
Bypakke Grenland 2018
Mye storm, men skuta flyter!

• Stortingsvedtak 2015

• Oppstart bom 2016

• Hovedrevisjon 2018

• 2,8 mrd. Fase inndelt

• 51% veg

• 52% bompenger



4-årig 
handlingsprogram

• 66 tiltak

• Revideres politisk årlig

• Hovedrevisjon i 2018



Mål bypakka
• Veksten i persontransport i 

byområdet skal tas med kollektiv, 
gange og sykkel (0-vekstmålet).

• Bypakka skal bidra til at Grenland 
blir et attraktivt sted å bo med 
levende bysentra og gode 
transportløsninger.

• Bypakke Grenland skal bidra til å 
gjøre regionen attraktiv for et 
mangfoldig næringsliv og 
høykompetent arbeidskraft.



Hva kjennetegner regioner som vokser?



Porteføljestyring – overskridelser - kuttlister

Bompenge sprekker er ikke som andre 
kostnadssprekker!



Byvekstavtalen



www.telemark.no

Hvorfor akkurat nå?



Lokalpolitikere er 
tett på folk flest
Bompenger og restriktive 
tiltak er ikke gode 
valgkampsaker

• Politikerne ikke ivrige på å fronte den 
langsiktige gevinsten

• Et par stygge overskridelser gir 
omdømme trøbbel – ny futt i debatten

• Kortsiktig politisk perspektiv gjør det 
vanskelig å selge langsiktige gevinster 



Lokalpolitisk kunnskap og forankring - en utfordring

• Mange henger ikke med
• Prosessen går fort
• Prosesskunnskap svært viktig



Har vi verktøykasse? 
Er det noe oppi?



Hva forventes av staten??

• En tydelig og ryddig stemme
• Nok penger i potten til å orke belastningen
• Orden på egen lokaliseringspolitikk



Hvorfor er staten så 
hissig på å lede 
byvekstavtalene?

• Stat på begge sider av 
forhandlingsbordet?

• Stoler ikke på oss?

• Heller være høy og mørk???



Byvekstavtaler og krav til 0-vekst er viktig!
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