.
8: man kan ha en høyere fartsgrense dersom veien legges i tunell i rød korridor, som vil 
effektivisere trafikkbildet for ferdsel gjennom Grenland. Spesielt med tanke på forbipasserende 
transport. Høy fartsgrense i gul korridor er ikke passende slik infrastrukturen foreligger nå.
9: gul korridor splitter et nærmiljø / barnehagekrets, det gjør ikke rød korridor.
Mvh.
Marie Evensen
Ingeniør 100% skattebetaler
Alenemamma på Nybergåsen 
2 Barn, der eldste spiller fotball på Tollnes
Født i Porsgrunn, oppvokst på Bjørnstad
Mine barn blir 3 generasjon på Klyve Skole
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Vi viser til invitasjon til planprosessen og håper at vedlagte innspill kan taes hensyn til.
Min mor bor nå på Bjørntvedt Gård/ Bjørntvedtveien 170 (G221/31) og familien har drevet 
gården i 100 år.  Jordene rundt gården er forpaktet bort til korndyrkning mens skogen ved 
Hulkaveien er hugget iår.  Ingen av oss søsken er vokst opp på gården og ingen av oss er 
landbruksutdannet.  Mor mi trenger nå midler til å kjøpe en eldrebolig og vi har sett på de forslag 
som er presentert primært utfra dette perspektiv men mener også å se dette utfra behovet til Skien 
kommune.
Vi mener at bruk av Rød korridor til riksveien er feil da området ovenfor Hulkaveien er viktig for 
dyreliv og friluftsliv, men representerer også en stor ressurs som fremtidig næringsområde eller 
boligområde.  Området ligger i nær tilknytning til et av de få utmarksområdene som kommunens 
innbyggere har tilgang til. Området har også Skien kommune sin beste utsikt - å nedbygge dette 
arealet for bilister som knapt vil registrere denne utsikten er vanvittig misbruk av ressurser.  Vi 
har vært i kontakt med kommunen og nabo for å se på mulighetene av å regulere området vest for 
Hulkaveien til næring da området ligger ypperlig tilrette for dette.  Området ligger også ypperlig 
tilrette  for boligutbygging da arbeidsvei til nærliggende arbeidsplasser på Rødtvedt er kort og 
utsikten er som sagt upåklagelig.

Hvis Gul korridor besluttes ønsker vi selvsagt primært alternativ A for gården sin del, men hvis 
alternativ B velges ønsker vi at det taes tilbørlig hensyn til boligene på gården ved at:

1.  Utsikt fra hovedhus og bryggerhus beholdes
2.  Det bygges støyskjermer 

Vi ønsker lykke til med det videre arbeid.

Hilsen¨
Roar Strand

Vedlagt: Fullmakt
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Jeg har sett på kart hvor ny korridor kan komme. Her var ev. prosjekter merket med 
rødt og gult felt.
Mitt innspill: Jeg stemmer for det RØDE  forslaget. 
Det blir best, og mest fornuftig!

Hilsen
Toril Berg.

Sendt fra min Galaxy
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Vi takker for mulighet til å komme med innspill. 
Vi har bodd på Kjørbekk i årtier og vil derfor komme med noen bekymringer/tanker. Dersom vi 
ser ca 40 år tilbake så hadde vi hundremeterskog/turområde i området blant annet ved 
Bedriftsveien og der Sliperiveien nå ligger. I området her så kunne vi gå på stier over til Nenset 
kirke. Vi plukket også bær her. Det er lenge siden den muligheten ble borte og området er i dag 
krympet betraktelig bare de siste årene med utbygging og sand uttak. Derfor er området ved 
Hvitsteintjenna og Sørtjenn samt fritidsparken i praksis det området med gode kvaliteter vi har 
igjen til friluftsliv og turområder. I fremtidige planer bør en korridor legges fra Kjørbekk slik at 
syklende og gående igjen kan komme lettvint til Nenset kirkegård. Mange i dette området steller 
graver der.

Ny vei må bygges også for fremtidens behov.  Rød korridor og gul korridor vil begge gå fra 
Rødmyr og opp Trommedalen. Her ligger fritidsparken og Hvitsteintjenna. Hvitsteintjenna 600 
meter fra planområdet og noe nærmere for Sørtjenn. Dette området står i dag som et 
sammenhengende område fra Fritidsparken og til Ånnerød- Klyve området og blir mye brukt av 
folk i hele Grenland og må skånes så langt det lar seg gjøre. Dette området brukes også til Ti-
Topper’n. 
Vi gikk tur til Hvitstein og Sørtjenn nylig. Ved Hvitstein bare noen meter ned mot Trommedalen 
er det nå hugget flatt. Det gjør at støy fra trafikken i Trommedalen høres godt. Selv om det også 
er flathogst rundt Sørtjenn så oppleves ikke samme støy der i dag. Derfor ber vi instendig om at 
alt som kan gjøres angående støy fra ny veg reduseres til et minimum selv om kostnadene kan 
øke med en slik løsning. Også med tanke på støyplager i Fritidsparken. Ved Trommedalen er det 
også stigning opp mot Skyggestein, noe som gjør at støy fra aksellering vil gjøre seg gjeldene noe 
dere fagfolk kjenner til.
Angående valg av trasé i Trommedalen så ønsker vi at den går lengst mulig mot nord og inn i 
øvre deler av rundløypa i Fritidsparken. Bakgrunnen er at her sitter ikke folk ned men det gjør 
man ved Hvitsteintjenna og støy der oppe vil være mer plagsom. Nærmeste sittegruppe i 
Fritidsparken ligger litt bortenfor slik vi leser kartet. Folk søker området ved Hvitsteintjenna og 
Sørtjenn for å oppleve naturens skjønnhet og ro. Mange overnatter også i området. Blant annet så 
observeres det ofte barnefamilier som bruker hengekøye og sanker bær. Folk fisker også her og i 
Sørtjenn.
Her må det også lages en god løsning for tilgang begge veier Fritidsparken og over til 
skogsområdet  ved Hvitsteintjenna.

Sett i lys fra boområdet på Kjørbekk så vil en ny motorveg også gi støy ned dit. Som nevnt så har 
vi bodd i området i årtier og vet at støy fra nærings- og industriområdet når oss her nede. Med 
den økte trafikkmengden i området så merker vi også mer nedfall av støv. Nedfall kommer  også 
fra tungindustrien i Grenland.
 



Slik vi har forstått det på Sigbjørn Hjelset i Skien kommune så vil innspill om ønsker om valgt 
trasé komme i en høringsrunde senere når de to trasé valgene er utredet. Dersom vi har 
misforstått dette så ønsker vi tilbakemelding på det.

Vennlig hilsen 
Anne-Lise og Tommy Anthonisen 
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Hei. Vi bor på klyve , og ønsker sterkt at det ikke kommer en veg midt i skoleveien og nærmiljøet vårt. Dette vil 
påvirke barna våre sterkt på en negativ måte. Vil da stemme på rød , da det blir tunnel utenfor vårt nærmiljø. 
Tenk på barna !!! 

Mvh Pernille Andersen 

Sendt fra min iPhone
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Hei,

Vi har et sterkt ønske om at det blir valgt rød løsning. Den gule løsningen vil dele nærmiljøet i to. Det er mange barn 
her (Skiens største barneskole bl.a), og denne veien vil splitte opp vennekretser og frata barna unødvendig frihet som 
de nå har ved at de kan leke rundt, i større eller mindre grad, fritt. Den gule varianten vil også påføre unødvendig 
mye støv og støy. Den røde løsningen er uten tvil den beste løsningen for alle som bor på Tollnes og omegn.

Mvh Anette Ufs og Petter Holt i Bjørnstadkroken 4



Fra:                                    "Christine Kittilsen" <christine_901@hotmail.com>
Sendt:                                torsdag 28. april 2022 22:48:13
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                20/8320, Kommunedelplan rv 36. Skjelsvikdalen-Skyggestein

Hei,

Jeg sender dere en mail vedrørende planene om ny RV36 som muligens skal gå over jordene her 
på Tollnes og Bjørnstad.
Her kommer noen punkter jeg ønsker å belyse vedrørende dette.

Punkt nr. 1: Jordene forbinder nærområder, skole- og barnehage-vei, samt hovedfartsåre til 
fritidsaktiviter (Tollnesbanen) for barn og voksne. Det vil være utrolig synd om en vei i den 
skalaen som planlegges, skal legges i nærområdet og dele en hel krets i to. Vi er så utrolig glad i 
det lille grønne området vi har igjen her. Traktorer som kjører og grønnsaker som gror. Skispor 
som blir kjørt på vinteren. En glede for barna. Flott utsikt som vi som bor her setter høyt!

Punkt nr. 2: Politikerne har allerede uttrykt anger ved å gi tillatelse til å bygge ut jordene på 
Tollnes og Bjørnstad da området har viktig matjord. Kommunen ønsker ikke å bygge på matjord i 
fremtiden, og jeg håper inderlig det vil gjelde angående plassering av denne veien. Den vil 
dessverre gå over viktig matjord hvis det blir en realitet.

Punkt nr. 3: Vi sliter allerede i perioder med dårlig luftkvalitet (faktisk en av de dårligste i landet 
i følge målinger, i perioder). Jeg vil tro situasjonen ikke blir noe bedre ved å anlegge en slik type 
veg i området. Gjelder målestasjon i Lensmannsdalen. 

Vær så snill å la jordene bestå slik de er! De er viktige for oss som bor her. Vi håper, ønsker og 
tror at det finnes andre alternativer.

Mvh Christine Kittilsen 



Fra:                                    "Marianne Krogsund" <maankr@online.no>
Sendt:                                fredag 29. april 2022 08:56:08
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                20/8320 Rv. 36 Skjelsvikdalen – Skyggestein innspill planprogram

Hei

 

Ikke ofte jeg engasjerer meg når det gjelder diverse vegprosjekter rundt omkring, men når 

det skjer i nærområdet der jeg bor ønsker jeg virkelig å få sagt min mening.

 

Jeg leser at det er behov for en mer effektiv og trafikksikker forbindelse mellom E18 og 

Skyggestein i Porsgrunn kommune, for dermed å bidra til at rv. 36 blir en bedre forbindelse 

mellom E18 og E134. Veien skal avlaste lokalveiene i Skien og Porsgrunn for 

gjennomgangstrafikk.

 

Samfunnsmål

• Planen skal legge til rette for effektiv og trafikksikker hovedveg mellom E18 og indre 

Telemark for gods- og persontrafikk.

• Planen skal legge til rette for avlasting av lokalvegene i Skien og Porsgrunn, og på denne 

måten gjøre det mulig at veksten i trafikk kan tas med kollektiv, sykkel og gange.

• Planen skal gjøre det enklere for kommunene å få til ønsket byutvikling i bybåndet.

 

Det er tre områder i planen som peker seg ut som satsingsområder i en langsiktig 

samfunnsutvikling:

1) Det gode livsløpet med spesielt fokus på barn og unge

2) By og næringsutvikling i et regionalt perspektiv

3) Miljø og bærekraft

 

Skiens kommuneplan, arealdel, har følgende mål:

Skien skal ha en befolkningsvekst over landsgjennomsnittet

Skien skal ha vekst i arbeidsplasser til å møte behovet som befolkningsveksten gir

All planlegging, forvaltning og bruk av arealressursene i Skien kommune skal ha som mål å 

oppfylle 0-visjonen for nedbygging av matjord, samt ivareta kulturlandskapets kvaliteter.

 

Jeg kan ikke annet skjønne at man må velge den løsningen som har minst konsekvenser, 

resultatmessig sett (da støy under gjennomføring uansett ikke kan forhindres), hvilket må 

bli tunnelløsning og minst mulig veg i det åpne.

 

Jeg bor i Klyveekra 11, rett ovenfor Klyve barneskole. Området er blitt et attraktivt område 

å bo i for barnefamilier. Det er mange eldre her også, og flere har bodd her hele livet. Klyve 

barneskole er Skiens største. Lenger opp har man Kongerød ungdomsskole. Lærere og 

elever ved begge skoler benytter nærområdet flittig til turer i naturen. Områdene i 

tilknytning til Klyve har mange turstier, Kverndammen og området rundt, for ikke å nevne 

det svære turområdet innover mot Ånnerød og opp mot Solmyrås Sportskapell. Det er et 

flott område å bo i, skjønt en del har fått nok av tungtrafikken som, pga. GPS og raskeste 

veien, kjører over Klyve mot Rødmyr - ved å legge vegen i tunell, tenker jeg at man slår 

mange fluer i en smekk - befolkningsvekst fremfor fraflytting, mindre trafikk fremfor økt 

trafikk (hvilket igjen vil ha en positiv effekt på statistikken rundt ulykker, utslipp osv.), 

attraktivt turområde fremfor rasering av hva området har å by på osv.

 



Skal man oppnå samfunnsmålene man har satt seg, må tunnelløsningen være den mest 

optimale. Med en slik løsning, vil også satsingsområdene i en langsiktig samfunnsutvikling 

omfavnes. Betaler gladelig bompenger litt lenger for å få en slik løsning. Går man for en mer 

synlig variant, der området raseres med en større inngripen enn nødvendig, ja da ber man 

formelig om at folk flytter og at tilflyttingen og utviklingen går i negativ retning.

 

Mvh

Marianne Andersen Krogsund

Klyveekra 11

3740 Skien

 

 



Fra:                                    "Tage ." <tagemu@hotmail.com>
Sendt:                                fredag 29. april 2022 09:05:27
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                20/8320 kommunaldelplan rv.36 skjeldsvikdalen-skyggestein innspill 
planprogramm

Dere må bruke den røde korridoren! Alt annet er jo helt uaktuelt! Telemarks største barneskole, 550 elever går den 
vegen den. Det at folk i det hele tatt må skrive inn for og få dere til og forstå no slikt er jo igjen bare helt sykt. Vet 
ikke om det er mangel på kompetanse eller totalt fravik av sunn fornuft at dette er i det hele tatt vurdert og legge den 
andre steder enn RØD KORRIDOR! Det har vært private folk opp igjennom årene som har prøvd og selge tomter på 
disse jordene i åresvis men fått avslag pga det er dyrket mark så da er det passe sjukt at vi, befolkningen det evt ville 
berørt må fortelle dere at NEI, dette er ikke greit. Bypakke Grenland klarte og «splitte» en skolekrets ved og sette 
opp bommer midt i det hele, nå vil dere ha en veg midt i denne skolekretsen, den største barneskolen i Telemark, det 
begynner nå i år 2022, 92 elever på 1 trinn, disse individene er 6 år. De skal ha trygg skoleveg og ikke vike for 
trafikk påtvunget av folk som mest sannsynlig ikke skal bruke vegen en gang. Itillegg er det miljø aspektene rundt 
dette ! 

Tage Mandt-Utbøen
Øvre-Rønningen 10
3740 
Skien



Fra:                                    "Sondre Grønland" <sigger@gmail.com>
Sendt:                                fredag 29. april 2022 11:32:41
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                20/8320 Rv. 36 Skjelsvikdalen – Skyggestein innspill planprogram

Hei,

Jeg stiller meg sterkt kritisk til oppføring av ny motorvei gjennom bjørnstad.
Trase som er tenkt forbi rabbenkroken og over "Risjordene" vil utgjøre en stor risiko for barn 
som ferdes til og fra skole samt til og fra fritidsaktiviteter i dette området, Klyve skole er allerede 
belastet med mange veier i og rundt skoles nærområde, veistøy og forurensning fra veibanen vil 
berøre veldig mange ved den "gule" planlagte strekningen. Helsen til alle skolebarn må veie 
tyngre en at denne strekningen potensielt er billigere å bygge ut. Jeg vil også poengtere, at å 
bygge ut på gode landbruksarealer der "gul"  trasè er tenkt. virker lite gjennomtenkt med tanke på 
hvilken situasjon vi befinner oss i nå. (Korn mangel osv)

Jeg stiller meg positiv til "Rød"  trasè  , der det er mange færre berørte, samtidig som det vil være 
en mer langsiktig og fremtidsrettet plan.
 

Vennlig hilsen
Sondre Grønland
Ingeniør, Maxbo Tekniske Tjenester



Fra:                                    "Lillian Roe Bøe" <lillianrb@icloud.com>
Sendt:                                fredag 29. april 2022 17:37:18
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                20/8320 Kommunedelplan rv. 36 Skjelsvikdalen - Skyggestein innspill 
planprogram»

Hei,

Viser til sak «20/8320 Kommunedelplan rv. 36 Skjelsvikdalen - Skyggestein innspill planprogram»

Først og fremst vil jeg si at det er veldig bra det planlegges ny vei for å gjøre flyten i skien/porsgrunn bedre. Det er 
det virkelig et behov for, og jeg forstår også at hvis vi ønsker en ny vei må den gå et sted.

Det jeg derimot ikke forstår er hvorfor plasseringen er lagt til midt i et boligfelt der det har brukt både tid og penger 
til å skape et trygt og godt miljø. Jeg tenker på Bjørnstad/Tollnes-området. Jeg har selv vokst opp i dette området og 
har nå valgt å bosette meg her med sønnen min på 6 år. Han starter på skolen til høsten og har en nydelig og trygg 
gangvei på 200 meter (Villumskås 1 til klyve skole). Det er derfor med stor sorg at det nå vurderes ny riksvei mellom 
huset vårt og skolen som i utgangspunktet hadde vært en perfekt skolevei for gutten min. 

Hvorfor er det nødvendig å legge en vei midt i boligfeltet til Skiens største skole? Det skader den ellers trygge og 
rolige veien for ca halvparten av barna som tilhører klyve skolekrets. 

Lillian Roe Bøe



Fra:                                    "livbstens" <livbstens@gmail.com>
Sendt:                                fredag 29. april 2022 20:21:03
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                20/8320,kommunedelplan rv.36 Skjelsvikdalen-skyggstein innspill planprogram
Importance:                     Normal

Hei!
Er helt uenig i at det skal gå vei så nærme boligfelt på Tollnes.
Støy og eksos osv vil ødelegge bomiljøet. Stor ulempe pga elever som går på Klyve skole.

Veien bør legges ved Rødnyr industriområde.

Mvh
Liv Stensrud
Kjellemoflata 53
3740 Skien

Sendt fra min Galaxy



Fra:                                    "Linda Kristin Hansen" <likrisha@online.no>
Sendt:                                fredag 29. april 2022 22:24:31
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                Fwd: FW: 20/8320,kommunedelplan rv.36 Skjelsvikdalen-skyggstein innspill 
planprogram

 

Hei!

Er helt uenig i at det skal gå vei så nærme boligfelt på Tollnes.

Støy og eksos osv vil ødelegge bomiljøet. Stor ulempe pga elever som går på Klyve skole.

 

Veien bør legges ved Rødmyr industriområde.

 

Mvh

Linda Kristin Hansen

3740 Skien

 

 



20/8320, Kommunedelplan rv. 36 Skjelsvikdalen- Skyggestein innspill planprogram 

 

Konsekvenser av foreslått ny rv 36 Skjelsvikdalen- Skyggestein, gul korridor 

 

I forslaget gul korridor går ny rv 36 blant annet tett inntil Klyve skole og tvers gjennom 
tettbebyggelse på Bjørnstad. Klyve skole er Skiens største barneskole. En ny rv 36 her vil få store 
negative konsekvenser for oppvekstvilkårene og livskvaliteten til svært mange barn.  

Mange barn vil få en tungt trafikkert vei mellom seg og skolen, venner, og fritidsaktiviteter. Klyve 
skole vil bli nærmeste nabo til veien, noe som vil påvirke barna både i friminutt og undervisning som 
bruker skolegården og nærmiljøet. Barna vil få en skolehverdag preget av støy og luftforurensning fra 
en stor vei, noe som vil påvirke deres utvikling, læring og trivsel. Mange ungdommer på Kongerød 
ungdomsskole vil måtte krysse denne veien til og fra skolen.  

En ny rv 36 tvers gjennom skolekretsen og tettbebygd nabolag vil få konsekvenser for svært mange, 
både med tanke på luft- og støyforurensning, sikkerhet og trivsel, og som en fysisk barriere tvers 
gjennom et stort nabolag med mange barnefamilier.    

Det er over flere år gjort mange gode tiltak og jobbet mye med å skape gode oppvekstvilkår på Klyve. 
En ny rv 36 som foreslått i gul korridor vil i stor grad påvirke nærmiljøet negativt og det arbeidet som 
er gjort over flere år for å skape gode vilkår for barna som bor der.  

En hovedfartsåre som skal overføre trafikk fra dagens veinett og avlaste byområder kan ikke legges 
gjennom et annet tettbebygd område. En hovedveg mellom E18 og indre Telemark må legges 
utenom tettbebyggelse, skoler og barnehager.  

En ny rv 36 gjennom gul korridor vil føre til store negative konsekvenser knyttet til støy, forurensning, 
sikkerhet, psykisk helse og utvikling for svært mange barn og unge.  

 

 

Heidi Karlsen, mor til barn på Klyve skole, og pedagog 

Mette Svenungsen Gunnerød, mor til barn på Klyve skole, og psykologspesialist 

Tove Felde Ramstad, mor til barn på Klyve skole, og psykologspesialist 

 

 



Fra:                                    "Eskild Endal Rognes" <eskilden86@gmail.com>
Sendt:                                søndag 1. mai 2022 21:52:42
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                20/8320 Rv. 36 Skjelsvikdalen – Skyggestein innspill planprogram

En 3- eller 4-felts motorvei i gul korridor vil ha store negative konsekvenser for nærmiljøet på 
Bjørnstad. De siste 10-15 årene har det blitt oppført mange boliger i dette området og andelen 
barnefamilier er høy. Ved å velge gul korridor vil oppvekstvilkårene til disse barna bli dårligere. 

Klyve barneskole er den største barneskolen i Skien og denne skolekretsen vil da nærmest bli delt 
i to. Alle de som bor på østsiden vil måtte krysse denne veien på vei til skolen og for mange på 
vestsiden vil den bli et hinder på vei til fritidsaktiviteter.

Det er og svært merkelig å legge opp til en så trafikkert vei tett på den største barneskole i 
kommunen. Luftforurensningen og støyen vil uten tvil ha en negativ effekt på barnas helse.

Nabolaget er allerede belastet trafikkmessig ved at det ligger mellom Porsgrunnsveien og 
Klyveveien.
Ved å velge rød korridor gir man nabolaget mulighet til å få redusert denne belastningen i stedet 
for å øke belastningen.

Som et resultat av krigen i Ukraina har det og kommet tydelig frem hvor viktig det er å sikre 
matproduksjonen og det virker da ulogisk å legge beslag på så mye dyrket mark. I gul korridor er 
det nå jorder som dyrkes, og barna som vokser opp her har nytte og glede av å være del av et 
nabolag med jordbruk og få forståelse av hvor maten kommer fra. 

Mvh
Eskild Rognes
Rikard Wold
John Petter Bratlie
Torgunn Bratlie
Bård Ingulstad



Fra:                                    "Kjetil Jerm" <kjerm@hotmail.com>
Sendt:                                søndag 1. mai 2022 21:59:39
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                Utbygging av r36

Hei 
Viser til forslag om utbygging av r36 gjennom bjørnstad området og videre oppover . Tenker dere på skiens største 
skole som ligger i veiens området, og svevestøv fra veien i forhold til hus som blir liggende nær veien. at folk er 
astmatiker vil få større problemer med svevestøv enn dagens situasjon. Bare støy/vibrasjon situasjon vil bli 
utholdelig for oss som bor noen meter fra den planlagte r36. Den dyrkede mark som må gi unna for at r36 skal gå i 
den planlagte område det er jo totalt galskap. Legg veien i tunnel lengre opp, slik at den blir mindre sjenanse for alle. 
Ta hensyn til folket ikke, press noe som vi ikke ønsker i vårt nabolag .
Mvh
Kjetil og Ann- Charlott Jerm 
Rabbenveien 76b

Sendt fra min iPad



Fra:                                    "Mikael Berberg" <mikael.berberg@gmail.com>
Sendt:                                mandag 2. mai 2022 09:24:19
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                20/8320 Rv. 36 Skjelsvikdalen – Skyggestein innspill planprogram

Hei,

Innspill til planprogram for ny Rv. 36 Skjelsvikdalen - Skyggestein.
Vi bor på Øvre Rønningen 9, og vil bli direkte berørt av ny en ny trase. Spesielt om den følger 
gul korridor.
Like i nærheten ligger også Klyve Skole, som er Telemarks største barneskole.
Klyve Skole har elever fra store deler av området, og denne nye traseen vil føre til at nærmiljø, 
skolekrets og barnehagekrets blir delt i to!
Samtidig som støyen og støvet vil bli uholdbart.
Vi stiller oss derfor sterkt imot å bruke gul korridor.
Rød korrider vil være vår anbefaling om noe må brukes.

Vennlig hilsen / Best regards

Mikael Berberg
Tel: +47 40634552



Fra:                                    "Sofie Tveit" <Sofie.Tveit@skien.kommune.no>
Sendt:                                mandag 2. mai 2022 12:49:38
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                20/8320 Kommunalplan rv. 36 Skjelsvikdalen-Skyggestein innspill til 
planprogram.

Jeg ønsker å komme med et ønske om at dere følger den røde korridoren og det handler om flere ting. 
For det første så er det gule korridoren tenkt over dyrket mark. Skien kommune er vært svært dårlig til å 
la dyrka mark være dyrket mark. Det er allerede blitt mye bebyggelse rundt den gule korridoren. Jeg 
stiller meg derfor spørsmålstegn ved om dere har regnet ut hvor mye støy (db) dette vil gi oss innbyggere 
som vil bo nærme den gule korridoren? For det andre viser jeg til en artikkel i TA (Telemarksavisa) fra 
2015 hvor det er målt høy luftforurensing. Det er nylig blitt tatt nye målinger ved målestasjonen som 
ligger i ledsmannsdalen hvor det er blitt målt store mengder svevestøv i lufta. Viser til luftkvalitet.no. 
 
For det tredje ligger den gule korridoren midt i en skolekrets. Jeg vil tørre å si at dette ikke er hvilken som 
helst skolekrets. Skien kommune kommer på 2. plass i hele Norge når det gjelder barnefattigdom (Skien 
kommune ligger på 18,1%). Det er særlig to byområdet som utmerker seg her og det er Gulset og Klyve 
skolekrets. Klyve og Kongerød skole er Skiens største skoler, og de er på vei til å bli enda større. Bare i år 
går det ut 46 7. klassinger, og det kommer inn 92 1. klassinger.  Jeg undrer meg veldig dersom dere 
velger å legge en firefelts veg midt i en svært belastet skolekrets. Vi er allerede «spittet» på grunn av 
bomstasjoner, noe som allerede har skapt gjenger og mobbing. Klyve barneskole og Kongerød 
ungdomsskole er skoler som ønsker å jobbe med forebyggende arbeid både i og utenfor skolen. Det er 
derfor blitt opprettet et samarbeid mellom Klyve skole/Kongerød ungdomsskole og Tollnes ballklubb. 
Dersom dere velger å legge den firefeltsvegen til den gule korridoren, vil dette sette store utfordringer 
for samarbeidet, da «Risjordet» er en kjent og veletablert gang- og sykkelvei til en trygg fotballklubb hvor 
fellesskap utfor skolen skapes. Skal man jobbe forebyggende blant barn og unge i dag, er vi helt avhengig 
av samhold, og ikke splittelse av en allerede belastet skolekrets. Det skal også legges til at både Kiwi og 
Rema 1000 langs Porsgrunnsvegen er gode støttespillere for da spesielt Kongerød ungdomsskole når det 
gjelder arbeidsutplassering for de elevene som har behov for det lille ekstra. Samarbeidet vil igjen bli 
vanskelig dersom kretsen skal splittes av en firefelts veg. 
 
Når det gjelder vei og veiutbygging er det også viktig å tenke langsiktig ifht. klima og miljø. Jeg håper 
dere derfor tar det riktige valget slik at man bygger vei kun en gang! Jeg har forståelse for at det vil 
kunne koste mer penger og det vil koste mer avskoging ved å velge den røde korridoren. Samtidig vil det 
koste samfunnet mer penger ved å legge det i et boligfelt da det blir vanskeligere å jobbe forebyggende 
blant barn og unge i en allerede belastet skolekrets. 
Jeg ønsker virkelig at dere vurderer sterkt å legge vegen i den røde korridoren da dette vil spare 
fremtiden til unge og gamles liv når det gjelder både støy, svevestøv og et godt samhold i en skolekrets. 
 
Hilsen Sofie Tveit 
 
 
 
 
 



Fra:                                    "Maria Hansen" <mariahansen-@hotmail.com>
Sendt:                                mandag 2. mai 2022 21:14:49
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                20/8320 Rv. 36 Skjelsvikdalen – Skyggestein innspill planprogram

Vedrørende planprogrammet for RV36 Skjelsvikdalen - Skyggestein, 
kommentarer knyttet til gul korridor (både alternativ A og B) på strekningen over Bjørnstad: 

• I bakgrunn for planarbeidet står det at "Vegen skal avlaste lokalveiene i Skien og 
Porsgrunn for gjennomgangstrafikk", det vil etter vårt syn ikke stemme dersom gul 
korridor velges. RV36 i dagen over Bjørnstad flytter problemet med trafikk noen hundre 
meter, fra gammel RV36 til ny RV36 i gul korridor. Ved å legge ny RV36 i dagen over 
Bjørnstad, vil man i realiteten kun potensielt flytte trafikken fra en lokalvei til en annen, i 
relativ nærhet til den gamle vegen. Gul korridor fremstår som en ny lokalvei, som på 
samme måte som gammel RV36 vil gå gjennom tettbygde strøk. 

• Skolekretser vil deles i to; Klyve barneskole med ca. 550 elever og Kongerød 
ungdomsskole med over 200 elever. 
Ifølge punkt 2.5.1 Skien kommune, kommuneplanens samfunnsdel 2015-2022 er det "tre 
områder i planen som peker seg ut som satsingsområder i en langsiktig 
samfunnsutvikling: 1) Det gode livsløpet med spesielt fokus på barn og unge". Etter vårt 
syn er det å dele skolekretser i to, med motorvei, ikke i tråd med å ha fokus på barn og 
unge. 

• Kvikkleiresone på deler av Bjørnstadjordene, som vil kunne påvirkes.
• Ifølge punkt 6.2.2 Friluftsliv/by- og bygdeliv skal "tiltakets virkninger for brukerne av 

utredningsområdet belyses"; Bjørntvedtvegen og området rundt Bjørnstadjordene 
benyttes i stor grad som tur- og treningsområde av både voksne og barn, både til fots og 
sykkel. I tillegg har det vært anlagt skiløyper på jordene (ikke oppkjørte, men etablert av 
frivillige) på vinterstid. I tillegg vil blant annet idrettskretsen til Tollnes ballklubb deles i 
to dersom veien legges her. 

• Ifølge punkt 2.5.6 Landbruksplan for Porsgrunn og Skien 2016-2025 skal "all planlegging, 
forvaltning og bruk av arealressursene i Skien kommune ha som mål å oppfylle 0-visjonen 
for nedbygging av matjord, samt ivareta kulturlandskapets kvaliteter" - dette vil ikke 
være tilfellet om gul korridor velges, da veien vil gå tvers over Bjørnstadjordene som er 
dyrket mark. 

• I "Hovedmål bystrategi Grenland" står det at "klimagassutslipp, kø, luftforurensning og 
støy skal reduseres", dette vil ikke være tilfellet dersom veien legges i dagen gjennom 
tettbygd strøk - kun dersom veien legges utenom, slik som alternativet med rød 
korridor. 

Etter vårt syn er det kun rød korridor, som legges utenfor tettbygd strøk, som reelt sett vil 
avlaste lokalvei - og som har minst inngripen på lokalmiljøet. 
Mvh
Magnus Nilsen og Maria Hansen
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Alternativ «Rød korridor» burde velges fremfor «Gul korridor». Hvis gul blir valgt, vil et nærmiljø deles i to, 
skolevei vil bli betydlig farligere for de minste, pga ny vei. Dette vil føre til mye bråk og støy fra trafikken. Vi ender 
også opp med å måtte flytte, fordi veien vil gå igjennom huset vi trives så godt i. 
Jeg stemmer for «Rød korridor i tunell» 😊 

Mvh Christine Tangen 

Sendt fra min iPhone



Fra:                                    "Mona Tangen" <mona.tangen@hotmail.com>
Sendt:                                mandag 2. mai 2022 21:35:35
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                20/8320 Rv. 36 Skjelsvikdalen – Skyggestein innspill planprogram

Jeg stemmer for rød korridor i tunnel fordi det passer best for nærmiljøet jeg er en del av
Mvh Mona Tangen 
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det passer mitt nærmiljø best
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Dere må bruke den røde korridoren! Alt annet er jo helt uaktuelt! Telemarks største barneskole, 550 elever går den 
vegen den. Det at folk i det hele tatt må skrive inn for og få dere til og forstå no slikt er jo igjen bare helt sykt. Vet 
ikke om det er mangel på kompetanse eller totalt fravik av sunn fornuft at dette er i det hele tatt vurdert og legge den 
andre steder enn RØD KORRIDOR! Det har vært private folk opp igjennom årene som har prøvd og selge tomter på 
disse jordene i åresvis men fått avslag pga det er dyrket mark så da er det passe sjukt at vi, befolkningen det evt ville 
berørt må fortelle dere at NEI, dette er ikke greit. Bypakke Grenland klarte og «splitte» en skolekrets ved og sette 
opp bommer midt i det hele, nå vil dere ha en veg midt i denne skolekretsen, den største barneskolen i Telemark, det 
begynner nå i år 2022, 92 elever på 1 trinn, disse individene er 6 år. De skal ha trygg skoleveg og ikke vike for 
trafikk påtvunget av folk som mest sannsynlig ikke skal bruke vegen en gang. Skjerp dere! 

Mvh Christian Stokke



RV 36 – Skyggestein - Skjelsvikdalen
Tanker omkring veikorridor med vekt på løsninger fra Vabakken / 

Kulltangen til Skjelsvikdalen.

April 2022 – Gunne J Hegglid, Heistad, Porsgrunn







Om RV36 Skyggestein – Skjelsvikdalen.

 De av Statens Vegvesens målepunkter (ÅDT ca. 2020) i og omkring Porsgrunn og Skien som viser 
høyest trafikk og som bør prioriteres for avlastning ved bygging av ny parsell for RV36 er vel:

 Klosterskogen – Kjørbekk: 18 – 20.000

 Herøya (Klevstrand / Kulltangen): 12-14.000 / 10-12.000 

 Vallermyrene / Borgestad: 15-18.000 / 12-15.000

 For å spare mest mulig areal og få økt effektivitet må en bygge en veg på denne strekningen med få 
kryss direkte inn i dagens vegsystem. Videre å holde fartsgrense til max. 60 – 70 km/h i områdene 
som støyer mot bebyggelsen.

 Etter min mening bør det da kunne begrenses til to kryss mellom endepunktene Skyggestein og 
Skjelsvikdalen.

 Området Rødmyr med forbindelse Kjørbekkdalen og Menstadbrua.

 For overføring av trafikk til / fra østsida av elva og Vallermyrene.

 Hva med traceen langs en framtidig Grenlandsbane?

 Kulltangen. Integrert kryss med utvidelse av eksisterende rundkjøring Kulltangen.

 For integrering med lokalt veinett i Porsgrunn og industriområde Herøya.

 Maksimalt 4 felt med vegklasse H6 fra Skjelsvik til kryss Rødmyr. 2-felt Rødmyr – Skyggestein.

 Skien Nord knyttes inn enten Skyggestein eller Rødmyr.



Kryss Kulltangen.

 Bru bygges fra høyde 4,5 m over Fv356 ved renseanlegg Knarrdalstrand.

 Fire felt parallellt, tett inntil og i samme høyde med eksisterende bru. Klaffbru – bredde 16+ m.

 Åpning for den begrensede skipstrafikken til Skien – i hovedsak til Mølla. 

 Åpne for fritidstrafikk til faste tider, f.eks. 4 - 6 x pr. døgn utafor rushtider.

 Brua føres videre med to felt over rundkjøringa Kulltangen / Sunnjordet (h = 4,5 m luft) og videre over 
jernbanen med 3 felt og inn i fjellet under eksisterende Fv 354 mot toppen av bakken opp til Øyekast. 

 På grunn av støy når hastigheten øker må denne vegen inn i tunell før Øyekast og ikke føres i dagen helt til Klevstrand. 
Hastighet 60 – 70 km/h. Viser til skisse.

 Ramper begge veier fra ytre felt ny RV36, f.eks. som vist på skisse: 

 Nordgående RV36, høyre felt til eksisterende rundkjøring.

 Øvrige nord- og sørgående til ny rundkjøring på Hydrovegen. Se skisse.

 Stigning på ramper må vel tilpasses med startpunktet.

 Dette ble vel litt komplisert, men setter lit til at dette kan realiseres med hjelp fra Vegvesenets trollmenn.

 Løsning med kryss ved Kulltangen er etter min mening eneste som er mulig gjennom Porsgrunn.

 Løsningen som skissert er også mulig å gjennomføre med relativt begrensede hindringer for eksisterende trafikk og mulig å sette 
Herøyatunellen i drift først.







Kryss Skjelsvikdalen – E18 – RV36.

 Tunell fra Øyekast forutsettes å vinkles inn mot den vestre rundkjøringen.

 Ramper fra RV36 mot E18 & lokalt system bygges på bru som kan gå over motsatt kjøreretning forbi 

vestre rundkjøring. 

 Ramper fra RV36 må komme ut i ulike høyder. Ift. skissen må kanskje også E18-ramper detaljtilpasses.

 Retning sør RV36. Venstre felt RV36 går direkte til rampe til E18 nord; venstre felt.

 Retning sør RV36. Høyre felt RV36 går til østre rundkjøring. Også østre rundkjøring til høyre felt E18 nord.

 Retning nord RV36. Høyre felt E18 fra sør går direkte til høyre felt RV36 nord.

 Retning nord RV36. Venstre felt E18 sør går til vestre rundkjøring og videre til RV36 nord venstre felt. 





Rv36 tunell fra Øyekast



Knarrdalstrand – Rødmyr - Skyggestein

 4-felt H6 fra Knarrdalstrand til kryss med Bjørntvedtvei.

 2-felt videre til Skyggestein og Menstadbrua.

 Detaljer.

 Tunell gjennom Skipperåsen – 4 felt i en tunell(?) – vei i dagen videre.

 Ny rundkjøring i området vest for kryss Bjørntvedtveien – Trommedalsveien.

 Grein direkte til Skyggestein – 2 felt.

 Grein til rundkjøring (for t-kryss) Bjørntvedtvei – Trommedalsveg; 2 (4)-felt.

 Utvidelse Bjørntvedtveien til kryss Telemarksvegen med rundkjøringer og 4 felt?

 Utvidelse Telemarksvegen til Moflata til 4 felt?

 Økt kapasitet på Bjørntvedtveg til kryss Kjørbekkdalen.

 Eksisterende rundkjøring ved gassfyllestasjonen vest for Obs Bygg i Bjørntvedtveg.

 Grein mot øst som avlaster Kjørbekkdalen fram til rundkjøringa vest for Menstadbrua.
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Hei 
Vi vil sterkt protestere mot bystyrets behandlingstidspunktet i disse sakene. Hvordan kan disse sakene 
behandles når høringsfristene er ikke utløpt! 
 
RV36:                    Her er høringsfristen 09.09.22. 

Men her foreligger det lite eller ingen informasjon fra vegvesenet eller kommunen vedr. 
strekningen Klevstrand – Øyekast, og heller ikke no plan eller krav fra Porsgrunn kommune så 
vidt oss bekjent. 

Vi mener at det må vedtas lang tunell på strekningen Skjelsvikdalen – Øyekast. 
Strekningen Klevstrand– Kirstistien (Øyekast) har et 10-talls utkjøringer fra private 
eiendommer, noe som er svært lite gunstig og svært trafikkfarlig til RV 36. Det er vel ikke 
meningen at hele Fjellygaten og husrekken Herøyaveien fra nr 7 til nr 37 skal 
raseres/saneres. 

 
Gunneklev II:    Her er høringsfristen 20.09.22. 
                               Vi er sterkt imot den utvidede utfyllingen av Gunneklevfjorden av flere grunner. 
 
                               Selve utfyllingen:  En dobling av utfyllingsarealet over vann vil virke svært massivt og 
totalt ødelegge det store vannspeilet. 
 

Anleggsperoden:  En mer enn dobling av mengden av sprengstein som skal transporteres 
langs Herøyaveien od dumpes i Gunneklevfjorden vil medføre meget store 
støyproblemer for beboerne her, både  
                                trafikkstøy på den ene siden og «dumpingstøy» på den andre siden. 

                                                                  I tillegg ønsker HIP tillatelse til at arbeidet med transport og utfylling 
kan foregå til kl 21 mandag til fredag og på lørdag kl 10-15. Dete vil gi oss enorme støyplager i 1,5-2 år. 
                                                                
                                                                  Uavhengig utvidet anleggstid eller ikke mener vi at Herøyaveien må 
skiltes om til 50 km/t fartsgrense og merkes med «Anleggstrafikk» i hele anleggsperioden. 
                                                                  VI HAR INGEN Å MISTE HER. 

I tillegg mener vi det bør stilles krav om at anleggsarbeidet 
(dumping/utfylling/planering) utføres så støybegrensende som mulig, at 
bilene har høythengslede  baklemmer (VIKTIG) og at det om 

mulig etableres støyskjerming på fyllingen. 
 
 



For beboere langs Herøyaveien Klevstrand – Øyekast og langs 
Gunneklevfjordens østside 

 
Per Åge Eriksen             John Reidar Solstad 



Tryggere, enklere og grønnere reisehverdagvegvesen.no

Statens vegvesen
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2605 Lillehammer 
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firmapost@vegvesen.no
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