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               Referat frå rådsmøte 11. august 2009.  
 
 
Tilstades: Regionordførar Olav Urbø, Arne Vinje, Torstein Tveito, Anne-Nora Oma Dahle, 
Solveig S. Abrahamsen, Bjørn Nome, Olav Bjørn Bakken, Hans Bakke, Sverre Sæter, Per Dehli, 
Ketil Kiland og sekretær Kjell Gunnar Heggenes. 
I tillegg møtte Rolf Helge Grønås frå Telemark fylkeskommune. 
 
Møteinnkalling og sakliste vart godkjent utan merknader. 
 
 
Sak  57/2009   Referat frå rådmøte 3. juni 2009.  
Vedtak:  Referat frå rådsmøte 3. juni 2009 vert godkjent utan merknader. 
 
 
Sak  58/2009   Mogleg interkommunal psykologteneste. 
Gørild Kanstad, midlertidig prosjekttilsett  i Interkommunal psykologteneste i Kviteseid, var 
tilstades og orienterte om ei ny tilskotsordning . Staten har stilt til rådvelde 20 mill. kroner til 
utprøving av modellar for psykologars  arbeid og auka rekruttering av psykologar i 
kommunehelsetenesten. Det kan gjevast tilskot i 3 år, med ei nedtrapping frå kr. 500 00,- fyrste 
året til kr. 250 000,- det tredje året. Det vert lagt til grunn at kommunane aukar sin innsats i 
perioden. Søknadsfrist er 1. september. 
Vedtak: Kommunane i Vest-Telemarkrådet vil søkje midlar frå ordninga ut frå intensjonen at 
dette skal vera eit varig tilbod. Kommunane vil drøfte dette i ein større samanheng ut frå behov 
og prioriteringar i høve til andre område. Ketil Kiland saman med Gøril Kanstad får i oppdrag å 
sende søknad og koordinere arbeidet. 
 
 
Sak  59/2009   Samhandlingsreformen – innspel frå NAV. Utsett sak.  
Christian Høy frå NAV Telemark var tilstades og orienterte nærare om innhaldet i sitt notat frå 
førre rådsmøte. Notatet viser til samhandlingsreformen og ynskjet frå sentralt hald om å styrkje 
helsetenesten og behandlingstilboda i distrikta. Ein har no auka fokus på førebyggjing og set inn 
ressurser for å behalde folk i yrkesaktiv verksemd. 
I notatet peikar Høy på at ei samanslåing av attføringsbedriftene i regionen vil gje eit godt 
grunnlag for å bygge opp naudsynt kompetanse og eit robust helsefagleg miljø. Høy ser også for 
seg at dette gjev innsparing i administrative ressursar. 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande. 
 
 
Sak  60/2009   Regional planstrategi. 
Rolf-Helge Grønås og Hallvard Ripegutu frå Telemark fylkeskommune var tilstades og orienterte 
om arbeidet så langt. Det vart vist til at den regionale  planstrategien tek utgangspunkt i den nye 
plan- og bygningsloven og er tenkt å erstatte noverande fylkesplan. 
Fylkeskommunen legg vekt på å styrkje samarbeidet med kommunane. 
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Det ligg no føre forslag til regional planstrategi og kommunane, saman med ei rekkje andre 
høyringsinstanser,  er invitert til å kome med innspel til denne. I planforslaget nyttar ein omgrepet 
”holdbar utvikling” med dei  3 elementa: Holdbart miljø, holdbare sosiale forhold og holdbar 
økonomi. 
Vidare er planen inndelt i 4 temaområde: 

- Kunnskap og nyskaping 
- Klima og miljø 
- Attraksjonskraft og livskvalitet 
- Infrastruktur og transport 

Frist for uttale er sett til 1. Oktober. 
 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande. Forslag til felles uttale frå kommunane 
vert lagt fram for handsaming i rådsmøtet 15. september. 
 
 
 
Sak  61/2009   Standardheving av vegnettet i Vest-Telemark. orientering  
 
Det låg føre notat frå Børge Skårdal gjeldande standardheving av vegnettet i Vest-Telemark. 
Skårdal var tilstades og orienterte nærare frå notatet der han foreslår 3 hovudgrep: 

- Tydelege fokusområde og klar prioritering 
- Få fram konkrete planar, evt. starte med skisseplanar 
- Nært samarbeid med Statens vegvesen og Telemark fylkeskommune 

 
I notatet vert det skissert eit samanhengande vegsystem kalla ”Telemarksvingen”, som inkluderer 
strekningane Tjønnefoss – Krossli og Vrådal – Krossli via Dalen og Åmot fram til Rauland.  
Saman med dei 3 stamvegane E134, Rv36 og Rv41 utgjer dette hovudstamma av vegnettet i vår 
region. 
Det er i den samanhengen aktuelt å få utført ei stamvegutgreiing for heile RV41. 
 
Vedtak:  
Vest-Telemarkrådet ber Statens vegvesen arbeide for snarleg oppstart av: 

- Planarbeid (KU/kommunedelplan) for ny veg for E134 Åmot-Vinjesvingen.  
(Jfr. brev av 27. mai 2009 frå AS Haukelivegen.) 

- Reguleringsplanarbeid knytt til bompengeprosjektet på E134 Seljord – Hjartdal.   
(Jfr. brev av 16. juni 2009 frå Seljord kommune, Hjartdal kommune og AS Haukelivegen.) 

-  Planprosess for E134 Ørvella-Saggrenda. (Jfr. vedtak i Kongsbergregionen av 16. juni 
2009.) 

Vest-Telemarkrådet ber Statens Vegvesen om eit snarleg møte for å drøfte fylgjande saker: 
• Strekninga Vallar-Lønnestad på E134 i Seljord.  

(Jfr. notat av 17. april 2009 frå AS Haukelivegen. ) 
• RV41 som stamveg. Mål og strategi for utvikling/standardheving. 
• Fylkesvegnettet f.o.m. 2010. Vegvesenet si rolle. 
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Sak  62/2009   Vidare samarbeid mellom Hjartdal kommune og Vest-Telemarkrådet. 
Vest-Telemarkrådet drøfta saken på bakgrunn av Hjartdal kommune sitt ynskje om vidare 
samarbeid med Vest-Telemarkkommunane, Det låg føre eit oppsett frå Hjartdal om moglege 
samarbeidsområde.  
Vedtak: Vest-Telemarkrådet legg til grunn at Hjartdal kommune no har gått inn i 
Kongsbergregionen og såleis deltek i andre samarbeidsordningar. Hjartdal held fram i 
samarbeidet som fylgjer av medlemskapet i Fellesfondet og Vest-Telemark Næringsbygg/Vest-
Telemark Næringsutvikling.  
På same måte som med andre nabokommunar er ein open for å samarbeide med Hjartdal i 
ordningar som måtte vera aktuelle. 
 
 
Sak  63/2009  Telemarkshelten/Telemarksbirken. 
Frøydis Garmo var tilstades og orienterte nærare om saken. Initiativtakarane ynskjer å etablere eit 
opplevings- og aktivitetsselskap knytt til trim, helse og miljø  
Målsettinga med prosjektet er å sette Telemark på kartet og skape aktivitetar i samarbeid med 
kommunar, lag og organisasjonar og andre. Mogleg realisering av prosjektet avheng mellom anna 
av den lokale interessa.  
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande.  
 
 
Sak  64/2009   Kollektivplan for Telemark. 
Regionrådsleiar orienterte innleiingsvis om bakgrunnen for saken. Telemark fylkeskommune har 
sett i gang arbeid med revisjon av kollektivplan for Telemark og fylkesrådmannen orienterte om 
arbeidet så langt. Transportøkonomisk Institutt er engasjert i planprosessen, og kommunane er  
invitert til å legge fram planer og dokumentasjon, kome med innspel og delta aktivt i 
planarbeidet. Det vert lagt opp til eit medverknadsseminar i september der eit fyrsteutkast til ny 
kollektivplan vil ligge føre. 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringane til vitande. 
 
 
Sak  65/2009   Orienteringssaker/ymse. 

Det låg føre rapport med rekneskap frå Vest-Telemarktreffet på Smuget i Oslo 7. mai. Målgruppa  
var moglege tilflyttarar til Vest-Telemark, og om lag 100 personar fann vegen til treffet. 
Rekneskapen viser kostnader som er noko lågare enn budsjettert. 

Vest-Telemarktreff  i Oslo 7. mai 2009, rapport. 

Arrangørane som er Vest-Telemark Næringsforum og Vest-Telemark Næringsutvikling, ber i 
rapporten om at dei på eit tidleg stadium får signal om det skal haldast nytt treff i 2010. 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek rapporten til vitande. 
 
 
 
 
Referent: Kjell Gunnar Heggenes. 
 
 



Vest-Telemarkrådet                                                                        Møte 15. september 2009  
 
 
 
Sak  67/2009   Strategisk næringsplan. 
 

I rådsmøte 11. november 2008 drøfta Vest-Telemarkrådet rullering av næringsplanen og gjorde 
slikt vedtak: 

Bakgrunn. 

”Vest-Telemarkrådet legg opp til at næringsplanen skal rullerast i 2009.  
Vest-Telemark Næringsutvikling får i oppdrag å gjennomføre rulleringa med tanke på 
framlegging av revidert plan i Råd og Ting innan desember 2009.” 
 
Det vert det no lagt fram eit utkast til strategisk næringsplan 2010 – 2013. Av planen går det fram 
at hovudmålet for Vest-Telemark er å få varig vekst i folketalet, noko som fyrst og fremst skal 
skje gjennom tilstrekkeleg netto innflytting. For å oppnå dette peikar planen på to 
hovudstrategiar: 

1. Vekst i antal arbeidsplassar  
2. Auka attraktivitet som stad å bu 

 
Når det gjeld strategien omkring auka antal arbeidsplassar skisserer planen 3 satsingsområde: 

- Landbruk eller arealbasert næringsliv 
- Reiseliv 
- Konkurranseutsatt næringsliv 

 
I samband med strategien om auka attraktivitet som stad å bu vert det peika på 2 område for 
vidare satsing: 

- Samferdsel og kommunikasjon 
- Attraktivitetsutvikling i form av marknadsføring, profilering, bygdelivsmekling, 

integreringstiltak og sosiale møtestader/aktiviteter. 
 
 
På rådsmøtet 15. september vil Knut Vareide frå Telemarkforsking orientere nærare om innhaldet 
i planen. 
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Om planen 
 

Bakgrunn for planen 
Forrige regionale næringsplan for Vest-Telemark ble vedtatt i juni 2007.  

Vest-Telemarksrådet har bedt om en ny plan som skal gjelde perioden 2010-2014. 

Det ble nedsatt en styringsgruppe for strategis næringsplan bestående av: 

Olav Urbø 
Olav Veum 
Olav Nordbø 
Toril Nicolaisen 
Ketil Kiland 
Frida Sviland 
Mette Lien 
 

Styringsgruppen har hatt tre møter, og har involvert ansatte ved VTNU, fylkesmannens 
landbruksavdeling, fylkeskommunen.  Knut Vareide fra Telemarksforsking har bistått i 
arbeidet med utforming av forslaget til planen. 

 

Hensikten med planen 
Denne planen tar sikte på å peke ut en overordnet strategi for innretning av det regionale 
utviklingsarbeidet i Vest-Telemark i neste fireårsperiode. 

Det er ikke hensikten å planlegge alle tiltak i detalj, men gi en retning på hva som en ønsker 
å prioritere og arbeide med i de neste årene.  I den forbindelse er det trukket opp 
overordnete mål og strategier for det regionale utviklingsarbeidet og pekt ut fem 
satsingsområder. 
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Befolkningsveksten 

Befolkningsveksten er avhengig avfødselsbalansen, innvandring og flytting.   

Vest-Telemark vil på grunn av alderssammensetningen i befolkningen få fødselsunderskudd 
de neste årene.  Innvandringens størrelse er usikker de neste årene.  I de fem siste årene 
har innvandringen og fødselsunderskuddet i Vest-Telemark vært omtrent like stor, men i 
2008 var innvandringen større enn fødselsunderskuddet og førte til befolkningsvekst selv om 
det var netto utflytting fra regionen.  Det er derfor vanskelig å definere hvilket nivå på 
flyttingen som er nødvendig for å oppnå befolkningsvekst.  Med høy innvandring kan det bli 
befolkningsvekst selv med stor utflytting, og uten innvandring skal det ganske stor netto 
innflytting til.   

Målsettingen bør derfor heller være å forbedre flyttebalansen i forhold til gjennomsnittet f eks 
de fem siste årene, som er på -80 personer.  Dersom innvandring og fødselsbalanse holder 
seg på samme nivå som de siste fem årene, vil det bli befolkningsvekst dersom 
nettoflyttingen er bedre enn -28 personer.  Flyttebalansen må dermed forbedres fra -80 til -
28, dvs med minst 52 personer pr år. 

 
Tabell 1: Befolkningsendringene i Vest-Telemark splittet opp i fødselsoverskudd, netto innvandring og 
netto innenlands flytting. 

 2004 2005 2006 2007 2008 Snitt Mål 

Nettoflytting -89 -126 -69 -77 -41 -80 0 
Innvandring 92 60 52 72 96 74 74 
Fødsel -13 -76 -39 -60 -41 -46 -46 
Befolkningsvekst -10 -142 -56 -65 14 -52 29 
 

En målsetting om at nettoflyttingen i Vest-Telemark skal være på null, vil dermed gi en 
befolkningsvekst på 29 personer pr år, forutsatt av innvandring og fødselsbalanse fortsetter 
fra nivåene de siste fem årene. 

Nivået på Innvandringen har og vil ha mye å si for befolkningsveksten.  Rekruttering av 
”livsstilsinnvandrere” fra Nederland og Tyskland har bidratt positivt til folketallet i Vest-
Telemark de siste årene.  

Innvandring av flyktninger har også bidratt til folketallsvekst, men disse flytter ofte til sentrale 
strøk etter kort tid.  Det vil kreve mer aktive integreringstiltak for eventuelt å få flere av disse 
til å bli i regionen.   

Det har vært en stor økning i arbeidsinnvandringen.  Det er foreløpig usikkert hvilken 
flytteadferd denne gruppen vil ha i årene fremover.  Usikkerheten blir enda større fordi det 
antakelig vil skje en forverring av arbeidsmarkedet. 
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Mål og strategier 
 

Hovedmålet for den strategiske næringsplanen for Vest-Telemark er å få varig vekst i 
befolkningen i regionen. 

Dette skal først og fremst skje gjennom å få tilstrekkelig netto innflytting til Vest-Telemark.   

Det er i prinsippet to veier til å få økt innflytting: Vekst i antall arbeidsplasser i regionen, og 
forbedret attraktivitet som bosted. 

 

Vekst i 
befolkningen

Forbedret flyttebalanse, 
flere innflyttere, færre som 

flytter ut

Vekst i antall 
arbeidsplasser

Økt attraktivitet 
som bosted

Hovedmålet:

Avledet fra 
hovedmålet:

Hovedstrategier

 
Figur 1: Hovedmål og hovedstrategier 

 

Forholdet mellom hovedmålet og hovedstrategiene er vist i figuren over.  Det er to 
hovedstrategier for å få til hovedmålet som er vekst i befolkningen: 

1. Vekst i antall arbeidsplasser 

2. Økt attraktivitet som bosted 

3.    

Disse hovedstrategiene behandles i mer detalj i de neste kapitlene. 
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Hovedstrategi 1: Vekst i antall 
arbeidsplasser 

Arbeidsplassene 

Hvor stor vekst i antall arbeidsplasser trengs for at det ikke skal bli netto utflytting fra 
Telemark?   

Vest-Telemark er uten byer som trekker til seg unge voksne.  Ettersom de største byene i 
Norge trekker til seg mange personer i 20-årene, vil bygderegioner som Vest-Telemark 
trenge større vekst i antall arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet for å unngå utflytting.  
Dersom en skal oppnå stopp i utflyttingen bare med hjelp av arbeidsplassvekst, trengs det 
derfor en vekst i antall arbeidsplasser som er langt sterkere enn landsgjennomsnittet.   

Dersom en lykkes med å forbedre attraktiviteten i Vest-Telemark, vil det være nok å ha minst 
samme vekst i antall arbeidsplasser som landsgjennomsnittet.   

Vekst i antall 
arbeidsplasser

Vekst i privat sektor

Konkurranse-
utsatt næringsliv

Hovedstrategi:

Avledet strategi:

Satsingsområder:
Landbruk, 
arealbasert 
næringsliv: 

Reiselivet og 
fritidsbefolkningen

 
Figur 2: 

 

Veksten i antall arbeidsplasser på landsbasis svinger sterkt med konjunkturene.  I 
nedgangstider vil det kanskje være godt nok for Vest-Telemark å unngå tap av 
arbeidsplasser, men i oppgangstider må en ha sterk vekst. En aktuell målsetting vil derfor 
være å ha minst samme vekst i antall arbeidsplasser som landsgjennomsnittet.   

Utviklingen i offentlig sektor vil ha mye å si.  Dersom Vest-Telemark fortsetter å ha en svak 
utvikling av antall ansatte i offentlig sektor, kreves det desto større vekst i privat sektor.  
Utviklingen i offentlig sektor i de kommende årene er vanskelig å si noe om.  Men det vil 
være vanskelig å oppnå sterkere vekst i antall ansatte i offentlig sektor enn 
landsgjennomsnittet uten befolkningsvekst, og uten å ha større helseinstitusjoner og 
sykehus, som tar mye av veksten i offentlig sektor. For å oppnå gjennomsnittlig vekst i 
samlet antall arbeidsplasser, må vi derfor ha over gjennomsnittlig vekst i det private 
næringslivet. 
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Det private næringslivet i Vest-Telemark hadde over 4400 arbeidsplasser i 2008, mens det 
var 2556 arbeidsplasser i offentlig sektor.  Det er dermed privat sektor som er viktigst, og 
som er målet for denne hovedstrategien. 

Det er definert tre satsingsområder: Landbruk, eller arealbasert næringsliv, reiseliv og 
konkurranseutsatt næringsliv.  

 

Hovedstrategi 2: Økt attraktivitet som 
bosted 
Med en forbedring av Vest-Telemarks attraktivitet som bosted vil vi kunne få flere innflyttere 
og færre utflyttere, uavhengig av arbeidsplassutviklingen. 

 

 

 
Figur 3 

 

 

Attraktivitet som bosted 

Vi har sett at det vil være vanskelig å stoppe utflyttingen fra Vest-Telemark med 
arbeidsplassvekst alene.  Det vil kreve at veksten i antall arbeidsplasser i Vest-Telemark må 
være langt høyere enn landsgjennomsnittet.  Det vil derfor være nødvendig å øke 
attraktiviteten som bosted i Vest-Telemark.  En økning i attraktiviteten vil føre til at det blir 
flere som bosetter seg i Vest-Telemark som har frie yrker eller pendler til naboregioner.   

Her vil forbedrede kommunikasjoner gjøre dette lettere.  Samferdsel og kommunikasjoner er 
derfor eget satsingsområde.  I dag har de fleste pendlerne fra Vest-Telemark jobb enten på 

Vekst i befolkningen 

Forbedret flyttebalanse, flere 
innflyttere, færre som flytter ut 

Vekst i antall 
arbeidsplasser 

Økt attraktivitet 
som bosted 

Hovedstrategier 

Innvandring 

Fødselsbalanse 
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sektor 
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Landbruk, 
arealbasert 
næringsliv:  

Reiselivet og 
fritids-

befolkningen 

Konkurranse
-utsatt 

næringsliv 

Handel og 
tjenester 

Samferdsel og 
kommunikasjon  

Attraktivitets-
utvikling 
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aksen langs RV 36: Bø, Sauherad, Nome, Skien og Porsgrunn, eller langs E134: Hjartdal, 
Notodden, Kongsberg og Osloregionen.   

Økt attraktivitet for barnefamilier vil føre til økt innflytting av barn, som ikke trenger 
arbeidsplasser.  Her finnes det ulike virkemidler, men det er sterk konkurranse om å være e 
barne- og familievennlig region, ettersom mange andre regioner profilerer seg i denne 
retningen.  Satsingen fra Vest-Telemark må derfor være kraftigere og bedre enn 
konkurrerende regioner. 

Vi har illustrert sammenhengen mellom nettoflytting, arbeidsplassvekst i attraktivitet i figuren 
under: 

y = 0,3212x - 1,0789

R2 = 0,3975
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gjennomsnittlig vekst i 
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gjennomsnittlig vekst i 
arbeidsplasser og 
forbedret attraktivitet

 
Figur 4: 

 

Vest-Telemark i dag er vist slik disse størrelsene i Vest-Telemark og andre regioner har vært 
i perioden 2005-2007.  Vest-Telemark hadde omtrent tre prosent lavere vekst i antall 
arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet, og hadde en netto innenlands utflytting på nesten to 
prosent av befolkningen i perioden. 

Dersom Vest-Telemark hadde hatt samme arbeidsplassvekst som landsgjennomsnittet, ville 
det redusert utflyttingen til omtrent en prosent.  Vi kan dermed anta at dersom Vest-Telemark 
oppnår samme vekst i antall arbeidsplasser som landsgjennomsnittet, vil dette nesten 
halvere utflyttingen. 

Satsingen på økt attraktivitet som bosted vil, dersom en lykkes, føre til at Vest-Telemarks 
plassering beveger seg rett oppover i diagrammet.  Vi ser at det ikke vil kreves urimelige nivå 
for attraktivitet å oppnå en forbedring til et nivå hvor det er like mange inn- som utflyttere.  
Det vil kreve av Vest-Telemark er mer attraktiv enn landsgjennomsnittet, omtrent på nivå 
med regioner som i dag er ranget rundt 25-plass blant de 83 regionene i landet. 

En målsetting for attraktivitet bør derfor være at Vest-Telemark skal være blant de 25 mest 
attraktive av landets 83 regioner. 
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Satsingsområde 1: Arealbasert 
næringsliv 
Landbruket er viktig for Vest-Telemark.  Landbruket er fremdeles en viktig næring for 
regionen, ved at en relativt stor andel av arbeidsplassene er knyttet til landbruket.  
Landbruket preger også landskapet i regionen i dag, og mye av kulturarven i regionen er 
knyttet til landbruket. 

Rammebetingelsene for jordbruket har gjort at sysselsettingen og verdiskapingen ikke har 
hatt vekst i Vest-Telemark.  Innenfor skogbruk svinger konjunkturene mye, og økt 
rasjonalisering gjør av sysselsettingen neppe vil øke vesentlig.  Det er derfor viktig at en ser 
på muligheter til å utnytte arealressursene utover tradisjonelt jord- og skogbruk.   

Mulige strategiske områder er vist under: 

 
Aktive husdyrbruk: I Vest-Telemark er det størst vekstpotensiale innan husdyrproduksjon 
både grovforkrevjande, men og til ein viss grad kraftforkrevande husdyrslag. Framover vil me 
ha ein utfordring i å halde oppe produsentar  med vekstpotensiale.  Ein riktig  satsing vil vere  
å få fram husdyrprodusentar som ynskjer å satse framtidsretta. Strategiske tiltaksområde kan 
være bedriftsutvikling og  nyetablering/samdrift. 

Garden som ressurs:  I Vest-Telemark skal det utviklast nasjonale fyrtårn innan alternativ 
gardsdrift, og bruk av garden og gardbrukaren som ressurs. Strategiske  tiltaksområde er 
”Inn på tunet” og opplevingsproduksjon/Grønt reiseliv. 

Bærekraftig bruk av arealressursar: Næringsutvikling basert på areal skal vere bærekraftig 
og ha vekstpotensiale.Strategiske tiltaksområde har være alternativ bruk av arealressursane, 
Fornybar energi og trebasert innovasjon 

Strategiske tiltak på  tvers av satsingsområda: Offentlige tenester som 
konkurransefortrinn, hvor  Vest-Telemark skal  framstå med eit framtidsretta og samordna 
tenestetilbod innan rådgjeving mot næringsdrivande innan landbruk og arealbaserte 
næringar innan 2020. 

Generasjonsskifte, kor generasjonsskifte eller eigarskifte på gardsbruk fører til auke i 
tilflytting, og oppretthalding av  aktiviteten på husdyrbruk.  
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Satsingsområde 2: Reiseliv 
Reiselivet i Vest-Telemark omfatter hotell og restaurantnæringen, som sørger for overnatting 
og servering av reisende samt opplevelsestilbydere av ymse slag.  Markedet for 
reiselivsnæringen er turister, vesentlig sommer- og vinterturisme, gjennomreisende, 
besøkende til arrangementer, yrkesreiser og ikke minst hytteturistene. 

Reiselivet er viktig for Vest-Telemark.  Reiselivsnæringen i regionen er stor i forhold til 
folketallet, og dermed en viktig næring for regionen.  Vest-Telemark har også mange hytter i 
regionen, og dette har ført til stor ekstra omsetning i bygg og anleggsnæringen, og den 
voksende hyttebefolkningen styrker omsetningen innenfor varehandel og tjenester i 
regionen. 

Reiselivet i Vest-Telemark kan styrkes på flere måter: 

 

Videreutvikling av opplevelsestilbud 

Dette kan være naturopplevelser som stier og vandrerveger, ski- og slalomløyper, fiske og 
jakt.  Like viktig er kulturopplevelser, arrangementer og lokal mattradisjon.  Gode 
opplevelsestilbud vil ikke bare styrke reiselivet, men vil også gjøre regionen mer attraktiv 
som bosted. 

 

Styrking av markedsføringen av Vest-Telemark som reisemål 

 I dag markedsføres Vest-Telemark som reisemål av Telemarkreiser, og en rekke lokale 
destinasjonsselskap.  Kommunene i regionen driver også markedsføring mot turister, blant 
annet gjennom de kommunale nettsidene.  Reiselivsmarkedsføringen er inne i en periode 
med høy teknologisk endring som følge av nye muligheter ved bruk av internett, online 
booking etc.  Det er viktig at aktørene som markedsfører Vest-Telemark er med på denne 
utviklingen.  Dersom aktørene ønsker det, er det potensial for økt samarbeid og integrasjon i 
regionen. 

 

Hyttebygging og bedre integrasjon av hyttebefolkningen 

Det har vært en omfattende hyttebygging i Vest-Telemark de siste årene.  Byggingen av 
hytter skaper i seg selv arbeidsplasser, men like viktig er den økende betydningen av 
hyttebefolkningen.  Hytter med moderne standard blir brukt mer enn tidligere, og Vest-
Telemark får etter hvert en stor ”fritidsbefolkning” . Hyttefolket skaper etterspørsel til lokal 
handel og tjenester, og hyttefolket er også flittige brukere av kulturtilbud i regionen.  En 
videreføring av hyttebyggingen, samt bedre markedsføring av de regionale tilbudene til 
hyttefolket, vil skape flere arbeidsplasser i lokal handel, kultur og tjenester i regionen. 
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Satsingsområde 3: Konkurranseutsatt 
næringsliv 
Dem delen av næringslivet som selger varer eller tjenester til kunder utenfor regionen kaller 
vi konkurranseutsatt.  Industribedrifter er nesten alltid konkurranseutsatt.  Men det er også en 
del bedrifter utenfor industrien som er konkurranseutsatt, f eks innenfor data, 
ingeniørtjenester m fl.  Slike bedrifter er det viktig å ta vare på i regionen, ettersom 
produktene og tjenestene like godt produseres av konkurrerende bedrifter andre steder. 

Bedrifter som ikke er konkurranseutsatte er typisk innenfor personlig tjenesteyting og innen 
detaljhandel.  Dette er bedrifter som selger sine varer og tjenester lokalt.  I denne strategiske 
næringsplanen er ikke disse bedriftene innenfor noen av satsingsområdene.  Tanken er at 
satsingen på reiselivet og attraktivitetsutvikling skal bidra til at denne delen av næringslivet 
skal få økt omsetning.  Det lokalt baserte næringslivet vil dermed dra stor nytte av en 
vellykket satsing, men på en indirekte måte. 

En vekst i antall ansatte i konkurranseutsatt næringsliv må skje som følge av økt 
verdiskaping i eksisterende bedrifter, eller ved etablering av ny virksomhet.  Lønnsomhet er 
også viktig, det er avgjørende for at bedriftene skal overleve. 

Mange av bedriftene er medlem av Vest-Telemark Næringsforum, som er en viktig aktør i 
utviklingsarbeidet.  Bedriftene er opptatt av: 

 

Infrastruktur, veger og bredbånd 

Rekruttering, spesielt av kompetansepersonell 

Kompetanseutvikling i egne bedrifter 

 

Infrastruktur har fått sitt eget satsingsområde i denne næringsplanen, og blir omtalt der. 

Rekruttering av kompetansepersonell påvirkes av attraktiviteten av Vest-Telemark som 
bosted, som også er eget satsingsområde. 

Kompetanseutvikling i eksisterende bedrifter vil være viktig i dette satsingsområdet.  Her må 
en være lydhør for bedriftenes kompetansebehov, og forsøke å dekke dette kompetanse-
behovet med felles tiltak.  Mye er gjort i regi av VTNF de siste årene, som det kan bygges 
videre på. 

Etablering av nye bedrifter innenfor konkurranseutsatt næringsliv er også viktig.  VTNU driver 
etableringsveiledning i samarbeid med fire andre etableringskontor i fylket.  Her har 
etableringer med vekstpotensial vært prioritert de siste årene.  Utenfor konkurranseutsatt 
sektor bør en også være positiv til etableringer som kan skape nye tilbud som ikke eksisterer 
lokalt, eller som skaper økt trivsel, sosiale møteplasser, opplevelser etc.   
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Satsingsområde 4: 
Attraktivitetsutvikling 
Dette satsingsområdet har til hensikt å øke attraktiviteten til Vest-Telemark som bosted.  Når 
vi snakker om bostedsattraktivitet, gjelder dette alle forhold som gjør regionen attraktiv som 
bosted, utenom arbeidsplassutviklingen.  Økt attraktivitet vil gi seg utslag i bedret nettoflytting 
til Vest-Telemark.  Dette kan skje som følge av økt innflytting, eller redusert utflytting. 

Når det gjelder målgrupper og mulig tiltak, vil disse kunne fordeles etter om hensikten er å 
øke innflytting eller redusere utflytting, som vist i tabellen under: 

 

Økt attraktivitet som bosted - forbedre flyttebalansen 

Økt innflytting Minsket utflytting 

 

Målgrupper:  

Tidligere utflyttede Vest-Telemarkinger 

Nyinnflyttere som er tiltrukket av livsstilen i 
Vest-Telemark 

Livsstilsinnvandrere fra utlandet, f eks 
Nederland og Tyskland 

Kompetansepersonell 

 

Målgrupper: 

Nyinnflyttere og innvandrere 

 

Tiltaksområder: 

Markedsføring og profilering 

Bygdemekling  

Kreativ boligbygging 

Legge til rette for større fagmiljøer i regionen 

 

Tiltaksområder: 

Integreringstiltak mot nyinnflyttere og 
innvandrere 

Sosiale møteplasser og aktiviteter 

 

 

Som målgrupper for innflyttere er det definert fire grupper.  Den første målgruppen er 
utflyttede Vest-Telemarkinger.  Personer som er oppvokst et sted, har en tilbøyelighet til å 
flytte tilbake, og dette er derfor en gruppe som det er lett å oppnå resultater ovenfor.  Her er 
det allerede flere tiltak i gang som kan videreføres. 

Det er viktig for en region å ha en viss nyinnflytting og ikke bare tilbakeflytting.  Her bør en 
satse på de gruppene som det er størst sannsynlighet for å kunne tiltrekke seg.  
Sannsynligvis vil dette være personer som er positive til den livsstilen som Vest-Telemark 
kan tilby. 

Livsstilsinnflyttere kan like gjerne komme fra utlandet.  Det har vært en del innflytting av 
Nederlendere til regionen, særlig til Fyresdal.  For tiden er det mange nederlendere og 
tyskere som flytter til Drangedal, Kragerø og Midt-Telemark. 
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Til slutt er kompetansepersonell definert som en målgruppe.  Dette er fordi Vest-Telemark 
generelt har få personer med høyere utdanning, og det har vist seg at det er her 
rekrutteringsproblemene er størst.   

Tiltak mot målgruppene for innflytting er generell markedsføring og profilering av Vest-
Telemark.  I tillegg kan satsingen på bygdemekling, herunder markedsføring av regionen mot 
utflyttede i Oslo videreføres.  Markedsføring av Vest-Telemark mot nederlendere og tyskere 
har i stor grad vært gjort i samarbeid med selskapet Placement, og kan vurderes her.  Til 
slutt kan det være et tiltak å se om det kan organiseres større fagmiljø for 
kompetansepersonell i regionen.  Mange som har høyere utdanning foretrekker å arbeide i 
fagmiljøer, og stillinger hvor de er ensomme innenfor sitt fagfelt blir mindre interessante. 

Den eneste målgruppen for å minske utflytting er nyinnflyttere og innvandrere.  Dette er den 
gruppen som lettest flytter ut igjen. Tiltak som minsker utflytting av denne gruppen vil derfor 
virke best. 

Trivsel er naturligvis avgjørende for at personer ikke flytter ut av regionen.  Det å ha sosiale 
aktivitet og kunne delta i sosiale møteplasser er viktig.  For innvandrere og nyinnflyttere som 
ikke har familie og gamle venner i regionen er det spesielt vanskelig.  Her bør en se om det 
kan være direkte tiltak for å integrere de nye innbyggerne raskt inn i det sosiale livet.  
Videreutvikling av sosiale møteplasser og aktiviteter er samtidig også viktig for alle 
innbyggerne, også de som alltid har bodd i regionen. 

Veger og kommunikasjon ut av regionen er et av de viktigste forholdene for 
bostedsattraktivitet.  Her har vi et eget satsingsområde, så derfor er ikke det tatt med her, 

Vi må også se dette satsingsområdet i sammenheng med reiselivssatsingen, spesielt 
videreutvikling av opplevelsestilbud.  Her kan det være mange aktivitets- opplevelses- og 
kulturtilbud som øker attraktiviteten både for turister og egen befolkning. 
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Satsingsområde 5: Samferdsel og 
kommunikasjon 
Satsingsområdet samferdsel og kommunikasjon omfatter veger i regionen, viktige veger som 
forbinder Vest-Telemark med andre regioner, kollektivtilbud som busser og jernbane og i dag 
også bredbånd. 

Det som er spesielt for dette området, er at de viktige beslutningene blir tatt utenfor regionen.  
Fylkeskommunen og staten bestemmer i stor grad hva som blir fremtidens løsninger.  
Arbeidet innenfor dette feltet blir dermed i stor grad politisk arbeid for å fremme Vest-
Telemarks interesser mot fylke og stat. 

Samferdsel og kommunikasjon er viktig for både næringsutvikling, arbeidsplasser, reiseliv og 
bostedsattraktivitet. 

I et regionalt utviklingsperspektiv er kommunikasjonene viktigst for å binde sammen bosteder 
og arbeidssteder, og dermed gi grunnlag for pendling.  Vest-Telemark er geografisk plassert 
ganske langt fra store arbeidsmarkeder, og har dermed forholdsvis dårlige pendlings-
muligheter.  Likevel har kommunene i regionen utenom Seljord netto utpendling på mellom 
15 og 20 prosent.  Det er til sammen 1733 personer som bor i Vest-Telemark og som 
pendler ut av regionen.  Det er samtidig 692 personer om pendler inn.  Mulighetene til 
utpendling er derfor viktig for dagens bosetting.   En bedring av veger og kommunikasjonene 
fra Vest-Telemark til de viktigste og nærmeste arbeidsmarkedene vil kunne gjøre det lettere 
for flere å pendle ut av regionen, og dermed øke bosetting og attraktivitet.  De viktigste 
kommunene er her Bø, Skien og Porsgrunn.  Her er E134 til Seljord og RV36 derfra viktige 
tilførselsveger.  E134 mot Notodden og Kongsberg har så langt vært mindre viktig (færre 
pendlere), men dersom kjøretiden kan minskes vil dette gi positive effekter.  E134 vestover 
vil i liten grad gi grunnlag for økt pendling, ettersom det er for langt til større arbeidsmarkeder 
den vegen.  Bedre veger internt i regionen vil også øke integrasjonen i det regionale 
næringslivet.  Det vil være positivt for å gi befolkningen større valgmuligheter til arbeid, og 
samtidig øke rekrutteringsgrunnlaget for næringslivet i regionen. 

For næringslivet er veger viktige, det gjelder både vegene internt i regionen, og vegene ut av 
regionen.  Næringslivet i Vest-Telemark prioriteter veger høyt når de skal rangere hva som er 
viktig.   E134 konkurrere med andre traseer om å være viktigste overfartsåre fra Øst- til 
Vestlandet.  Her er det strategisk viktig å arbeide for E134.   

Ny jernbanetrase med lyntog gjennom Vest-Telemark har vært oppe i diskusjonen.  Dette vil 
kunne påvirke den regionale utviklingen i Vest-Telemark i betydelig grad. 

Vest-Telemark har også arbeidet mye med bredbåndsnett i regionen.  Det er viktig at tilbudet 
her ikke er dårligere enn andre steder. 
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Organisering  
Viktige punkter å avklare er: 

 

 Organisering av utviklingsarbeidet - de enkelte strategiske områdene, arbeidet 
etterpå, hvordan involvere og skape kreativitet og engasjement 

 Behov for mer konkrete handlings- og tiltaksplaner 

 Eventuelt behov for mer analyse og kunnskap 

 Forhold til fylkesplanen og kommuneplaner 

 Hvordan regionen skal fungere som en helhet, dvs hvordan arbeidsdelingen skal 
være mellom det regionale nivået, kommunene og stedene. 

 Evaluering, målstyring, rullering i løpet av planperioden 
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Situasjonsanalyse 
Tall og grafer for sitasjonsanalysen er hentet fra ”Næringsanalyse for Vest-Telemark” som 
Telemarksforsking oppdaterer hvert år. 

 

Befolkningsutvikling 
Vest-Telemark har hatt nedgang i befolkningen fra 1980-tallet til 2008.  I denne perioden har 
befolkningen i regionen sunket fra nesten 18 000 innbyggere til under 16 000.  Den viktigste 
utfordringen i årene fremover blir å snu befolkningsnedgangen i regionen.  I 2008 var det for 
første gang på mange år en vekst i befolkningen. 
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Figur 5: Folketallet (høyre akse) og årlige vekstrater (venstre akse) for Vest-Telemark. 

 

Vest-Telemark har i dag en aldersstruktur med mange eldre i befolkningen.  Dermed får 
regionen en negativ fødselsbalanse.  For å opprettholde befolkningen må det derfor være en 
netto innflytting til regionen. 

Vest-Telemark har en netto innvandring fra utlandet, og det var denne innvandringen som 
førte til befolkningsvekst i det siste året.  Innvandringstallene til Norge har økt sterkt de siste 
årene, med økende innvandring fra nye EU-land.  Det er usikkert om denne innvandringen vil 
fortsette i årene fremover. 

Den største og viktigste utfordringen er å snu utflytting fra Vest-Telemark til andre deler av 
landet.  Det har vært netto utflytting fra Vest-Telemark til andre deler av landet i mange år, og 
det er dette som over tid har ført til en aldersstruktur som gir negativ fødselsbalanse. 
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Figur 6: Utvikling av folketall i Vest-Telemark, fordelt på fødselsoverskudd, innvandring og innenlands flytting. 

 

Netto utflytting fra Vest-Telemark til andre deler av landet var på 41 personer i 2008.  Det er 
dermed ikke snakk om sterk utflytting. 

 

Arbeidsplasser 
Bosetting har alltid vært knyttet til muligheter for arbeid.  Utviklingen av antall arbeidsplasser i 
Vest-Telemark er derfor svært viktig. 
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Figur 7: Utvikling i antall arbeidsplasser.  Indeksert slik at nivået i 2000=100.  

 

Det private næringslivet i Vest-Telemark har hatt en vekst i antall arbeidsplasser som er litt 
under landsgjennomsnittet fra 2000 til 2008.  Det har imidlertid vært en nedgang i antall 
arbeidsplasser i det offentlige.  Her har synkende folketall vært med å redusere veksten i 
kommunal sektor.  Samlet sett har dermed veksten i antall arbeidsplasser i Vest-Telemark 
vært en del lavere enn i resten av landet. 
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Figur 8: Utviklingen av antall arbeidsplasser i Vest-Telemark i de ulike bransjene, indeksert slik at nivået i 
2000=100. 

 

Det er spesielt de tjenesteytende næringene som har vokst de siste årene.  Dette gjelder i 
hele landet, ikke bare i Vest-Telemark.  Vest-Telemark har hatt en liten vekst i 
industriarbeidsplassene, men nedgang i reiselivet og landbruket.  Industri og reiseliv er 
konkurranseutsatte næringer som er viktige for den regionale utviklingen.  Vest-Telemark er 
også en region med mye landbruk. 

Vest-Telemark er en forholdsvis næringsfattig region, og næringslivet har få arbeidsplasser i 
forhold til folketallet.  Det for forholdsvis lav lønnsomhet i næringslivet, og det har vært 
forholdsvis få nyetableringer de siste årene. 

 

Pendling 
Vest-Telemark har et underskudd på arbeidsplasser.  Det er vesentlig for bosettingen at 
befolkningen har pendlingsmuligheter utenfor regionen. 
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Figur 9: Netto innpendling - overskudd på arbeidsplasser, i perioden 2000-2007.  Tallene til venstre angir rangering 

mht nettopendling. 

 

Hvor pendler Vest-Telemarkingene? 

58

41

50

65

72

157

95

345

62

65

65

67

84

128

132

367

0 100 200 300 400

Notodden

Bærum

Sokkelen

Tinn

Porsgrunn

Skien

Bø

Oslo

2008
2007
2006
2004
2002
2000

 

Figur 10: Antall arbeidstakere fra Vest-Telemark som pendler ut av regionen 2000-2008. 
 

Pendlingen til Oslo består antakelig av mange studenter som har arbeid, og som ikke har 
meldt flytting.  Utenom Oslo er det flest pendlere til Bø, Skien og Porsgrunn. 
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Attraktivitet som bosted 
Det blir stadig viktigere for kommuner og regioner å være attraktive bosteder.  Attraktive 
steder trekker til seg bosetting utover de som kommer på grunn av arbeidsplassene.  Økt 
bosetting fører i neste omgang til nye arbeidsplasser i offentlig og privat tjenesteyting og 
handel.  Det er også viktig for næringslivet i Vest-Telemark at regionen er attraktiv som 
bosted.  Det gjør det lettere å rekruttere personell. 
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Figur 11: Sammenhengen mellom netto innenlands flytting og vekst i arbeidsplasser (figuren viser 
avstand til gjennomsnittlig vekst) for regionene i Norge i perioden 2005-2007. 

 

Vest-Telemark har de siste årene hatt lavere vekst enn gjennomsnittet i landet.  Dette har 
bidratt til utflytting fra regionen.  Som vi ser i figuren over, er utflyttingen fra Vest-Telemark 
faktisk litt mindre enn forventet ut fra utviklingen i antall arbeidsplasser i regionen.  Vest-
Telemark er dermed litt over middels attraktiv som bosted blant norske regioner. 

Telemarksforsking, som har forsket på bostedsattraktivitet, trekker fram følgende faktorer 
som viktige: 

 Tilgang til arbeidsmarkeder utenfor regionen.  For Vest-Telemark er det først og 
fremst andre deler av Telemark som er mest aktuelt å pendle til.  Bedre veier og 
kollektivtilbud vil gjøre det lettere å pendle, og dermed gjøre Vest-Telemark mer 
attraktivt som bosted. 

 Boligbygging.  Det er viktig å legge til rette og stimulere til boligbygging.  
Boligprisene i Vest-Telemark er lave, og ligger langt under nybyggkostnader.  Dette 
demper boligbyggingen. 

Sosiale møteplasser, kultur og kafeer.  Folk etterspør sosiale fritidstilbud og aktiviteter.  I 
Vest-Telemark er befolkningen grisgrendt, med små sentra.  Det er viktig å bygge opp rundt 
sosiale og kulturelle aktiviteter og tilbud på de ulike stedene i regionen. 
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Vest-Telemarkrådet                                                                        Møte 15. september 2009  
 
 
 
Sak  68/2009   Telemark fylkeskommune. Forslag til handlingsprogram –  
                         eksisterande og nye fylkesvegar i Telemark. 
 

I brev av 20. august 2009 frå Telemark fylkeskommune vert kommunane invitert til å uttale seg i 
høve til forslag til handlingsprogram 2010 – 2013 for eksisterande og nye fylkesvegar. 

Bakgrunn. 

Forslaga vert lagt fram for Vest-Telemarkrådet for nærare drøfting i rådsmøtet 15. september 
med tanke på ei mogleg felles uttale i saken.  
Høyringa består av 2 dokument som begge er lagt ved saken: 

- Forslag til handlingsprogram 2010 – 2013  Eksisterande fylkesvegar i Telemark 
- Forslag til handlingsprogram 2010 – 2013  Nye fylkesvegar i Telemark. 

 

Stortingsmelding nr 16 (2008 – 2009)  Nasjonal transportplan 2010 – 2019 vart handsama i 
Stortinget i juni 2009 . 

Utfordringane.  

Av regjeringa si oppsummering går det fram fylgjande prioriteringar: 
- Betydeleg auke innafor drift og vedlikehald 
- Lyft innan satsinga på store riksveginvesteringar 
- Ny rentestøtteordning til transporttiltak i fylka 
- Auka satsing innan rassikring 
- Betre ferjetilbod 
- Betydeleg auke  i utbetringar, trafikktryggleik, gang/sykkelvegar, miljø  

 
I Stortingsmeldinga er det også føreslege kor stor del av det øvrige riksvegnettet som skal 
overførast til fylkeskommunane, og dette er fastsett til 780 km. Ansvaret vert overført frå  1. 
januar 2010. 
 
I februar 2009 utarbeidde Statens vegvesen eit utfordringsnotat for å beskrive tilstand, status og 
utfordringar innafor ulike tema på det øvrige riksvegnettet i Telemark. Av utfordringsnotatet går 
det fram at tildelingane av drifts- og vedlikehaldsmidlar gjennom ei rekkje år har lege 30 % under 
behovet, og såleis laga eit vedlikehaldsforfall på vegnettet.  
Dette har gjenge ut over både trafikktryggleiken og framkoma på vegnettet og gjev ein kostbar og 
vanskeleg driftssituasjon. Forfallet på det nye fylkevegnettet er såleis kostnadsrekna til 1,3 mrd 
kroner.  (Forfallet på det eksisterande
Det går vidare fram at 5 av dei nye fylkesvegane står for 75% av forfallet der 3 av desse er av stor 
betydning for vår region. ( Rv 38 Tørdal, Rv 41 Telemarksvegen og Rv 355 Våmur). 

 fylkesvegnettet er rekna til meir enn 900 mill. kroner.)  

Vidare er det 2 store vegprosjekt (Kragerø og Hjuksevelta) som bind opp midlar dei fyrste 3 åra. 
Det vert også vist til fleire store vegprosjekt som ikkje har latt seg finansiere ut frå dei 
økonomiske rammene. Mellom anna er prosjektet Rv 359 Kaste - Stoadalen nemnt som eit stort 
prosjekt som ikkje let seg realisere utan auka rammer. 
Spleiselag og/eller alternativ finansiering vert nemnt som alternativ i denne samanhengen. 
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Hovudutvalet for infrastruktur i Telemark fylkeskommune har vedteke at midlane skal fordelast 
mellom drift og investeringar slik at vegkapitalen ikkje vert ytterlegare redusert. I sitt forslag til 
handlingsprogram seier imidlertid vegvesenet at vedtaket ikkje er mogleg å fylgje opp

I forslaget til handlingsprogram gjer vegvesenet marginalvurderingar i høve til mogleg auk eller 
mogleg reduksjon i totalrammene til nye og eksisterande fylkesvegar: 

 med dei 
økonomiske rammene som er lagt til grunn. 

- Auka ramme med 20 mill kr i perioden gjev relativt små verknader i forsterkning av bruer 
og korte vegstrekningar. 

- Auka ramme med 50 mill kr bør prioriterast til investeringar på eksisterande fylkesvegar, 
for å ta igjen noko av forfallet samt gjera tiltak i Grenland. 

- Reduksjon på 10 – 60 mill kr takast evt. frå investeringane til dei nye fylkesvegane. Det 
betyr utsetting av refusjon Hjuksevelta og Sannidal. 

- Reduksjon på 60 -  100 mill kr takast frå investeringar i dei nye fylkesvegane samt noko 
frå drifta av nye og eksisterande fylkesvegar. Konsekvens er eit fylkesvegnett i 

 

sterkt 
aukande forfall. 

Når det gjeld  dei eksisterande fylkesvegane har vegvesenet berekna eit behov på 91 mill kr pr år 
til vedlikehald og drift. I fylkeskommunens langtidsplan/økonomiplan er det lagt til grunn ei 
årleg ramme på 55 mill kr for 2010 og 70 mill kr for 2011, 2012 og 2013. 
Vegvesenet overdriv nok  ikkje når dei i handlingsprogrammet  peikar på at ”Midlene er ikke 
tilstrekkelige nok til å bremse den negative utviklinga av vedlikeholdsforfallet i vesentlig grad.” 
Vegvesenet finn såleis ikkje grunnlag for å foreslå nye strekningsvise tiltak i perioden. 
Det er heller ikkje midlar til å forsterke bruene i Telemark, og vegvesenet føreset at tillatt 
aksellast og totalvekt må setjast ned i takt med det vidare forfallet. 
 

- Rammene er for låge til å bremse forfallet på eksisterande fylkesvegar, og dekker heller 
ikkje opp behovet på dei nye fylkesvegane. 

Kort oppsummering. 

- Totalrammene er så låge at investeringane går ned samanlikna med perioden 2006 – 2008.  
- Bindingar frå tidlegare vedtak gjer at ein manglar midlar til nye viktige tiltak. 
- Det er ikkje rom for å prioritere tiltak for betre framkome for kollektivtrafikken. 
- Det er ikkje rom for å satse på gang- og sykkelvegar 
- Det er ikkje rom for miljø- og servicetiltak 
- Det er reduserte midlar til trafikksikringstiltak 
- Det finst slettes ikkje midlar til nye store investeringsprosjekt. 

 
På bakgrunn av det som går fram av dei 2 handlingsprogramma synest konklusjonen vera at det 
er auka økonomiske rammer og berre det 

 

som er svaret på Telemarks utfordringar innafor drift og 
vedlikehald av fylkesvegane. Vegvesenets skildringar av situasjonen syns vera nøkterne og 
realistiske og ber ikkje preg av overdriving. Det er såleis ikkje grunnlag for å overprøve deira 
vurderingar og prioriteringar.  

Regionrådsleiar foreslår at vår region tek eit initiativ ovanfor og dei 3 andre kommuneregionane 
og Telemark fylkeskommune med tanke på auka rammer i åra som kjem. 

Forslag til vidare arbeid. 

Vest-Telemarkrådet bør såleis invitere til eit innleiande møte mellom dei 5 partane med tanke på 
tilslutning og vidare opplegg for ein slik prosess. 
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1. Innledning 
Statens vegvesen har fått i oppdrag av fylkeskommunen å utarbeide forslag til 
handlingsprogram for nye fylkesveger for perioden 2010-2013 og fylkesvegplan for 
eksisterende fylkesveger for perioden 2010-2013. Planene utarbeides som to separate 
dokumenter. Dette dokumentet omhandler handlingsprogram for eksisterende fylkesveger. 
Det er lagt opp til felles prosess for de to planene. Prosessen er som følger: 
 
Forslag til handlingsprogram oversendes fylkeskommunen   1.juli  
Handlingsprogrammet sendes på høring    august - oktober  
Behandling i hovedutvalg for infrastruktur    12.november 
Behandling i fylkesutvalg      24.-25.november 
Behandling i fylkesting       8.-9.desember 
 
Vedtatt handlingsprogram vil bli trykket opp i endelig versjon. 
 
Handlingsprogrammet er utarbeidet i samarbeid med administrasjonen i fylkeskommunen.  
 
De eksisterende fylkesvegene er: fv 1, fv 2, fv3, fv 30, fv 31, fv 32, fv 33, fv 35, fv 36, fv 39, 
fv 43, fv 44, fv 47, fv 48, fv 49, fv 51, fv 52, fv 53, fv 54, fv 56, fv 57, fv 58, fv 59, fv 60,     
fv 102, fv, 104, fv 106, fv 107, fv 109, fv 110, fv 151, fv 152, fv 153, fv 155, fv 156, fv 200, 
fv 201, fv 203, fv 206, fv 207, fv 210, fv 211, fv 215, fv 253, fv 254, fv 256, fv 257, fv 302, 
fv 302, fv 304, fv 352, fv 353, fv 354, fv 401, fv 402, f v 404, fv 405, fv 452, fv 455, fv 501, 
fv 503, fv 504, fv 551, fv 553, fv 555, fv 601, fv 602, fv 651, fv 652, fv 653, fv 702, fv 753, 
fv 755, fv 756, fv 757, fv 801, fv 802, fv 803, fv 804, fv 805, fv 806, fv 809, fv 810, fv 851, 
fv 852 og fv 854. Det eksisterende fylkesvegnettet er til sammen 1101 km. 
 
I vedlegget finnes et kart over eksisterende fylkesveger og nye fylkesveger pr 1. januar 2010. 
 

 2



 

2. Overordnede mål og føringer 

2.1 Stortingsmelding nr. 16 Nasjonal transportplan 2010-2019 
Regjeringen la fram stortingsmelding nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 
(NTP) den 13. mars 2009. Regjeringen oppsummerte prioriteringene innen vegsektoren slik: 

• En betydelig økning i drift og vedlikeholdet. 
• Et løft i satsingen på store riksveginvesteringer. 
• En ny rentestøtteordning til transporttiltak i fylkene.  
• Økt satsing til rassikringstiltak både på riksvegene og fylkesvegene. 
• Bedre ferjetilbud. 
• En betydelig økning i programområdene for veg. Programområdene er et nytt 

samlebegrep for utbedringer, trafikksikkerhet, gang- og sykkelveger, miljø m.v. 
 
Det overordnede målet for statens transportpolitikk er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert 
og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer 
regional utvikling.  
 
Dette er de nasjonale hovedmålene: 

1. Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke 
konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i 
bosettingsmønsteret. 

2. Transportpolitikken skal bygges på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker 
med drepte eller livsvarig skadde i transportsektoren. 

3. Transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport, 
samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på 
miljøområdet. 

4. Transportsystemet skal være universelt utformet. 
 
 
Med bakgrunn i St.meld. om NTP har Statens vegvesen utarbeidet et handlingsprogram for 
riksvegene (de vegene som staten beholder) for perioden 2010-2013. Handlingsprogrammet 
har vært til høring i fylkeskommunene og vil bli stadfestet 1.oktober 2009. 
 

2.2 Langtidsprioriteringer 
Fylkestinget vedtok Langtidsprioriteringer i sak 19/09 den 10.06.09. Fra vedtaket siteres 
følgende: 
 
Fylkestinget sluttar seg i hovudsak til rådmannen sitt framlegg til LTP med fylgjande 
presiseringar: 
 

1. Vedtak som framgår av budsjettvedtak/økonomiplanvedtak 2009 – 2012 ligg fast 
inntil rullering/budsjetthandsaming hausten 2009. 

  
2. LTP/økonomiplan 2010 – 2013 må justerast i høve til dei nye rammer og oppgåver 

som framgår av Kommuneproposisjonen og Forvaltningsreforma og som får 
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verknad frå 01.01.2010 og seinare. Nødvendige ressursar for å etablere regionalt 
Innovasjonsselskap, regionalt Forskingsfond osfr må setjast av. 
 

3. Det vert lagt fram ein plan vedkomande eventuelt naudsynt bemanningsendring, 
kompetanseheving og organisatoriske endringar som følgjer av 
forvaltningsreforma. 

 
4. Rådmannen må snarast legge fram framlegg til revidert fylkesvegplan, med 

økonomiske rammer, som omfattar også det vegnettet som vert tillagt 
fylkeskommunen frå 01.01.2010. 
Planen må innehalde framlegg til prioriteringsrekkefylgje for investeringane. 
Mulighetene for finansiering for å stogge forfallet og oppruste vegnettet må 
utgreiast i planen. 
 

5. Areal- og transportsamarbeidet i Grenland skal vidareførast gjennom m.a. 
Bystrategi Grenland, belønningsordninga, BRA-midlar og liknande. 
 

6. Utviklinga i både næringsliv og demografi tilseier at opplæring framleis må ha høg 
prioritet. Det må leggast særleg vekt på kvalitet og innhald i opplæringa gjennom 
m.a. å auke driftsrammene. Fylkestinget strekar under at omstillingar i næringslivet 
tilseier auka trong for etter- og vidareutdanning/omskolering. Ambisjonane om 
auka gjennomføringsgrad i opplæringa vert presisert. 
 

7. Det skal leggast fram ein plan for den totale eigedomsforvaltninga i 
fylkeskommunen, der både investerings-, vedlikehaldsbehov og moglege 
avhendingar vert utgreidd. I denne skal også investeringsrekkefylgjen for bygg 
drøftast. 
 

8. Fylkestinget legg til grunn at arbeidet med auka kvalitet i alle deler av den 
fylkeskommunale aktiviteten og planlegginga og som er presisert fleire stader i 
LTP’en, vert fylgt opp. 

 

2.3 Sams vegadministrasjon 
I henhold til veglovens bestemmelser skal utgifter til den felles vegadministrasjonen (sams 
vegadministrasjon) både for riks- og fylkesveger dekkes av Staten. Felles vegadministrasjon 
er knyttet til vegforvaltning og administrasjon av riks- og fylkesvegnettet og består av et bredt 
spekter av oppgaver, blant annet: 

• saksbehandling av byggegrenser, avkjørsler, skilt og trafikkregulering 
• registrering i nasjonale databaser 
• vegtrafikksentralene 
• innsamling og behandling av data fra faste installasjoner på vegnettet 
• byggherreoppgaver fram til kontraktsinngåelse (drift og vedlikehold) 
• byggherreoppfølging av inngåtte kontrakter (drift og vedlikehold) 
• planleggings- og utredningsarbeid innen vegvesenets sektor- og pådriveransvar 

(trafikksikkerhet, universell utforming, sykkel, miljø etc) 
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Samferdselsdepartementet legger også til grunn, for å sikre en helhetlig tilnærming til 
vegadministrasjonens oppgaver overfor fylkene, at kostnader forbundet med 
byggherreoppgaver knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende fylkesvegnett dekkes av 
Statens vegvesen.  
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3. Utfordringer og prioriteringer 
Frem til 2010 har fylkesvegene i svært stor grad vært sekundærveger med forholdsvis liten 
trafikk. Over halvparten av det eksisterende fylkesvegnettet (målt i veglengde) har ikke 10 
tonns bæreevne. De største transportstrømmene gjennom fylket og internt i fylket har gått på 
de statlige vegene. En del av de eksisterende fylkesvegene er forholdsvis perifere og brukes 
blant annet til transport av tømmer, til hyttefelt eller til små grender. Det finnes også 
eksisterende fylkesveger som i praksis er blitt boliggater. Noen av de eksisterende 
fylkesvegene binder sammen lokalsamfunn som for eksempel vegen mellom Notodden og Bø 
over Resjemheia eller av snarvegen mellom Skien og Notodden over Valebø.  
 
Hovedutfordringen vedrørende det eksisterende fylkesvegnettet er det store forfallet. 
 
Vedlikeholdsforfallet på de eksisterende fylkesvegene i Telemark er beregnet til over 900 
mill. kr og fordeler seg på drenssystem, vegutstyr, bruer, tunneler og gang og sykkelveger. 
Det største forfallet på fylkesvegene i Telemark er imidlertid knyttet til vegkropp og 
vegdekke. Forfallet går ut over både trafikksikkerhet og framkommelighet på vegnettet og 
gjør driftssituasjonen kostbar og vanskelig. Det er en stor utfordring å prioritere tilstrekkelige 
midler til drift- og vedlikehold av vegnettet slik at forfallet ikke øker ytterligere.  
 
 

 

Kvalitet 

Tid 

Registrert 
forløp for 
mange 
fylkesveger

Ønsket 
forløp 

Figur 1. Utvikling i vegstandard over tid 
 
Figur 1 viser sammenhengen mellom kvalitet/standard og tid for en typisk vegstrekning. 
Enhver vegstrekning vil slites over tid, og ideelt sett skal man foreta nødvendig vedlikehold 
og andre tiltak for å holde vegen på et forholdsvis høyt kvalitetsnivå. Dette er illustrert med 
den heltrukne linjen. Dersom man ikke foretar nødvendig vedlikehold, vil standarden 
reduseres, og dette er illustrert med den stiplede linjen. Mange av de eksisterende 
fylkesvegene i Telemark har lav kvalitet.  
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Det er viktig å skille mellom kjørekomfort og kvalitetstilstanden på vegen. Det er mulig å 
gjennomføre tiltak som øker kjørekomforten på kort sikt uten å heve kvaliteten på vegen 
vesentlig (som for eksempel å asfaltere uten tilstrekkelig forarbeider). På kort sikt vil 
kjørekomforten øke, men etter relativt kort tid vil kjørekomforten bli like dårlig som vegens 
kvalitet tilsier. 
 
Kostnadene med å løfte kvaliteten/standarden på en veg som allerede er nedslitt vil i verste 
fall kunne bli det samme som å bygge en ny veg. Det bør være et mål å unngå at flere veger 
blir nedslitt. Valg av strategi er avhengig av hvor store midler man har tilgjengelig. Har man 
tilstrekkelige midler til disposisjon, vil man kunne utbedre de dårligste vegene samtidig som 
man sørger for at de vegene som har forholdsvis høy kvalitet fortsatt vil ha det. Dersom man 
har begrensede midler, bør man fokusere på de vegene der kvaliteten står i fare for å bli 
vesentlig dårligere på kort tid fremfor å bruke midlene på de dårligste vegene som ikke kan 
bli vesentlig dårligere.  
 
De største utfordringene på vegnettet i Telemark generelt er vedlikeholdsforfallet på 
vegnettet, trafikksikkerhetstiltak og miljø- og trafikkutfordringene i Grenland. En andel av 
fylkesvegnettet som er svært dårlig har aldri vært bra, og litt forenklet kan det sies at slike 
veger ikke er bygd etter noen bestemt standard – de er ”blitt til”. Selv om det eksisterende 
fylkesvegnettet ikke er i tråd med 0-visjonens krav, er trafikksikkerhetsutfordringene større på 
det nye fylkesvegnettet og det vegnettet som beholdes av staten etter 01.01.10 enn de er på det 
eksisterende fylkesvegnettet.  
 
Det er behov for økt tilrettelegging for gående og syklende både i byer og tettsteder og mer 
grisgrendte strøk. Det er også utfordringer knyttet til skoleveger. Statens vegvesen har så langt 
registrert et behov for gang- og sykkelveger langs det eksisterende fylkesvegnettet på over 
400 mill kr.  
 
Innenfor området ”kollektivtrafikk”, er det behov for tiltak for å lette fremkommeligheten for 
buss, samt busslommer, ventearealer og leskur.  
 
I vedlegget er utfordringene beskrevet nærmere.
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4. Økonomiske rammer 

4.1 Fylkesrådmannens forslag til økonomiske rammer 
St. prp. nr 68, kommuneproposisjonen 2010, framlagt 15.5.2009 gir fylkesfordeling av midler 
til investeringer, drift og vedlikehold av det nye fylkesvegnettet for 2010. 
 
Midlene til Telemark er vist i tabellen nedenfor. 
 

 Mill kr 2009-nivå 
 Mill.kr 
Drift og vedlikehold 117 
Investeringer 62 
Vekst i frie inntekter (veg) 37 
Sum  216 
Tabell 4.1   Midler til nye fylkesveger i kommuneproposisjonen 
       
 
Fylkesrådmannen har bedt Statens vegvesen optimalisere fordeling av midler mellom drift og 
vedlikehold og investeringer med utgangspunkt i en felles økonomisk ramme til nye og 
eksisterende fylkesveger. 
 
Fylkesrådmannen har tatt utgangspunkt i økonomiplanens rammer til eksisterende 
fylkesveger. Det vil si 44 mill kr (brutto) pr. år til drift/vedlikehold og 15 mill kr til 
ekstraordinære investeringstiltak i 2010. For 2011-2012 er det avsatt 24,77 mill.kr årlig til 
investeringer i økonomiplanen. Det er forutsatt samme ramme i 2013 som i 2012. 
 
Ses dette sammen med midlene i kommuneproposisjonen 2010 blir det følgende totalramme 
til fylkesveger i Telemark: 
 
         Tall i Mill.kr 2009-nivå 

2010 2011 2012 2013 
260 + 15* 285 285 285 

* Ekstraordinære investeringsmidler 
Tabell 4.2  Midler til nye og eksisterende fylkesveger 
 
 

4.2 Fordeling av økonomiske rammer mellom drift/vedlikehold og 
investering 

Statens vegvesen har fått i oppdrag å optimalisere den økonomiske rammen til fylkesveger 
mellom drift/vedlikehold og investeringer på nye og eksisterende fylkesveger. 
 
Grunnlaget for fordeling av rammen er utfordringsnotatet og hovedutvalgets vedtak ved 
behandling av dette. 
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Hovedutvalget for infrastruktur fattet følgende vedtak ved behandling av utfordringsnotatet 
for øvrige riksveger: ”Midler til øvrig riksvegnett i 2010-2013 blir fordelt mellom 
drift/vedlikehold og investeringer slik at vegkapitalen ikkje blir ytterlegare forringa.” 
 
Statens vegvesen ser det ikke som mulig å følge opp dette vedtaket med de økonomiske 
rammer som er lagt til grunn.  
 
Beregnet behov for midler til drift og vedlikehold av nye fylkesveger er 126 mill kr pr.år. 
Behovet til eksisterende fylkesveger er tilsvarende beregnet til 91 mill.kr.  
Store bindinger og nødvendige tiltak til blant annet sikring av tunneler medfører at det er 
nødvendig å prioritere forholdsvis mye midler til investering på det nye fylkesvegnettet (jfr. 
Handlingsprogram for nye fylkesveger). 
 
Statens vegvesen har med bakgrunn i dette foreslått en fordeling av økonomisk ramme som 
vist i tabell 4.3. Det er satt av en nominell økning i midler til drift og vedlikehold av det 
eksisterende fylkesvegnettet i perioden 2010-2013. Årsaken er blant annet forventet økte 
kostnader til funksjonskontraktene. Før 2008 var det satt av i underkant av 70 mill kr årlig til 
drift og vedlikehold. Investeringsrammen til nye fylkesveger er redusert i forhold til tildeling i 
kommuneproposisjon 2010 på grunn av at økonomiplanens ramme til eksisterende 
fylkesveger ikke er tilstrekkelig for å innfri kontraktsforpliktelsene. 
 

        Tall i Mill.kr (2009-nivå)  
 2010 2011 2012 2013 
Drift/vedlikehold nye fylkesveger 105 110 117 117 
Investeringer nye fylkesveger 95 95 88 88 
Drift/vedlikehold eksisterende fv. 55 70 70 70 
Investeringer eksisterende fv 15 +5 10 10 10 
Totalt 275 285 285 285 

Tabell 4.3  Fordeling av midler til nye og eksisterende fylkesveger 
 
Rammene gjør det ikke mulig å stoppe forfallet på eksisterende fylkesvegnett, og vegnettet vil 
fortsette å forfalle i perioden 2010-2013. 
 
Som det fremgår tidligere har Statens vegvesen foreslått en omfordeling av de totale 
økonomiske rammene slik at blant annet investeringene til eksisterende fylkesveger økes med 
5 mill. kr i 2010. Det er viktig å ha midler til trafikksikkerhet og planlegging/grunnerverv. 
Særlig vil Vegvesenet trekke frem ”aksjon skoleveg” som viktig da dette vil stimulere 
kommunene til å prioritere trafikksikkerhetstiltak. Imidlertid er midlene til aksjon skoleveg 
nesten halvert sammenliknet med tidligere år. 
 

4.3 Økonomiske bindinger på investeringsmidler 
Bindinger er restfinansiering av prosjekter/tiltak som er påbegynt, men ikke fullført samt 
prosjekter som er forskottert og skal betales tilbake i perioden 2010 – 2013. Tabell 4.4 viser 
bindinger på øvrig riksvegnett pr.1.1.2010 når budsjettet for 2009 legges til grunn. 
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Tabell 4.4   Bindinger på fylkesveger 
Prosjekt/tiltak Saksnr. Bundet beløp 

pr 1.1.2010 
Mill kr 

Tilbakebetalingsavtale 

Fv 32 Mjølnerv-Kleppv 
(gang- og sykkelveg) 

Fylkesutvalget 
Sak nr 07/01 

9 Tilbakebetales Porsgrunn kommune når 
fylkeskommunens økonomi tilsier det. 

Fv 44 Gjerpensgt – 
Stallmannsvingen  
(gang- og sykkelveg) 

 1 Det finnes ikke noe formelt vedtak om 
tilbakebetaling til Skien kommune. Det er 
dog en forståelse mellom kommunen og 
vegvesenet at tilbakebetaling skal gjøres. 

Fv 109 Åsland - Sætre  5 Påbegynt anlegg. Fullføres i 2010. 
Fv 854 Hylland - Øyfjell Fylkestinget 

Sak nr 11/09 
16 Tilbakebetales Vinje kommune når prosjektet 

ellers ville vært gjennomført.  
 
Fylkestinget har vedtatt forskuttering av fylkesveg 854 Hylland – Øyfjell i sak nr 11/09, men 
Vinje kommune har foreløpig (juni 2009) ikke godtatt refusjonsbetingelsene i fylkes-
kommunens vedtak. Prosjektet er foreløpig (juni 2009) ikke igangsatt. 
 
Tilbakebetalingene av forskutteringene vil ikke gjøres før etter 2013. 
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5. Drift og vedlikehold m.v. 
Drifts- og vedlikeholdstiltak har framkommelighet og vegkapitalbevaring som hovedformål. 
Tiltakene har også vesentlig betydning for om vegnettet fremstår som trafikksikkert, 
universelt tilgjengelig og effektivt. 
 
Statens vegvesen opererer med et skille mellom bruken av midler til drift og vedlikehold og 
midler til investeringer. Midler fra drifts- og vedlikeholdsbudsjettet brukes til å drifte og 
vedlikeholde vegnettet. Investeringsmidler brukes til å oppgradere vegnettet til opprinnelig 
standard samt til videreutvikling av vegnettet. Dette skillet er også lagt til grunn for 
prioriteringene i handlingsprogrammet. Tiltakene beskrevet i første kulepunkt nedenfor 
finansieres i hovedsak over drifts- og vedlikeholdsbudsjettet, mens tiltakene i andre kulepunkt 
i hovedsak finansieres over investeringsbudsjettet. 
 

o Det daglige tilsynet og tiltakene som skal til for at vegen skal være så 
framkommelig og trafikksikker som mulig gitt vegens tilstand. Tiltak kan 
være: lapping, asfaltering, oppmerking, renhold (feiing og søppelplukking), 
fjerne avleiringer i kummer/rør, brøyting, høvling, strøing, salting med mer. 

 
o Utbedring av skader og rehabilitering av konstruksjonsmessig forfall. Tiltak 

kan være: Skifting/ reparering av stikkrenner, rør og kummer, rehabilitering av 
murer, bruer, underganger, utskifting av masser pga bæreevnesvikt, telehiv, 
oppretting av vegbanen etter sig i skråninger og ustabilitet i vegens undergrunn 
med mer. 

 

5.1 Standard på drift og vedlikehold av nye fylkesveger 
Håndbok 111, Drifts- og vedlikeholdsstandard for Statens vegvesen, angir nivået på 
standarden (utførelsesnivået) innenfor forskjellige oppgaver på vegnettet. Kvalitetsnivået er 
fastlagt ut fra en samlet avveining av forskjellige kostnadstyper. Optimalt nivå for drift og 
vedlikehold innebærer ideelt sett de løsninger som gir lavest mulig totale kostnader for 
samfunnet over tid. 
 
 En nøyaktig beregning av den optimale standarden for drift og vedlikehold er vanskelig. For 
eksempel vil både trafikkmengden og trafikkens sammensetning ha betydning.  
Standardkravene differensieres ut fra blant annet trafikkmengde. Det er derfor lavere drifts- 
og vedlikeholdsstandardkrav knyttet til en lavtrafikkert veg enn en høytrafikkert veg i  
Håndbok 111. Dagens standard er tilpasset trafikkgrunnlaget på den enkelte veg. Håndbok 
111 representerer således et felles sett av standardkrav for alle riksveger. Standardkravene er 
innarbeidet i alle de ulike kontraktene innenfor drifts- og vedlikeholdsområdet. 
 
Statens vegvesen har i dag felles kontrakter for drift og vedlikehold av stamveger, øvrige 
riksveger, gang- og sykkelveger og fylkesveger innenfor ett og samme kontraktsområde. 
Ved kontraktutarbeidelse, og senere kontraktsgjennomføring, vil det være fordelaktig for både 
vegholder og trafikanter at krav og standarder fremstår noenlunde like. Byggherrens 
oppfølging av kontraktene vil være mer effektiv og rasjonell. Lik standard vil gjøre det 
enklere for entreprenøren å prissette, forstå og etterleve kravene, noe som igjen kan føre til et 
lavere konfliktnivå i kontraktene. Fra et vegholder- og trafikantperspektiv er det ikke ønskelig 
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med store standardsprang og variasjon mellom fylkene. Statens vegvesen anbefaler at de 
samme standardkrav i blant annet Håndbok 111 gjøres gjeldende i fylkene, slik at dagens 
målsetning om mest mulig lik praksis, likt standardvalg og effektive løsninger også kan 
videreføres etter 2009. Statens vegvesen forutsetter at Håndbok 111 legges til grunn for drift 
og vedlikehold av det nye fylkesvegnettet i handlingsprogrammet i perioden 2010-2013. 
 
 

5.2 Funksjonskontraktene 
Gjennomføringen av drifts- og vedlikeholdsoppgaver i funksjonskontraktene omfatter dels 
inspeksjon av og tilsyn med vegnettet, dels gjennomføring av driftstiltak og enklere 
vedlikeholdstiltak. Funksjonskontraktene omfatter alle vegkategorier (stamveg, øvrig riksveg 
og eksisterende fylkesveger) innenfor et geografisk område. 
 
Driftstiltakene gjennomføres på basis av spesifiserte standardkrav for tiltak på den aktuelle 
vegtypen. Andre driftstiltak, som tilsyn og inspeksjoner av vegnettet, er relatert til behovet for 
å fange opp irregulære forhold, og kan være bestemt som en årlig, månedlig eller ukentlig 
frekvens. 
 
Vedlikeholdstiltakene bestilles dels innenfor rammen av prosessbaserte enhetspriser i 
kontraktene, dels som regningsarbeider med basis i oppgitte timepriser i kontraktene. 
Vedlikeholdstiltakene som dekkes av funksjonskontraktene er stort sett relatert til forhold som 
avdekkes gjennom tilsyn med vegnettet, som rensk av drenssystem, lapping av asfaltdekker, 
opprydding etter mindre ras og flom, utbedring og reparasjoner av mindre skader på vegutstyr 
osv.  
 
Funksjonskontraktene er flerårige kontrakter, normalt med en løpetid på 5 år, unntaksvis 
lenger. I Telemark har vi i øyeblikket følgende funksjonskontrakter: 
 
         2009 nivå 

Kontrakt Område Varighet Utløper Årlig kostnad  
Mill.kr 

0801 Vest-Telemark 6 år 2013 6,2 
0802 Lifjell 5 år 2014 17,8 
0803 Grenland 5 år 2011 8,3 
0804 Nedre Telemark sør 5 år 2014 8,2 
0805 Rjukan 5 år 2011 3,7 
0806 Vinje 5 år 2011 4,5 
0808 Elektro/veglys Øvre Telemark 5 år 2014 < 0,1 
0809+10 Elektro/veglys Nedre Telemark 5 år 2014 0,5 
 Sum   49,2 
Tabell 5.1 Årlig kostnad til funksjonskontrakter på det eksisterende fylkesvegnettet 
 
I den grad det er veglys langs de eksisterende fylkesvegene, dekkes kostnadene av 
kommunene. 
 
Kostnader til funksjonskontrakter er i utgangspunktet å betrakte som bindinger, selv om 
kontraktene kan reguleres inntil 15 % uten endring av generalomkostningene i kontrakten. Av 
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disse kostnadene utgjør prisstigning gjennomsnittlig ca 10 % og øker med ca 4 % pr. år. (Den 
relativt lave gjennomsnittlige prisstigningen skyldes at 4 kontrakter ble fornyet i 2009). 
 
Kostnadsøkningen ved kontraktsfornyelse har de siste årene variert mellom ca 50 % og ca 120 
%, og et sikkert anslag på kostnadsnivået for årene etter 2011 lar seg derfor vanskelig 
gjennomføre. 
 
Funksjonskontraktene inneholder ikke alle relevante drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Dette 
gjelder blant annet dekkelegging, vegoppmerking og bruvedlikehold, samt fysiske 
vedlikeholdstiltak i tunnel. Disse tiltakene gjennomføres i som egne kontrakter, fortrinnsvis 
for et år.  
 
Situasjonen har i lengre tid vært at det er et gap mellom beregnet behov til drift og 
vedlikehold og årlig budsjett og mellom årlig budsjett og bindinger i funksjonskontrakter. 
Særlig stort har dette gapet vært i 2009 for de eksisterende fylkesvegene. Dette har gjort at det 
har vært nødvendig å begrense kontraktskostnadene ved å avbestille og unnlate å gjøre 
mengdebaserte bestillinger. Det har medført nedprioritering av tiltak som dekkefornying, 
grøfting, vegetasjonsbekjempelse, fornying av vegutstyr, siktrydding og andre mindre tiltak. 
Mye av dette er helt nødvendige tiltak for å opprettholde vegkapitalen. Konsekvensen av ikke 
å ha midler til slike tiltak er at vegnettet gradvis har forfalt. 
 
 

5.3 Behovsberegninger og økonomisk ramme 
Statens vegvesen har beregnet behovet for å drifte og vedlikeholde det eksisterende 
fylkesvegnettet. Beregningene tar utgangspunkt i kostnadene for å opprettholde vedlikeholds- 
og driftsstandard på vegnettet i en gitt, god standard. Beregningene viser et behov for 91 mill 
kr pr. år til eksisterende fylkesveger i Telemark. 
 
I kap. 4.2 er det forutsatt et det legges til grunn en årlig ramme til drift- og vedlikehold 55 mill 
kr i 2010 og 70 mill.kr i 2011, 2012 og 2013.  
 
Det er lagt til grunn økte rammer fra 2010 til 2013. Årsaken er at det er forventet at 
kostnadene på funksjonskontraktene vil øke ved fornyelse. Det er vanskelig på det nåværende 
tidspunkt å kunne si noe om størrelsen på kostnadsøkningen. 
 
Dersom det bevilges midler som forutsatt i kapittel 4.2, vil bevilgningene dekke kostnadene til 
funksjonskontraktene. I tillegg vil det være midler til å gjennomføre en andel av de 
nødvendige vedlikeholdstiltakene som asfaltering, vegoppmerking og bruvedlikehold, men 
midlene er ikke tilstrekkelige nok til å bremse den negative utviklingen av vedlikeholds-
forfallet i vesentlig grad. 
 
 

 
 
 
 

 13



 

6. Investeringer i perioden 2010-2013 

6.1 Hovedprioriteringer 
Tabellen nedenfor viser forslag til investeringsprogram for perioden 2010-2013 innenfor en 
ramme på 50 mill.kr for 4-årsperioden.  
                                                                                                                                      Mill. 2009-kr 

 
Programområde 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Sum 
2010-2013 

Strekningsvise investeringer      
Programområder      
Mindre utbedringer 15,0 5,0 5,0 5,0 30,0 
Gang- og sykkelveger      
Trafikksikkerhetstiltak 3,8 3,8 3,8 3,8 15,2 
Miljø- og servicetiltak      
Kollektivtiltak og universell utforming 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 
Planlegging/ Grunnerverv  1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 
Sum 20,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

Tabell 6.1 Fordeling av total investeringsramme. 
 

6.2 Strekningsvise investeringer 
Med ”strekningsvise investeringstiltak” menes enkeltprosjekter med en samlet kostnad på 
minst 15-20 mill kr og som typisk går over en relativt kort strekning. Tradisjonelt har dette 
vært å bygge en ny veg. Statens vegvesen vil ikke foreslå nye strekningsvise tiltak i perioden 
2010-2013.  

6.3 Programområde ”mindre utbedringer” 
De fleste investeringstiltakene som foreslås gjennomført er i denne kategorien, og det dreier 
seg om oppgradering av enkelte fylkesveger.  
 
Statens vegvesen har i perioden 2006-2009 planlagt og gjennomført utbedringer av en rekke 
fylkesveger. En del av disse prosjektene ble dyrere enn beregnet og midlene som ble stilt til 
disposisjon i 2009 var mindre enn man hadde planlagt. Gitt ressursene som stilles til 
disposisjon, vil man ikke kunne gjennomføre alle prosjektene som forutsatt. I henhold til 
vedtak skal 15 mill kr benyttes til forfallstiltak i 2010. Året 2010 blir det siste året man følger 
prioriteringene i fra planen gjeldene i perioden 2006-2009.  
 
Etter Statens vegvesen sin vurdering bør de knappe ressursene brukes på å unngå at viktige 
vegstrekninger der forfallet akselererer blir svært dårlige. Prioriteringene er vist i tabellen på 
neste side. 
 
Det er ikke tiltrekkelig midler til å forsterke bruer. Statens vegvesen forutsetter at tillatt 
totalvekt og aksellast på bruer settes ned i takt med utvikling av forfall på bruene. Statens 
vegvesen er for tiden ekstra bekymret for Dyrland bru på fylkesveg 503 og Flittig bru på 
fylkesveg 31. Endelig beslutning om nedsatt aksellast vil bli fattet etter en grundig 
gjennomgang av bruenes tilstand. 
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Mill.2009-kr 

 
Tiltakskategori 

Kat. 
* 

Lengde,
km 

 
2010

 
2011

 
2012 

 
2013 

Sum 
2010-2013

Forfall vegkropp: 
Fv 109 Åsland – Sætre (rest)

Fv 756 Marum – Steinsbøle (parseller)
Fv 152 Strupa – Grønkjær (parseller)

Fv553/44 Holtsås – Våla – Skien (parseller)   

 
SV 
Ø 

SV 
SV 

 
4,5 km   

parseller 
parseller 
parseller 

 
5,0 
5,0 
5,0 

 
 
 
 

5,0 

 
 
 
 

5,0 

 
 
 
 

5,0 

 
5,0   
5,0 
5,0 

15,0 
Sum   15,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

* SV er svært viktige eksisterende fylkesveger, Ø er øvrige fylkesveger. 
 
Prosjektet fv 109 Åsland – Gonge var omtalt i planen for 2006-2009. Det ble startet i 2009 og 
foreslås sluttfinansiert i 2010. Prosjektet fv 756 Marum – Steinsbøle var omtalt i planen for 
2006-2009, og det foreslås at det settes av 5 mill kr for å oppgradere parseller på strekningen. 
Det foreslås ikke at det settes av midler til å oppgradere hele strekningen. Fv 152 er en viktig 
vegstrekning som binder sammen Bø og Notodden og er en av fylkesvegene som ennå ikke er 
nedslitt. Derfor bør denne prioriteres. I planen for perioden 2006-2009 var det også foreslått å 
bevilge et mindre beløp til strekningen Strupa – Grønkjær. Fylkesvegene 553 og 44 fra 
Holtsås via Våla og til Skien er viktige fylkesveger mellom Skien og Notodden som er blant 
de fylkesvegene som ennå ikke er nedslitt. Derfor bør disse vegene prioriteres. I planen for 
perioden 2006-2009 var det også foreslått å bevilge et mindre beløp til strekningen fylkesveg 
44 Plesnerparken (dvs. Skien) – Våla. 

6.4 Programområde ”Gang- og sykkelveger”. 
Det foreslås ikke avsatt midler til tiltak for gående og syklende i perioden. Statens vegvesen 
har prosjektlister for om lag 400 mill. kr. Porsgrunn og Skien kommuner har tidligere 
forskuttert gang- og sykkelveger i kommunene for til sammen 10 mill kr, og det var i 
fylkesvegplanen for 2006-2009 planlagt at tilbakebetalingen skulle starte i 2009. På grunn av 
budsjettsituasjonen for 2009, var dette ikke mulig å gjennomføre. Det er ikke midler til å 
refundere forskutteringen i perioden 2010-2013. 

6.5 Programområde ”Trafikksikkerhetstiltak”. 
Det foreslås avsatt midler til FTU (tilskuddsordningen/aksjon skoleveg) og mindre trafikk-
sikkerhetstiltak. FTU-midlene administreres og fordeles av FTU og går til prosjekter som 
finansieres av Telemark fylkeskommune og kommunene. Potten som foreslås bevilget til FTU 
er vesentlig mindre enn den har vært tidligere år. Typiske mindre trafikksikkerhetstiltak er 
utbedring av rekkverk, forbedring av sikt, tiltak for myke trafikanter m.m. 
 

                                          Mill.2009-kr 
 
Tiltakskategori 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Sum 
2010-2013 

FTU – aksjon skoleveg (tilskuddsmidler) 
Mindre ts-tiltak 

2,5 
1,3 

2,5 
1,3 

2,5 
1,3 

2,5 
1,3 

10 
5,3 

Sum 3,8 3,8 3,8 3,8 15,3 
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6.6 Programområde ”Miljø- og servicetiltak”. 
Det foreslås ikke midler til dette programområdet. Dette programområde omfatter blant annet 
tiltak for å oppfylle krav fastlagt i lov og/eller forskrift. Dette gjelder bl.a krav til innendørs 
støy i boliger og institusjoner. Gjeldende forskrift setter begrensning til 42dB(A) innendørs 
støy. Denne forskriften er i det alt vesentlige oppfylt ved tidligere gjennomførte tiltak, men 
det synliggjøres midler som skal ivareta kravet dersom uforutsette saker skulle dukke opp. 
Programområdet omfatter også ivaretagelse av forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(vannforskriften) som legger til rette for den norske gjennomføringen av EU’s rammedirektiv 
for vann (vanndirektivet). Pålagt kartlegging av biologisk mangfold omfattes også av dette 
programområdet. 
 
Statens vegvesen legger opp til at man kun imøtekommer lovpålagte tiltak vedrørende blant 
annet støy. Så vidt Statens vegvesen kjenner til, er det ikke behov for å gjøre tiltak frem til 
2013, og derfor settes det ikke av midler. 
 

6.7 Programområde ”Kollektivtiltak og universell utforming”. 
Programområdet omfatter primært tiltak for tilrettelegging for busstrafikk og passasjerer. Det 
foreslås avsatt en sum på 0,2 mill kr årlig til mindre kollektivtiltak. Dersom det blir mulig for 
fylkeskommunen å søke om BRA-midler for å oppgradere holdeplasser i henhold til kravene 
om universell utforming, antas det at fylkeskommunen fortsatt gjør dette. Telemark 
fylkeskommune har fått anledning til å søke Belønningsordningen om midler til kollektivtiltak 
i Grenland. Midlene kan benyttes til både drift av kollektivnettet og investeringer i 
infrastruktur. Det er dermed mulig at de samlede investeringene i infrastruktur blir høyere enn 
det Handlingsprogrammene for både riksveger (de vegene som beholdes av staten), samt nye 
og gamle fylkesveger tilsier. 

                                                 
Mill.2009-kr 

 
Tiltakskategori 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Sum 
2010-2013 

Mindre kollektivtiltak 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 
 

6.8 Grunnerverv og planlegging. 
Det er viktig med tilstrekkelige midler til planlegging og grunnerverv. Det foreslås at det 
settes av 1,0 mill. kr. hvert år til dette formålet. Det er ikke satt av midler til planlegging av 
store investeringsprosjekter. 
 

Mill.2009-kr 
 
Tiltakskategori 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Sum 
2010-2013 

Grunnerverv og planlegging av tiltak innenfor 
programområdene 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

  
4,0 
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7 Marginalvurderinger 
I kapittel 4.1 og 4.2 er de økonomiske rammene som er lagt til grunn i handlingsprogrammet 
beskrevet. Nedenfor gis det en vurdering av økning og reduksjon i totalrammen som er gitt til 
nye og eksisterende fylkesveger. 

7.1 Fordeling mellom drift/vedlikehold og investeringer 
 
Økning av totalrammen med 20 mill kr i perioden 2010-2013 
En økning i totalrammen på 20 mill kr anbefales brukt til investeringstiltak på eksisterende 
fylkesvegnett. Investeringsmidlene til denne delen av fylkesvegnettet, slik de er vist i tabell 
4.3 er svært små. Økning med 20 mill kr vil gjøre det mulig å forsterke noen bruer og korte 
vegstrekninger som er i stort forfall. 
 
Økning av totalrammen med 50 mill kr i perioden 2010-2013 
Økning med 50 mill kr anbefales i hovedsak å gå til investering på eksisterende fylkesveger. I 
tillegg bør noen av midlene gå til investering på nye fylkesveger. Midlene bør prioriteres til 
tiltak for å ta igjen vedlikeholdsforfall og til Grenland.  
 
Reduksjon i totalrammen med 10 -60 mill kr i perioden 2010-2013 
Midlene tas fra investeringer til nye fylkesveger. Konsekvensene vil være å utsette refusjonen 
på rv 360 Hjuksevelta og ikke utbedre rv 38 Sannidal – Gjerdemyra. 
 
Reduksjon i totalrammen med 60 – 100 mill.kr i perioden 2010-2013 
Det meste av reduksjonen bør tas fra investeringer nye fylkesveger, men det bør også tas noe 
fra drift og vedlikehold nye og eksisterende fylkesveger. Konsekvensene vil være et 
fylkesvegnett i sterkt økende forfall.  
 

7.2 Marginalvurderinger drift og vedlikehold 
 
Reduksjon i økonomisk ramme 
Kontraktsbindingene i funksjonskontraktene må anses som bindinger. Det betyr at disponibel 
ramme til drift og vedlikehold minimum kan være 49,2 mill.kr1.  
 
En ramme på nivå med bindingene i funksjonskontraktene medfører at det ikke er midler til 
asfalt, vegoppmerking, bruvedlikehold eller mer omfattende vedlikehold på vegkroppen. 
Konsekvensene vil være et vegnett i økende forfall. 
 
For å kunne stoppe vedlikeholdsforfallet må økonomisk ramme til nye fylkesveger i Telemark 
være 91 mill.kr pr. år i perioden 2010-2013.  Lavere ramme enn dette vil føre til fortsatt økt 
vedlikeholdsforfall. 
 

                                                 
1 Prisendringer i funksjonskontraktene og fremfor alt nye funksjonskontrakter i 2011 vil kunne øke dette beløpet. 
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Økning i økonomisk ramme 
Dersom disponibel ramme økes ut over beregnet behov vil forfallet utbedres over tid, 
avhengig av hvor mye den årlige tildelingen økes. Statens vegvesen har imidlertid lagt til 
grunn at tiltak for å ta igjen forfallet prioriteres innenfor investeringsbudsjettet. Dette er 
tyngre vedlikehold som forsterkning av vegnettet og større brureparasjoner. For å oppnå en 
langsiktig bedring av situasjonen på vegnettet og ta igjen vedlikeholdsforfallet bør rammen til 
drift og vedlikehold samsvare med beregnet behov. Samtidig bør det prioriteres store beløp 
fra investeringsmidler til forfallstiltak. 
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8. Oppsummering av handlingsprogrammet 
Rammene til drift og vedlikehold gjør at nivået i funksjonskontraktene opprettholdes og gjør 
det mulig å drifte vegnettet tilsvarende i dag. I tillegg vil det være midler til å gjennomføre en 
andel av de nødvendige vedlikeholdstiltakene som asfaltering, vegoppmerking og bru-
vedlikehold, men midlene er ikke tilstrekkelige nok til å bremse den negative utviklingen av 
vedlikeholdsforfallet i vesentlig grad. Resultatet blir at det eksisterende fylkesvegnettet 
fortsatt vil være i sterkt forfall.  
 
De økonomiske totalrammene er så lave at investeringene i det eksisterende fylkesvegnettet 
blir lave sammenliknet med det de har vært i perioden 2006-2008.  
 
Investeringsmidlene foreslås primært brukt til å innhente forfall på parseller på fire navngitte 
strekninger. Det er også satt av midler til trafikksikkerhetstiltak – blant annet ”aksjon 
skoleveg”, men midlene til dette er nesten halvert sammenliknet med tidligere.  
 
Etter Statens vegvesen sitt syn er det ikke mulig å prioritere investeringsmidler til tiltak for 
gående og syklende. 
 
Statens vegvesen foreslår at det bevilges en sum til kollektivtiltak. 
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Vedlegg. Nærmere om utfordringene. 
 
De eksisterende fylkesvegene i Telemark er inndelt i tre kategorier, ”Svært viktige”, ”viktige” 
og øvrige fylkesveger”. Inndelingen ble vedtatt av regionrådet i forbindelse med utarbeidelse 
av fylkesvegplanen for perioden 2006 – 2009. Inndelingen er i hovedsak basert på tre 
kriterier: 
 
• vegens forbindelsesfunksjon og rutevise betydning 
• trafikkmengde 
• betydning for tungtransport og kollektivtrafikk 
 
Statens vegvesen har ikke gjort noen ny gjennomgang av inndelingen av fylkesveger i 
forbindelse med utarbeidelse av Handlingsprogrammet 2010-2013. Fra og med 1. januar 2010 
overtar Telemark fylkeskommune ansvaret for det som pr 2009 er de fleste riksvegene i 
fylket.  
 

 Antall km % fordeling 
Svært viktige fylkesveger 174 16 
Viktige fylkesveger 312 28 
Øvrige fylkesveger 616 56 
Sum 1102 100 

Tabell 1: Inndeling av fylkesvegnettet i Telemark pr 2009. 
 
Fremkommelighet 
Tabell 2 under viser at det ved inngangen til 2010 vil være 20 svake bruer og 7 andre flaske- 
halser på fylkesvegnettet i Telemark. Begrepet ”flaskehals” brukes for å beskrive lokale, 
avgrensete forhold som begrenser framkommeligheten på vegnettet, for eksempel en lav 
undergang eller for svak bru. Følgende kriterier lagt til grunn: 
 
Bru eller annen konstruksjon med mindre enn 10 tonn tillatt aksellast 
Konstruksjon med mindre enn 4,2 m skiltet fri høyde.  
Konstruksjon med mindre enn 3,5 m fri bredde2. 
 
På lang sikt vil det kunne være et mål å utbedre alle bruene slik at ingen har mindre 
føringsbredde enn 6 meter.  
 
 
 Svært viktige 

fylkesveger 
Viktige 
fylkesveger 

Øvrige 
fylkesveger 

Sum 

Antall flaskehalser 16 5 15 36 
Herav ”svake bruer” 12 3 13 28 
Tabell 2: ”Svake bruer” og flaskehalser.  
 
Med ”svake bruer” menes bruer med mindre enn 10 tonn tillatt aksellast.  
 

                                                 
2 Vær klar over at for det vegnettet som fylkeskommunen overtar fra staten pr 01.01.10 definerer bruer med 
føringsbredde mindre enn 6 meter som flaskehals. 
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Tabell 3 viser at 480 km (ca. 44 %) av det eksisterende fylkesvegnettet vil ha 10 tonn tillatt 
aksellast ved inngangen til 2010. Hele det vegnettet som fylkeskommunen overtar fra staten 
har en registrert bæreevne på 10 tonn.  
 
 
 8 tonn 10 tonn 
 km % Km % 
Svært viktige fylkesveger 85 14 89 19 
Viktige fylkesveger 103 16 209 43 
Øvrige fylkesveger 434 70 182 38 
Sum 622 100 480 100 

Tabell 3: Bæreevne uttrykt som tillatt aksellast på fylkesvegnettet i Telemark.  
 
Den dårlige standarden på fylkesvegnettet har flere årsaker. For det første er dette i stor grad 
veger som ikke er bygget for å tåle de belastningene som dagens trafikk gir, og for det andre 
har ikke vedlikeholdsinnsatsen vært tilstrekkelig til å hindre et stadig akselererende forfall. 
Dette fører til at bæreevnetilstanden på fylkesvegnettet vil være i endring. Selv en strekning i 
fullgod tilstand er utsatt for nedbryting over tid og utviklingen i negativ retning pågår 
kontinuerlig, og i stadig raskere tempo jo lavere vedlikeholdsinnsatsen er. Dette betyr at også 
veger som i dag har 10 tonn tillatt aksellast kan få behov for utbedringstiltak og reinvestering 
på et gitt tidspunkt, noe som da nødvendiggjør en rullerende oppgraderings- innsats for å 
opprettholde aksellasttilstanden.  
 
Tilstandsutviklingen på fylkesvegnettet påvirkes også av flere utenforliggende faktorer, blant 
annet kan klimatiske forhold og økt trafikkbelastning spille en betydelig rolle. For eksempel, 
vil graden av tele vinterstid og forløpet av teleløsningsperioden om våren spille en stor rolle. 
Uvanlig store nedbørsmengder kan føre til store skader på vegnettet. 
 
 
Tilbud til gående og syklende 
Nasjonal sykkelstrategi er utarbeidet som grunnlagsdokument for NTP 2010-2019. Den har 
følgende hovedmål: Attraktivt å sykle for alle. 
 
Det er vist følgende delmål: 
 
Sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 % av alle reiser. 
I byer og tettsteder skal sykkeltrafikken dobles. 
80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen 
 
Statens vegvesen har et sektoransvar for økt bruk av sykkel. Etatens viktigste tiltak for økt 
sykkelbruk er: 
 
• Etablere sammenhengende hovednett for sykkel i byer og tettsteder med over 5000 

innbyggere 
• Bedre drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg 
• Utenfor tettbygde strøk prioriteres skoleveger  
 
Ved inngangen til 2010 vil det være ca. 15 km med gang-/sykkelveger langs fylkesvegene i  
Telemark. Statens vegvesen har prosjektlister for over 400 mill kr. Utbyggingstakten for tiltak 
for gående og syklende langs fylkesvegene står ikke i forhold til det store behovet for slike 
tiltak.  
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Dersom målet om økt reiseandel med sykkel skal nås er det nødvendig med tiltak som legger 
forholdene til rette. Satsing på sammenhengende hovednett i byer og tettsteder og tiltak nær 
skoler kan bidra til dette. Et eksempel på dette er satsingen på ”Sykkelbyen Notodden” i 
perioden 2006 – 2009 
 
 
Trafikksikkerhet 
Transportetatenes forslag til NTP bygger på mål og retningslinjer fra Samferdsels 
departementet og Fiskeri- og Kystdepartementet. Det er satt fire overordnede nasjonale mål, 
og ett av disse er relatert til trafikksikkerhet: 
 
Bygge transportpolitikken på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte 
eller livsvarig skadde i transportsektoren 
 
Trafikksikkerhetsarbeidet baseres på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med 
drepte eller hardt skadde i trafikken (”nullvisjonen”). I transportetatenes planforslag for 2010-
2019 forutsettes denne visjonen videreført. Konkret innebærer denne visjonen en satsing på 
tiltak mot ulykker som ofte medfører alvorlige skader. Dette omfatter i første rekke møte- og 
utforkjøringsulykker utenfor tettbygde strøk og påkjørsel av myke trafikanter innenfor 
tettbygde strøk.  
 
Hvert år blir flere personer drept og hardt skadd på det eksisterende fylkesvegnettet i 
Telemark. Tall for 10-års-perioden er vist i figuren under. Som det framgår er det store årlige 
variasjoner. Dette kommer av at enkeltulykker får stor påvirkning på et så lite antall ulykker. 
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Figur 1: Oversikt over antall drepte og hardt skadde i trafikkulykker langs det eksisterende fylkesvegnettet i 
Telemark. 
 
Tabell 4 viser at det er utforkjøringsulykker som inntreffer hyppigst langs fylkesvegene i 
Telemark og at disse ulykkene står for 60-70 % av det samlete antallet drepte og meget hardt 
skadde. Nesten 90 % av disse ulykkene inntreffer utenfor tettbygd strøk og langt de fleste på 
strekninger med fartsgrense 80 km/t. Ut over dette ser ulykkene til å skje spredt og tilfeldig på 
fylkesvegene og danner ikke ytterligere mønster.  
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Ulykkestype Antall ulykker Andel av totalt 
antall ulykker 

Antall drepte 
og hardt 
skadde 

Andel av totalt 
antall drepte og 
hardt skadde. 

Utforkjøring 259 41 %  12 64 % 
Møteulykker 100 16 % 1 5 % 
Kryssende kjøreretning 98 16 % 2 10 % 
Samme kjøreretning 57 9 % 0 0 % 
Avsving 58 9 % 1 5 % 
Fotgjenger 29 5 % 3 16 % 
Annet 24 4 % 0 0 % 
Sum 625 100 % 19 100 % 
Tabell 4: Ulykker med hardt skadde og drepte på fylkesvegene i Telemark 1998 - 2007 fordelt på ulykkestype 
 
Det vises for øvrig til utfordringsnotat for øvrige riksveger som ble behandlet av Telemark 
fylkeskommune 26.03.09. På side 32 i notatet står det følgende om trafikksikkerhet: 
 

”Hvert år blir 18-38 personer hardt skadd eller drept i trafikkulykker på det øvrige 
riksvegnettet i Telemark. Av disse ble 28 % drept eller hardt skadd i møteulykker og 44 
% i utforkjøringsulykker, til sammen 72 %; 14 % i kryssulykker og 8,5 % i 
forgjengerulykker.” 

 
Man ser at det er flere drepte og hardt skadde på det vegnettet som fylkeskommunen overtar 
enn på det vegnettet de allerede har. Man ser også at andelen drepte og hardt skadde som 
følge av utforkjøringsulykker er høyere for det vegnettet som fylkeskommunen allerede har 
enn for det vegnettet som fylkeskommunen overtar. 
 
Når man betrakter de fysiske løsningene på vegnettet og vegenes omgivelser er det tydelig at 
man befinner oss langt unna den sikkerhetstilstanden som nullvisjonen krever. For å nærme 
seg en vegstandard i tråd med nullvisjonens forutsetninger, er det behov for å ha en langsiktig 
tilnærming. Det handler ikke i første rekke om å finne nye grep og tiltak, men å videreføre og 
forsterke kjente tiltakstyper som fortsatt har et stort potensial. Man må tilpasse veg og 
vegmiljø til menneskelige forutsetninger og bidra til å øke marginene for trafikantene 
gjennom å utforme sideterrenget slik at de som kjører ut av vegen ikke blir påført store skader 
og tilrettelegge for myke trafikanter slik at konflikter med kjørende unngås.  
 
Behovet for trafikksikkerhetstiltak langs de eksisterende fylkesvegene er stort. Siden 
ulykkene skjer spredt, er det vanskelig å identifisere spesielt trafikkfarlige strekninger. På 
fylkesvegene er det heller ikke gjennomført trafikksikkerhetsinspeksjoner av veger, slik 
tilfellet er på det nye fylkesvegnettet. Følgelig må faglig skjønnsmessig vurdering av vegens 
risikonivå legges til grunn for hvilke tiltak som bør gjennomføres. 
 
 
Miljø og service 
Miljøproblemer forårsaket av veger og vegtrafikk skal reduseres og lovpålagte miljøkrav til 
maksimalt støynivå og grenseverdier for lokal luftforurensing skal overholdes. Kravene i 
”Forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensing og støy” er innfridd på fylkesvegnettet.  
 
Tiltaksgrensen for innendørs støynivå vil muligens bli skjerpet med krav om gjennomføring 
av nye tiltak i perioden 2010-2019. Forutsatt at tiltaksgrensen blir endret, vil trolig storparten 
av støytiltakene måtte gjennomføres etter 2013.  
 
Med serviceanlegg menes sideanlegg til vegen med kommersielle servicetilbud til 
trafikantene. Anlegget har drivstoffsalg og/eller innendørs servicetilbud. Plasser som ikke har 
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et kommersielt tilbud eller som har gatekjøkken eller kiosk kategoriseres som rasteplasser. 
Statens vegvesen har ansvar for etablering, vedlikehold og drift av rasteplasser langs fylkes- 
vegene 
 
Rasteplasser og stopplasser skal gi reisende mulighet til et avbrekk fra turen. Det vil ha en 
positiv virkning på trafikksikkerheten i og med at uønsket eller farlig stans i eller ved vegen 
kan reduseres. I tillegg kan lovpålagt hviletid for førere av visse kjøretøytyper tilgodeses. 
Dette gjelder i hovedsak det som pr 2009 kalles stamveger og vil eies av staten etter 2010. I 
Telemark gjelder dette primært E18 og sekundært E134 og riksveg 36. Det finnes en 
rasteplass langs fylkesvegnettet i Telemark: langs fylkesveg 651 ved Gaustatoppen. Det er 
ikke synliggjort behov for flere raste- eller stopplasser langs fylkesvegene.  
 
 
Kollektivtrafikk 
Kollektivsatsingen i Statens vegvesen er i hovedsak basert på tiltak for økt tilgjengelighet og 
framkommelighet. Tilgjengelighet innebærer oppgradering til universell utformingsstandard 
på holdeplasser og knutepunkt. Framkommelighetsbegrepet peker på hvordan utforming av 
kollektivtrafikken kan redusere forsinkelser og styrke bussenes fortrinn i konkurranse med 
privatbilen. 
 
Det er et uttalt mål at mest mulig av persontransporten i byer og tettsteder overføres fra bruk 
av egen bil til kollektivtrafikk. Dagens kollektivtransportsystem kan ikke benyttes av alle. 
Bare mindre deler av systemet er universelt utformet. Universell utforming ble derfor løftet 
opp som ett av hovedmålene i Nasjonal transportplan for 2006 – 2015.  
 
Utbyggingen av tiltak for kollektivtrafikk som busslommer, ventearealer og leskur har vært 
svært begrenset i Telemark i en årrekke. Enkelte tiltak for å tilfredsstille kravene til universell 
utforming av holdeplasser langs eksisterende fylkesveger i de såkalte Metro-linjene i 
Grenland er blitt gjennomført for BRA-midler. Det er ikke gjennomført kartlegging av 
behovet langs de såkalte Pendel-rutene i Grenland. 
 
Behovet for nye holdeplasser, ventearealer, leskur og oppgradering av eksisterende 
holdeplasser er stort. 
 
Rassikringtiltak 
 
Det er utarbeidet en rassikringsplan for riks- og fylkesvegene i Region sør, og det er behov for 
flere rassikringstiltak langs de eksisterende fylkesvegene i Telemark. I St.meld. nr 16 NTP 
2010-2019 er det satt av 1 milliard kr. til rassikringstiltak i perioden, og ½ milliard kr av disse 
skal brukes på rassikringstiltak langs nye og eksisterende fylkesveger. Det forutsettes at 
rassikringstiltak langs det eksisterende fylkesvegnettet gjøres ved hjelp av statlige rassikrings-
midler. Statens vegvesen har meldt inn behov for følgende rassikringstiltak langs de 
eksisterende fylkesvegene i Telemark: Fylkesveg 601 Spiten, fylkesveg 503 Laupi, fylkesveg 
503 Laupi Nord, fylkesveg 30 Lillegårdskleivene og fylkesveg 304 Fjågesund rasoverbygg. 
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1. Innledning 
Med bakgrunn i forvaltningsreformen skal fylkeskommunene overta ansvaret for deler av 
dagens øvrige riksvegnett fra 1.1.2010. I Stortingsmelding nr. 16 (2008-2009) Nasjonal 
transportplan 2010-2019 er det foreslått hvor stor andel av det øvrige riksvegnettet som skal 
overtas av fylkeskommunene. I St.prp. nr 68, kommuneproposisjonen 2010 er det besluttet at 
780 km av dagens øvrige riksvegnett i Telemark blir fylkesveger. Disse vegene vil videre i 
dette dokumentet bli benevnt som ”nye fylkesveger”.  
 
I Telemark vil følgende riksveger bli ”nye fylkesveger”: 
 
Rv.32, rv.37, rv.38, rv.45, rv.351, rv.352, rv.353, rv.354, rv.355, rv.356, rv.357, rv.358, 
rv.359, rv.360, rv.361, rv.362, rv.363 og rv.364. 
 
De resterende øvrige riksvegstrekningene blir sammen med dagens stamvegnett det 
framtidige riksvegnettet. Dagens fylkesveger blir i dette dokumentet omtalt som eksisterende 
fylkesveger. 
 
Siste side i rapporten viser kart over framtidige riksveger, nye fylkesveger og eksisterende 
fylkesveger i Telemark. 
 
Statens vegvesen har fått i oppdrag av fylkeskommunen å utarbeide forslag til 
handlingsprogram for nye fylkesveger for perioden 2010-2013 og handlingsprogram for 
eksisterende fylkesveger for perioden 2010-2013. Planene utarbeides som to separate 
dokumenter. Dette dokumentet omhandler handlingsprogram for nye fylkesveger. 
Det er lagt opp til felles prosess for de to planene. Prosessen er som følger: 
 
Forslag til handlingsprogram oversendes fylkeskommunen   1.juli  
Handlingsprogrammet sendes på høring    august - oktober  
Behandling i hovedutvalg for infrastruktur    12.november 
Behandling i fylkesutvalg      24.-25.november 
Behandling i fylkesting       8.-9.desember 
 
Vedtatt handlingsprogram vil bli trykket opp i endelig versjon.. 
 
Handlingsprogrammet er utarbeidet i samarbeid med administrasjonen i fylkeskommunen. 
Som en del av prosessen ble det i februar 2009 lagt fram et utfordringsnotat om det øvrige 
riksvegnettet. Dette ble behandlet i hovedutvalg for infrastruktur den 26.mars 2009. 
Utfordringsnotatet er nærmere omtalt i kapittel 2.2 og 3. Det er viktig at dette 
handlingsprogrammet leses i sammenheng med utfordringsnotatet. 
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2. Overordnede mål og føringer 

2.1 Stortingsmelding nr. 16 Nasjonal transportplan 2010-2019 
Regjeringen la fram Stortingsmelding nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 
(NTP) den 13. mars 2009. Denne ble behandlet i Stortinget i juni 2009. Regjeringen 
oppsummerte prioriteringene innen vegsektoren slik: 

 En betydelig økning i drift- og vedlikeholdet. 
 Et løft i satsingen på store riksveginvesteringer. 
 En ny rentestøtteordning til transporttiltak i fylkene (eksisterende og nye fylkesveger). 
 Økt satsing til rassikringstiltak både på riksvegene og fylkesvegene. 
 Bedre ferjetilbud. 
 En betydelig økning i programområdene for veg. Programområdene er et nytt 

samlebegrep for utbedringer, trafikksikkerhet, gang- og sykkelveger, miljø m.v. 
 
Det overordnede målet for statens transportpolitikk er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert 
og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer 
regional utvikling.  
 
Det er fastlagt fire nasjonale hovedmål: 

1. Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke 
konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i 
bosettingsmønsteret. 

2. Transportpolitikken skal bygges på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker 
med drepte eller livsvarig skadde i transportsektoren (0-visjonen). 

3. Transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport, 
samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på 
miljøområdet. 

4. Transportsystemet skal være universelt utformet. 
 
 
Med bakgrunn i St.meld. om NTP har Statens vegvesen utarbeidet et handlingsprogram for 
riksvegene (tidligere stamveger)for perioden 2010-2013. Handlingsprogrammet har vært til 
høring i fylkeskommunene og vil bli stadfestet 1.oktober 2009. 
 
 

2.2 Utfordringsnotat, øvrige riksveger i Telemark 
I februar 2009 utarbeidet Statens vegvesen et utfordringsnotat for øvrige riksveger i Telemark. 
Hensikten med utfordringsnotatet var å: 
 

 Beskrive tilstand, status og utfordringer innenfor ulike tema på det øvrige 
riksvegnettet i Telemark. 

 
 Gi bakgrunn og anbefaling for valg av profil. Valgt profil vil danne grunnlag for 

prioritering av enkelttiltak i handlingsprogrammet. 
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Utfordringsnotatet ble behandlet av hovedutvalg for infrastruktur den 26.3.09, sak 14/09. 
Vedtaket ble som følger: 
 
1. Utfordringane på øvrige riksvegar, slik det er synliggjort gjennom utfordringsnotatet, er 

store. Fylkeskommunen understrek difor si NTP fråsegn om at det er naudsynt med auka 
rammer til øvrige riksvegar og alternative finansieringsløysingar.  

 
2. Midlar til øvrig riksvegnett i perioden 2010-13 blir fordelt mellom drift/ vedlikehald og 

investeringar slik at vegkapitalen ikkje blir ytterlegare forringa.  
 
3. Fylkeskommunen legg til grunn dei økonomiske bindingane som er omtalt i kapittel 5.1 

når detaljert handlingsprogram skal utarbeidas. 
 
4. Fylkeskommunen stør tilrådd investeringsprofil frå Statens vegvesen omtalt i kapittel 6 i 

utfordringsnotatet. Hovudsatsinga er på vedlikehaldstiltak for å ta igjen 
vedlikehaldsforfallet på vegnettet, trafikktryggingstiltak og miljø- og trafikkutfordringene 
i Grenland . 

 
5. Det skal prioriteras ytterlegare noko midlar til sykkelbyen Notodden, men midlane skal 

etter kvart meir og meir kanaliserast over til Grenland. 
 
 
 

2.3 Sams vegadministrasjon 
I henhold til veglovens bestemmelser skal utgifter til den felles vegadministrasjonen ( sams 
vegadministrasjon) både for riks- og fylkesveger dekkes av Statens vegvesen. Felles 
vegadministrasjon er knyttet til vegforvaltning og administrasjon av riks- og fylkesvegnettet 
og består av et bredt spekter av oppgaver, blant annet: 

 saksbehandling av byggegrenser, avkjørsler, skilt og trafikkregulering 
 registrering i nasjonale databaser 
 vegtrafikksentralene 
 innsamling og behandling av data fra faste installasjoner på vegnettet 
 byggherreoppgaver fram til kontraktsinngåelse (drift og vedlikehold) 
 byggherreoppfølging av inngåtte kontrakter (drift og vedlikehold) 
 Planleggings- og utredningsarbeid innen vegvesenets sektor- og pådriveransvar 

(trafikksikkerhet, universell utforming, sykkel, miljø etc.) 
 
Samferdselsdepartementet legger også til grunn, for å sikre en helhetlig tilnærming til 
vegadministrasjonens oppgaver overfor fylkene, at også kostnader forbundet med 
byggherreoppgaver knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende fylkesvegnett dekkes av 
Statens vegvesen.  
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3. Utfordringer på det nye fylkesvegnettet 
 
Utfordringene på det nye fylkesvegnettet er grundig beskrevet i utfordringsnotatet for øvrige 
riksveger. Utfordringsnotatet er å finne på følgende nettsted: 
www.vegvesen.no/omstatensvegvesen/strategier/NTP/handlingsprogram2010-2013 
 
I dette kapitelet er det kun gjengitt et sammendrag av utfordringene. 
 
Det er 780 km nye fylkesveger i Telemark. Utfordringene er mange. Statens vegvesen drifter 
og vedlikeholder vegnettet ut fra nasjonalt fastlagte krav i håndbøker. Tildelingene av drift- 
og vedlikeholdsmidler har over mange år vært for lave (ca 30 %) i forhold til behovet, noe 
som har skapt et stort vedlikeholdsforfall på vegnettet. Vedlikeholdsforfallet på det nye 
fylkesvegnettet i Telemark er beregnet til ca. 1,3 mrd. kr i 2009. Vedlikeholdsforfallet 
fordeler seg på vegkropp, vegdekke, tunneler, drenssystem, vegutstyr, bruer og gang- og 
sykkelveger. Det største forfallet på det nye fylkesvegnettet i Telemark er knyttet til 
vegkroppen og vegdekke, men det mest kritiske er tunneler. Utbedring av noen av tunnelene 
anses som binding i perioden 2010-2013. Forfallet går ut over både trafikksikkerhet og 
framkommelighet på vegnettet og gjør driftssituasjonen kostbar og vanskelig.  
 
Trafikksikkerhetssituasjonen på det nye fylkesvegnettet er bekymringsfull. Hvert år har 18-38 
personer blitt drept eller hardt skadd på dette vegnettet i Telemark. Siden 1990 har det vært en 
svak nedgang i antall drepte og hardt skadde. Det er viktig å videreføre satsingen på 
tiltakstyper som fortsatt har stort potensial.  
 
Det er et mål å få mer kollektivtrafikk og mer gange og sykling i byer og tettsteder. Bussene i 
Grenland har framkommelighetsproblemer i rushtida. Problemene skaper behov for 
framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken.  
 
Det stort behov for tiltak som fremmer sykling i Grenland og i tettstedene i Telemark. 
Notodden har vært utpekt som sykkelby i perioden 2006-2009. For å få full effekt av 
sykkelsatsingen, mener Statens vegvesen at det bør kanaliseres noe mer midler til Notodden 
før en vrir innsatsen mot Grenland. 
 
Det er bygget 63 km gang- og sykkelveger langs det nye fylkesvegnettet i Telemark. Likevel 
er det et stort gjenstående behov for å få tilfredsstillende skolevegforhold i to km avstand fra 
skolene. Behovet anslås til ca. 320 mill. kr.    
 
På det nye fylkesvegnettet er det behov for flere nye store vegprosjekter/vegutbedringer. 
Behovet gjelder blant annet store prosjekter i Grenland, rv. 32 Holtesletta - Torsholt, rv. 353 
Rugtvedt – Surtebogen og rv. 359 Kaste - Stoadalen. Prosjektene er kostbare. Statens 
vegvesen ser derfor ikke at det er mulig å realisere prosjektene/utbedringene med de rammene 
som er synliggjort til nye fylkesveger. For å få gjennomført disse prosjektene må det vurderes 
spleiselag og/eller alternativ finansiering. 
 
Utfordringene er mange og komplekse. Statens vegvesen mener likevel det er tre 
hovedutfordringer på nytt fylkesvegnett i Telemark. Det er det store vedlikeholdsforfallet på 
vegnettet, trafikksikkerhetssituasjonen og utfordringene i Grenland.  
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4. Økonomiske rammer 

4.1 Fylkesrådmannens forslag til økonomiske rammer 
 
St. prp. nr 68, kommuneproposisjonen 2010, framlagt 15.5.2009 gir fylkesfordeling av midler 
til investeringer, drift og vedlikehold av det nye fylkesvegnettet for 2010. 
 
Midlene til Telemark er vist i tabellen nedenfor. 
 

 Mill. 2009-kr 
 Mill.kr 
Drift og vedlikehold 117 
Investeringer 62 
Vekst i frie inntekter (veg) 37 
Sum  216 
Tabell 4.1   Midler til nye fylkesveger i kommuneproposisjonen 
       
 
Fylkesrådmannen har bedt Statens vegvesen optimalisere fordeling av midler mellom 
drift/vedlikehold og investeringer på eksisterende og nye fylkesveger i handlingsprogrammet 
med utgangspunkt i en felles økonomisk ramme til nye og eksisterende fylkesveger. 
 
Fylkesrådmannen har tatt utgangspunkt i økonomiplanens rammer til eksisterende 
fylkesveger. Det vil si 44 mill kr (brutto) pr. år til drift/vedlikehold og 15 mill kr til 
ekstraordinære investeringstiltak i 2010. For 2011-2012 er det avsatt 24,77 mill.kr årlig til 
investeringer i økonomiplanen. Det er forutsatt samme ramme i 2013 som i 2012. 
 
Ses dette sammen med midlene i kommuneproposisjonen, 2010 blir det følgende totalramme 
til fylkesveger i Telemark: 
 
          Mill. 2009-kr 

2010 2011 2012 2013 
260 + 15* 285 285 285 

* Ekstraordinære investeringsmidler 
Tabell 4.2  Midler til nye og eksisterende fylkesveger 
 
 
 

4.2 Fordeling av økonomiske rammer mellom drift/vedlikehold og 
investering 

 
Statens vegvesen har fått i oppdrag å optimalisere den økonomiske rammen til fylkesveger 
mellom drift/vedlikehold og investeringer på nye og eksisterende fylkesveger. 
 
Grunnlaget for fordeling av rammen er utfordringsnotatet og hovedutvalgets vedtak ved 
behandling av dette. 
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Hovedutvalget for infrastruktur fattet følgende vedtak ved behandling av utfordringsnotatet 
for øvrige riksveger: ”Midler til øvrig riksvegnett i 2010-2013 blir fordelt mellom 
drift/vedlikehold og investeringer slik at vegkapitalen ikkje blir ytterlegare forringa.” 
 
Statens vegvesen ser det ikke som mulig å følge opp dette vedtaket med de økonomiske 
rammene som er lagt til grunn.  
 
Beregnet behov for midler til drift og vedlikehold av nye fylkesveger er 126 mill kr pr.år. 
Behovet til eksisterende fylkesveger er tilsvarende beregnet til 91 mill.kr.  
Store bindinger og nødvendige tiltak til sikring av tunneler medfører at det må prioriteres 
forholdsvis mye midler til investering på det nye fylkesvegnettet ref. kap. 4.3. 
 
Statens vegvesen har med bakgrunn i dette foreslått en fordeling av økonomisk ramme som 
vist i tabell 4.3. Det er satt av en økning i midler til drift og vedlikehold i perioden. Årsaken er 
forventet økte kostnader til funksjonskontraktene. Investeringsrammen til nye fylkesveger er 
redusert i forhold til tildeling i kommuneproposisjon 2010 på grunn av at økonomiplanens 
ramme til eksisterende fylkesveger ikke er tilstrekkelig for å innfri kontraktsforpliktelsene. 
 
 

         Mill. 2009-kr  
 2010 2011 2012 2013 
Drift/vedlikehold nye fylkesveger 105 110 117 117 
Investeringer nye fylkesveger 95 95 88 88 
Drift/vedlikehold eksisterende fv. 55 70 70 70 
Investeringer eksisterende fv 15 +5 10 10 10 
Totalt 275 285 285 285 

Tabell 4.3  Fordeling av midler til nye og eksisterende fylkesveger 
 
 
Konsekvensene av denne rammefordelingen for det nye fylkesvegnettet er beskrevet i kapittel 
5 om drift og vedlikehold og i kapittel 6 om investeringer, samt i kapittel 8, oppsummering. 
Handlingsprogrammet for eksisterende fylkesveger beskriver konsekvensene for disse vegene. 
 
 
 

4.3 Økonomiske bindinger på investeringsmidler 
 
Bindinger er restfinansiering av prosjekter som er påbegynt, men ikke fullført. Videre er det 
refusjon av forskutteringer. Tabell 5.2 viser bindinger på øvrig riksvegnett pr.1.1.2010.  
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Prosjekt/tiltak Regionråd 
sak/FT 
Saksnr. 

Bundet 
beløp pr 
1.1.2010 
Mill kr 

Tilbakebetalingsavtale 

Rv 38 Eklund - Sannidal  18,0 Sluttfinansiering 
Rv. 38 Sannidal - 
Gjerdemyra 

32/05 8,5 ”ferdigstilles i 2009, alternativt i 
2010” 

Rv. 36 Hjuksevelta 26/07 46,0 Tilbakebetales med like store årlige 
beløp i 2010, 2011 og 2012 

Rv.354 Pors-
Lensmannsdalen, 
rundkjøring 

12/09 10,0 Tilbakebetales i perioden 2010-2013 

Rv 359 Veierud kr.-
Høyskolen i Telemark 

 4,0 Sluttfinansiering 

SUM:  86,5  
Tabell 4.4  Bindinger på nye fylkesveger 
 
 
Bindingene når det gjelder sluttføring av prosjekter og refusjon av forskotteringer i perioden 
2010-2013 er vist periodisert i forslag til investeringsprogram i kapittel 6. 
Bindinger innenfor drift og vedlikehold er omtalt i kapittel 5. 
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5. Drift og vedlikehold m.v. 
Drifts- og vedlikeholdstiltak har framkommelighet og vegkapitalbevaring som hovedformål. 
Tiltakene har også vesentlig betydning for om vegnettet fremstår som trafikksikkert, 
universelt tilgjengelig og effektivt. 
 
Statens vegvesen opererer med et skille mellom bruken av midler til drift og vedlikehold og 
midler til investeringer. Midler fra drifts- og vedlikeholdsbudsjettet brukes til å drifte og 
vedlikeholde vegnettet. Investeringsmidler brukes til å oppgradere vegnettet til opprinnelig 
standard samt til videreutvikling av vegnettet. Dette skillet er også lagt til grunn for 
prioriteringene i handlingsprogrammet. Tiltakene beskrevet i første kulepunkt nedenfor 
finansieres i hovedsak over drifts- og vedlikeholdsbudsjettet, mens tiltakene i andre kulepunkt 
i hovedsak finansieres over investeringsbudsjettet. 
 

o Det daglige tilsynet og tiltakene som skal til for at vegen skal være så 
framkommelig og trafikksikker som mulig gitt vegens tilstand. Tiltak kan 
være: lapping, asfaltering, oppmerking, renhold (feiing og søppelplukking), 
fjerne avleiringer i kummer/rør, brøyting, høvling, strøing, salting med mer. 

 
o Utbedring av skader og rehabilitering av konstruksjonsmessig forfall. Tiltak 

kan være: Skifting/ reparering av stikkrenner, rør og kummer, rehabilitering av 
murer, bruer, underganger, utskifting av masser pga bæreevnesvikt, telehiv, 
oppretting av vegbanen etter sig i skråninger og ustabilitet i vegens undergrunn 
med mer. 

 

5.1 Standard på drift og vedlikehold av nye fylkesveger 
 
Håndbok 111, Drifts- og vedlikeholdsstandard for Statens vegvesen, angir nivået på 
standarden (utførelsesnivået) innenfor forskjellige oppgaver på vegnettet. Kvalitetsnivået er 
fastlagt ut fra en samlet avveining av forskjellige kostnadstyper. Optimalt nivå for drift og 
vedlikehold innebærer ideelt sett de løsninger som gir lavest mulig totale kostnader for 
samfunnet over tid. 
 
 En nøyaktig beregning av den optimale standarden for drift og vedlikehold er vanskelig. For 
eksempel vil både trafikkmengden og trafikkens sammensetning ha betydning.  
Standardkravene differensieres ut fra blant annet trafikkmengde. Det er derfor lavere drifts- 
og vedlikeholdsstandardkrav knyttet til en lavtrafikkert veg enn en høytrafikkert veg i  
Håndbok 111. Håndbok 111 representerer således et felles sett av standardkrav for alle 
riksveger. Standardkravene er innarbeidet i alle de ulike kontraktene innenfor drifts- og 
vedlikeholdsområdet. 
 
Statens vegvesen har i dag felles kontrakter for drift og vedlikehold av stamveger, øvrige 
riksveger, gang- og sykkelveger og fylkesveger innenfor ett og samme kontraktsområde. 
Ved kontraktutarbeidelse, og senere kontraktsgjennomføring, vil det være fordelaktig for både 
vegholder og trafikanter at krav og standarder fremstår noenlunde like. Byggherrens 
oppfølging av kontraktene vil være mer effektiv og rasjonell. Lik standard vil gjøre det 
enklere for entreprenøren å prissette, forstå og etterleve kravene, noe som igjen kan føre til et 
lavere konfliktnivå i kontraktene. Fra et vegholder- og trafikantperspektiv er det ikke ønskelig 
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med store standardsprang og variasjon mellom fylkene. Statens vegvesen anbefaler at de 
samme standardkrav i blant annet Håndbok 111 gjøres gjeldende i fylkene, slik at dagens 
målsetning om mest mulig lik praksis, likt standardvalg og effektive løsninger også kan 
videreføres etter 2009. Vegvesenet forutsetter at Håndbok 111 legges til grunn for drift og 
vedlikehold av det nye fylkesvegnettet i handlingsprogramperioden 2010-2013. 
 
 

5.2 Funksjonskontraktene 
 
Gjennomføringen av drifts- og vedlikeholdsoppgaver i funksjonskontraktene omfatter dels 
inspeksjon av og tilsyn med vegnettet, dels gjennomføring av driftstiltak og enklere 
vedlikeholdstiltak.  
 
Driftstiltakene gjennomføres på basis av spesifiserte standardkrav for tiltak på den aktuelle 
vegtypen. Andre driftstiltak, som tilsyn og inspeksjoner av vegnettet, er relatert til behovet for 
å fange opp irregulære forhold, og kan være bestemt som en årlig, månedlig eller ukentlig 
frekvens. 
 
Vedlikeholdstiltakene bestilles dels innenfor rammen av prosessbaserte enhetspriser i 
kontraktene, dels som regningsarbeider med basis i oppgitte timepriser i kontraktene. 
Vedlikeholdstiltakene som dekkes av funksjonskontraktene er stort sett relatert til forhold som 
avdekkes gjennom tilsyn med vegnettet, som rensk av drenssystem, lapping av asfaltdekker, 
opprydding etter mindre ras og flom, utbedring og reparasjoner av mindre skader på vegutstyr 
osv.  
 
Funksjonskontraktene er flerårige kontrakter, normalt med en løpetid på 5 år, unntaksvis 
lenger. I Telemark har vi følgende funksjonskontrakter: 
 
         Mill.2009-kr 

Kontrakt Område Varighet Utløper Årlig kostnad  
Mill.kr 

0801 Vest-Telemark 6 år 2013 4,6 
0802 Lifjell 5 år 2014 7,9 
0803 Grenland 5 år 2011 8,5 
0804 Nedre Telemark sør 5 år 2014 10,6 
0805 Rjukan 5 år 2011 7,8 
0806 Vinje 5 år 2011 5,5 
0808 Elektro/veglys Øvre Telemark 5 år 2014 1,4 
0809+10 Elektro/veglys Nedre Telemark 5 år 2014 9,2 
 Elektrisk kraft løpende  2,9 
 Sum   58,4 
Tabell 5.1 Kostnad til funksjonskontrakter på nytt fylkesvegnett i 2010 
 
 
Kostnadene til funksjonskontraktene er i utgangspunktet å betrakte som bindinger, selv om 
kontraktene kan reguleres inntil 15 % uten endring av generalomkostningene i kontrakten.  
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Kostnadsøkningen ved kontraktsfornyelse har de siste årene variert mellom ca 50 % og ca 120 
%, og et sikkert anslag på kostnadsnivået for årene etter 2011 lar seg derfor vanskelig 
gjennomføre. 
 
Funksjonskontraktene inneholder ikke alle relevante drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Dette 
gjelder blant annet dekkelegging, vegoppmerking og bruvedlikehold, samt fysiske 
vedlikeholdstiltak i tunnel. Disse tiltakene gjennomføres som egne kontrakter. 
 
Situasjonen har i lengre tid vært at det er et gap mellom beregnet behov til drift og 
vedlikehold og årlig budsjett og mellom årlig budsjett og bindinger i funksjonskontrakter. 
Dette har gjort at det har vært nødvendig å begrense kontraktskostnadene ved å avbestille og 
unnlate å gjøre mengdebaserte bestillinger. Det har medført nedprioritering av tiltak som 
dekkefornying, grøfting, vegetasjonsbekjempelse, fornying av vegutstyr, siktrydding og andre 
mindre tiltak. Mye av dette er helt nødvendige tiltak for å opprettholde vegkapitalen. 
Konsekvensen av ikke å ha midler til slike tiltak er at vegnettet gradvis har forfalt. 
 
 

5.3 Behovsberegninger og økonomisk ramme 
 
Statens vegvesen har beregnet behovet for å drifte og vedlikeholde det nye fylkesvegnettet. 
Beregningene tar utgangspunkt i kostnadene for å opprettholde vedlikeholds- og 
driftsstandard på vegnettet i en gitt, god standard. Beregningene viser et behov for 126 mill kr 
pr. år til nye fylkesveger i Telemark. 
 
I kap. 4.2 er det forutsatt at det legges til grunn en årlig ramme til drift- og vedlikehold på 105 
mill kr i 2010, 110 mill kr i 2011 og 117 mill.kr i 2012 og 2013. I tabell 5.2 er det vist forslag 
til fordeling av rammen mellom hovedprosesser. 

Mill.2009-kr 

Kostnadselement 2010 2011 2012 2013 Sum 
Funksjonskontrakter  55 61 72 72 174 
Dekkevedlikehold 38 37 33 33 141 
Bruvedlikehold 9 9 9 9 36 
Strøm 3 3 3 3 12 
Sum drift og vedlikehold  105 110 117 117 449 
Tabell 5.2 Årlig fordeling av økonomisk ramme 
 
Det er lagt til grunn økte rammer fra 2010 til 2013. Årsaken er at det er forventet at 
kostnadene på funksjonskontraktene vil øke ved fornyelse. Det er vanskelig på det nåværende 
tidspunkt å kunne si noe om størrelsen på kostnadsøkningen, men det er tatt høyde for en viss 
økning i de økonomiske rammene som er lagt til grunn. 
 
 
Dersom det bevilges midler tilsvarende rammene som er vist i tabell 5.2, vil bevilgningene 
dekke kostnadene til funksjonskontraktene. I tillegg vil det være midler til å gjennomføre en 
del vedlikeholdstiltak slik som blant annet asfaltering, vegoppmerking og bruvedlikehold. 
Midlene vil føre til at det i stor grad vil være mulig å bremse den negative utviklingen av 
vedlikeholdsforfallet. 
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6. Investeringer i perioden 2010-2013 

6.1 Hovedprioriteringer 
 
Tabellen nedenfor viser forslag til investeringsprogram for perioden 2010-2013 innenfor en 
ramme på 366 mill.kr for 4-årsperioden redegjort for i kap. 4.2 foran. Tabellen viser forslag til 
investeringer til strekningsvise investeringer og innenfor hvert programområde i perioden 
inklusive refusjoner.  
 

                                                                                                                                 Mill.2009-kr 
 

Programområde 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
Sum 

2010-2013 
Strekningsvise investeringer 18,0 23,5 15,0 16,0 72,5 
Mindre utbedringer 51,0 45,0 39,5 24,0 159,5 
Gang- og sykkelveger 6,0 5,0 5,0 9,0 25,0 
Trafikksikkerhetstiltak 9,5 9,6 17,4 25,0 61,5 
Miljø- og servicetiltak 2,6 0,1 0,1 0,2 3,0 
Kollektivtiltak og universell utforming 1,5 4,0 4,1 6,9 16,5 
Grunnerverv (generell pott) 2,4 0,9 0,9 0,8 5,0 
Planlegging 4,0 6,9 6,0 6,1 23,0 
Sum 95 95 88 88 366 

Tabell 6.1 Fordeling av total investeringsramme 
 
Hovedutfordringene på det nye fylkesvegnettet i Telemark er det store vedlikeholdsforfallet, 
trafikksikkerhetssituasjonen og utfordringene i Grenland. Hovedutvalget for infrastruktur 
støttet i behandling av utfordringsnotat for øvrige riksveger investeringsprofil fra Vegvesenet 
basert på satsing på å innhente/redusere forfall på vegnettet, trafikksikkerhetstiltak og tiltak 
for å imøtekomme utfordringene i Grenland. Prioriteringen av investeringsmidler gjenspeiler 
dette. Programområdene ”mindre utbedringer” og ”trafikksikkerhetstiltak” er høyest prioritert. 
Programområdet ”mindre utbedring” inneholder i hovedsak tiltak for å ta igjen forfall på 
vegnettet. Innenfor postene ”gang- og sykkelveger”, ”trafikksikkerhetstiltak” og 
”kollektivtiltak” er det forutsatt at midlene ses i sammenheng og inngår i tiltak med bakgrunn 
i helhetlige planer for utvikling av Grenland. 
 
Foreslått investeringsprogram inneholder mindre investeringstiltak innenfor alle 
programområdene. Tiltakene er fordelt på mange veger, noe som medfører at tiltakene er 
spredt ut i fylket og således kommer mange av fylkets beboere og trafikanter til nytte. Det er 
ikke funnet rom til store nye investeringsprosjekter. Vegvesenet mener en slik profil er riktig 
ut fra behovet og rammesituasjonen på nytt fylkesvegnett i Telemark. 
 
Handlingsprogrammet inneholder ikke midler til rassikringstiltak. I St.meld.nr 16, NTP 2010-
2019 er det satt av 1 mrd.kr til rassikringstiltak. Halvparten av disse midlene er forutsatt 
benyttet til tiltak på fylkesvegnettet. Statens vegvesen forutsetter at de viktigste 
rassikringstiltakene på fylkesvegnettet i Telemark blir prioritert innenfor midlene til 
rassikring. Dersom det ikke skjer, så må det påregnes noe omprioritering i 
handlingsprogrammet. Samferdselsdepartementet vil i løpet av høsten 2009 komme med en 
henvendelse til fylkeskommunene vedrørende dette. 
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6.2 Strekningsvise investeringer 
Strekningsvise investeringer omfatter større investeringer i vegnettet. Posten inneholder 
midler til sluttfinansiering av rv. 38 Eklund – Sannidal. Videre er det satt av midler til 
refusjon av forskottert investering i utbedring av Hjuksevelta på rv. 360. Rv 38 Sannidal – 
Gjerdemyra er tatt med som en binding med bakgrunn i vedtak Regionrådet i BTV fattet i 
forbindelse med behandling av handlingsprogram til NTP for perioden 2006-2009. Vedtaket 
er som følger: 
”Rv 38 Sannidal – Gjerdemyra bør ferdigstilles i 2009, alternativt i 2010. Om nødvendig 
drøftes forskotteringsordning.” 
 
Med utgangspunkt i den svært vanskelige situasjonen på investeringssida i 2010 finner 
Statens vegvesen dessverre ikke å kunne følge opp dette vedtaket. Vegvesenet mener at 
gjennomføringen av de planlagte utbedringene på strekningen rv. 38 Sannidal - Gjerdemyra 
må utsettes til 2011. Dette er lagt til grunn i forslag til handlingsprogram. I våre avveininger 
har vi særlig lagt vekt på det akutte behovet for å få utbedret rv. 354 Vabakkentunnelen og 
behovet for å komme i gang med tiltak i tunnelene på rv. 37 langs Tinnsjøen Statens vegvesen 
vurderer det slik at de planlagte tiltakene på rv. 38 ikke i samme grad er tidskritiske. Det vises 
til kap.6.3. 
 
                                                                                                                       Mill.2009-kr 
 
Tiltak 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Sum 
2010-2013 

Rv 38 Eklund – Sannidal (restfinansiering) 
 Rv 38 Sannidal – Gjerdemyra 
Rv 360 Hjuksevelta 

18 
 

 
8,5 
15 

 
 

15 

 
 

16 

18 
  8,5 
  46 

Sum:   72,5 
Tabell 6.2 Fordeling av investeringsramme strekningsvise investeringer 
 

6.3 Programområde ”Mindre utbedringer”. 
Programområdet ”Mindre utbedringer” omfatter som navnet sier mindre investeringstiltak på 
vegnettet. Slike tiltak vil typisk kunne være innhenting av forfall (forsterkning av vegkropp 
og bruer, drenering, utskifting av rekkverk, fornyelse av skiltpark og signalanlegg etc.), 
breddeutvidelse, utbedring av flaskehalser, oppgradering/fornying av utstyr i tunneler med 
mer. I tabellen på neste side vises forslag til investeringer innenfor programområdet ”Mindre 
utbedringer” på det nye fylkesvegnettet i perioden 2010-2013.  
 
Alle tiltakene som er prioritert innenfor dette programområdet er tiltak som har som mål å ta 
igjen vedlikeholdsforfall. Det er satt av til sammen 100 mill kr til sikring av Vabakken tunnel 
på rv. 354 og til Tinnsjøtunnelene på rv.37. Sikringstiltak i disse tunnelene er så viktig at det 
må anses som en binding i perioden. Det er nødvendig å sette av midler til Vabakken i 2010. 
Geologiske undersøkelser viser at det kan bli nødvendig å stenge tunnelen dersom den ikke 
blir utbedret raskt. Midlene til Tinnsjøtunnelene må av rammemessige grunner fordeles på tre 
år.  
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                                                                                                                                                                                                              Mill.2009-kr 
Strekning  

Tiltakskategori Fra 
Hp 

Fra 
km 

Til 
Hp 

Til 
km 

Lengde, 
km 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Sum 
2010-2013 

Forfall vegkropp: 
Rv 37Forsterkning, oppgrad. Gransherad - Ormemyr  
Rv 37Erosjonssikring    
Rv 37 Forsterkn., oppgradering, breddeutvidelse              

 

 
7 
6 
5 

 
3,5 

19,2 
0,3 

 
7 
6 
5 

 
10,5 
20,9 
5,6 

 
7,0 
1,7 

 

 
6,5 
3,5 

 

 
15,5 

 
5,0 

 
 
 

12,5 

 
27,0 
3,5 

12,5 

Forfall tunneler: 
Rv354 Vabakken tunnel 
Rv 37 Tinnsjøtunnelen 

 

      
22,0 
16,5 

 
1,5 

25,0 

 
 

30,0 

 
 

3,5 

 
23,5 
75,0 

Forfall vegutstyr: 
Fornyelse skilt, rekkverk, signalanlegg mm 

 
Diverse vegnr. 

  
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
2,0 

Forfall bruer (forsterkning): 
Forfall kritiske bruer 

 

 
 

 
 

    
2,0 

 
2,5 

 
4,0 

 
7,5 

 
16,0 

Sum: 159,5 
                   Tabell 6.3 Fordeling av investeringsramme programområde ”Mindre utbedringer”
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6.4 Programområde ”Gang- og sykkelveger” 
Programområdet ”Gang- og sykkelveger” omfatter tiltak for gående og syklende. Slike tiltak 
vil i første rekke være tiltak for å tilrettelegge for sykkelbruk i byer samt å sikre skoleveger i 
mer spredt bebygde områder. Det har over flere år vært bevilget midler til ”Sykkelbyen 
Notodden”. Det foreslås at det fortsatt bevilges midler til dette i første del av 4-årsperioden, 
samtidig som satsing på sykkelvegtiltak i by overføres til Grenland i siste del av perioden. 
Dette er i tråd med hovedutvalgets vedtak i sak 14/09. I tillegg er det prioritert midler til å 
etablere tiltak på noen strekninger som er viktige skoleveger. Som en del av programområdet 
foreslås også at det settes av midler til tiltak etter sykkelveginspeksjoner. Dette innebærer 
utbedring/oppgradering av eksisterende anlegg for å bedre sikkerheten og 
framkommeligheten for brukerne. 
 

 Mill.2009-kr 
 
Tiltakskategori 

Lengde
km 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Sum 
2010-2013

Bindinger, sluttføring av påbegynt tiltak: 
Rv 359 Veierudkrysset til Høyskolen i Telemark. 

 
0,9 

 
4,0 

   
 

 
4,0 

Sykkelvegtiltak i by: 
Notodden 
Grenland                                                                    

 
   
 

 
2,0 

 
3,0 
1,0 

 
 

4,0 

 
 

3,0 

 
5,0 
8,0 

Gang- og sykkelveger/fortau: 
Rv.32 Fortau Holtesletta 
Rv 32 Fortau Grinibakken 
Rv.353 G/Sveg Findal til avkj. Hafraker boligfelt 

 

 
 

    
1,5 
2,5 
1,0 

 
1,5 
2,5 
1,0 

Sykkelveginspeksjoner   1,0 1,0 1,0   3,0 
Sum: 25,0 

Tabell 6.4 Fordeling av investeringsramme programområde ”Gang- og sykkelveger” 
 
 
 

6.5 Programområde ”Trafikksikkerhetstiltak” 
Programområdet ”Trafikksikkerhet” omfatter fysiske investeringstiltak på eksisterende 
vegnett i den hensikt å bedre sikkerheten. I tråd med ”null-visjonen” - som innebærer at 
trafikksikkerhetsarbeidet baseres på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med 
drepte eller hardt skadde i trafikken – rettes de fysiske trafikksikkerhetstiltakene mot de mest 
alvorlige ulykkestypene, nemlig møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker hvor myke 
trafikanter er involvert. Det er få registrerte møteulykker på det nye fylkesvegnettet i 
Telemark. Tiltak mot utforkjøringsulykker vil typisk være å redusere alvorlighetsgraden ved 
utforkjøringer ved tiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner. Gode slike tiltak vil eksempelvis 
være oppsetting av rekkverk, mykgjøring av sideterreng, fjerning av farlige sidehindre 
(fjellknauser, trær osv.) med mer. Utbedring og sikring av fotgjengerkryssinger vil være 
eksempel på tiltak for å sikre myke trafikanter. 
Tiltak mot utforkjøringsulykker er i handlingsprogrammet prioritert på vegstrekninger med 
mye trafikk og der det har vært en høy grad av denne ulykkestypen. 
 
 
 



 

 Mill.2009-kr 
 
Tiltakskategori 

Lengde, 
km 

 
2010

 
2011 

 
2012 

 
2013

Sum 
2010-2013

Bindinger, sluttføring av påbegynt tiltak: 
Rv 354 Pors - Lensmannsdalen 

  
 

   
10,0 

 
10,0 

Tiltak mot utforkjøringsulykker: 
Rv 362 Punktvise ts-tiltak 
Rv 364 Kurveutbedring og sikring av bolighus 
Rv 360 Tinnegrend/Hjuksevelta utb.av kurver etc. 
Utbedring/oppsetting av rekkverk 

 
 

 
 
 
 

1,0 

 
0,5 

 
3,5 
2,0 

 
 
 
 

2,0 

 
 

2,0 
 

3,0 

 
0,5 
2,0 
3,5 
8,0 

Tiltak mot møteulykker:       
  

 
 

     

Tiltak rettet mot myke trafikanter: 
TS-inspeksjoner (rv32,353,356,359,363) 
Sikring av gangfelt 

 
 

 
2,0 
2,0 

 
2,0 
2,0 

 
3,0 
2,0 

 
3,0 
2,0 

 
10,0 
8,0 

Annet/diverse tiltak: 
Oppgradering signalregulerte kryss 
Rv 38Punktvise ts-tiltak, utforkj., kryss 
Rv 359/360 Siktutbedring kryss 
Rv 356 4-armet rundkj. Brugt/Drangedalsv 
Div. mindre ts-tiltak Grenland 

 
 
 

 
 
 
 
 

1,0 

 
2,0 

 
0,1 

 
1,0 

 
2,0 
0,5 
1,9 
5,0 
1,0 

 
1,0 
3,0 

 
 

1,0 

   
5,0 
3,5 
2,0 
5,0 
4,0 

Sum: 61,5 
Tabell 6.5 Fordeling av investeringsramme programområde ”Trafikksikkerhetstiltak” 
 
 

6.6 Programområde ”Miljø- og servicetiltak” 
Dette programområde omfatter blant annet tiltak for å oppfylle krav fastlagt i lov og/eller 
forskrift. Dette gjelder bl.a krav til innendørs støy i boliger og institusjoner. Gjeldende 
forskrift setter begrensning til 42dB(A) innendørs støy. Denne forskriften er i det alt 
vesentlige oppfylt ved tidligere gjennomførte tiltak, men det synliggjøres midler som skal 
ivareta kravet dersom uforutsette saker skulle dukke opp.  
I tillegg er det prioritert midler til å etablere miljøgate i Vrådal. Dette er et samarbeidsprosjekt 
med Kviteseid kommune, hvor kommunen bærer hoveddelen av kostnadene. 
 
 
                                                                                                                        Mill.2009-kr 
 
Tiltakskategori 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Sum 
2010-2013 

Støytiltak 0,1 0,1 0,1 0,2   0,5 
Annet: 
Miljøgate Vrådal 

 
2,5 

    
  2,5 

Sum:  3,0 
Tabell 6.6 Fordeling av investeringsramme programområde ”Miljø- og servicetiltak” 

 

6.7 Programområde ”Kollektivtiltak og universell utforming” 
Programområdet omfatter primært tiltak for tilrettelegging for busstrafikk og passasjerer. 
Foruten stopplasser for busser omfatter tiltakene tilrettelegging for passasjerer i form av 
venteareal, leskur og universell utforming. Det vesentligste av midlene er prioritert til tiltak i 
Grenland. Tiltak skal gjennomføres i henhold til utredninger innen området universell 
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utforming og framkommelighet for kollektivtrafikk i Grenland. Prioriteringene må ses i 
sammenheng med midler fra andre ordninger som belønningsordningen, osv. Det prioriteres 
noe midler til opprustning av eksisterende, mangelfullt utforma busstopp i form av 
opparbeidelse av tilstrekkelig stopp- og ventearealer, leskur og at holdeplassene gis universell 
utforming. Trafikksikkerhet, skolebarn og økt tilgjengelighet er prioriteringskriterier.  
 
                                                                                                                                     Mill.2009-kr 
 
Tiltakskategori 

Stipulert 
antall 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Sum 
2010-2013

Opprutning av holdeplasser: 
Diverse plasser langs nytt fylkesvegnettr 

 
 

 
0,5 

 
1,0 

 
0,1 

 
1,4 

  
3,0 

Annet: 
 Tiltak i Grenland 
Kollektivknutepunkt i Grenland 

  
0,5 
0,5 

 
2,0 
1,0 

 
3,0 
1,0 

 
4,0 
1,5 

 
9,5 
4,0 

Sum: 16,5 
Tabell 6.7 Fordeling av investeringsramme programområde ”Kollektivtiltak og universell 
utforming” 
 

6.8 Grunnerverv og planlegging 
Som en del av handlingsprogrammet må det avsettes midler til grunnerverv og planlegging. 
Med grunnerverv menes her kostnader for erverv av grunn som ikke omfattes av tiltak innen 
strekningsvise tiltak eller programområdene. Det er et merforbruk på programområdet 
grunnerverv som må dekkes opp i 2010-2013. 
 Midler til planlegging skal dekke kostnadene med utarbeidelse av planer fram til 
byggeplanlegging/prosjektering som dekkes av prosjektkostnadene. 
 
En av hovedutfordringene i Telemark er miljø- og trafikkproblemene i Grenland. Det er satt 
av planleggingsmidler i handlingsprogrammet til Grenland. Dette inkluderer bl.a også 
kostnadene til KS1 (kvalitetssikring) av KVU for Grenland. 
Det er satt av 17 mill kr til planlegging innenfor programområdene. Dette skal dekke midler 
til planlegging av tiltak som blir prioritert i perioden 2010-2013.  
 
                                                                                                                       Mill.2009-kr 
 
Tiltakskategori 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Sum 
2010-2013

Grunnerverv      5,0 
Planlegging: 
Grenland 

 

     
6,0 

 
Planlegging tiltak innenfor programområdene mm     17,0  

Sum: 28,0 
Tabell 6.8 Fordeling av investeringsramme til grunnerverv og planlegging 
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7 Marginalvurderinger 
I kapittel 4.1 og 4.2 er de økonomiske rammene som er lagt til grunn i handlingsprogrammet 
beskrevet. Nedenfor gis det en vurdering av økning og reduksjon i totalrammen til nye og 
eksisterende fylkesveger. 
 

7.1 Fordeling mellom drift/vedlikehold og investeringer 
 
Økning av totalrammen med 20 mill kr i perioden 2010-2013 
En økning i totalrammen på 20 mill kr anbefales brukt til investeringstiltak på eksisterende 
fylkesvegnett. Investeringsmidlene til denne delen av fylkesvegnettet, slik de er vist i tabell 
4.3 er svært små. Økning med 20 mill kr vil gjøre det mulig å forsterke noen bruer og korte 
vegstrekninger som er i stort forfall. 
 
Økning av totalrammen med 50 mill kr i perioden 2010-2013 
Økning med 50 mill kr anbefales i hovedsak å gå til investering på eksisterende fylkesveger. I 
tillegg bør noen av midlene gå til investering på nye fylkesveger. Midlene bør prioriteres til 
tiltak for å ta igjen vedlikeholdsforfall og tiltak i Grenland.  
 
Reduksjon i totalrammen med 10 -60 mill kr i perioden 2010-2013 
Midlene tas fra investeringer til nye fylkesveger. Konsekvensene vil være å utsette refusjonen 
på rv 360 Hjuksevelta og ikke utbedre rv 38 Sannidal – Gjerdemyra. 
 
Reduksjon i totalrammen med 60 – 100 mill.kr i perioden 2010-2013 
Det meste av reduksjonen bør tas fra investeringer nye fylkesveger, men det bør også tas noe 
fra drift og vedlikehold nye og eksisterende fylkesveger. Konsekvensene vil være et 
fylkesvegnett i sterkt økende forfall. Marginalvurderinger ved reduksjon i rammen til drift og 
vedlikehold er vist i kapittel 7.2 
 
 

7.2 Marginalvurderinger drift og vedlikehold 
 
 
Reduksjon i økonomisk ramme 
Kontraktsbindingene i funksjonskontraktene må anses som bindinger. Det betyr at disponibel 
ramme til drift og vedlikehold minimum kan være 58,4 mill.kr. j.fr tabell 5.1 og 5.2. 
 
En ramme på nivå med bindingene i funksjonskontraktene medfører at det ikke er midler til 
asfalt, vegoppmerking, bruvedlikehold eller mer omfattende vedlikehold på vegkroppen. 
Konsekvensene vil være et vegnett i økende forfall. 
 
For å kunne stoppe vedlikeholdsforfallet må økonomisk ramme til nye fylkesveger i Telemark 
være 126 mill.kr pr. år i perioden 2010-2013.  Lavere ramme enn dette vil føre til fortsatt økt 
vedlikeholdsforfall. 
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Tabell 7.1 viser marginalvurderinger ved redusert ramme i forhold til rammen beskrevet i 
kap.4.2 
          Mill 2009-kr 

Reduksjon Kutt 2010 Kutt 2013 
5 mill kr Reduksjon i ramme til 

eksiterende fv: - 5,0  
Dekkevedlikehold nye fv: 
- 5,0  

10 mill kr Reduksjon i ramme til 
eksiterende fylkesveger: - 7,6 
Dekkevedlikehold ny fv: -2,4 

Dekkevedlikehold nye fv: 
- 10,0  

15 mill kr Reduksjon i ramme til 
eksiterende fylkesveger: - 7,6 
Dekkevedlikehold nye fv: -
7,4  

Dekkevedlikehold nye fv: 
- 10,0  
F.ktr: - 5,0  

20 mill kr Reduksjon i ramme til 
eksiterende fylkesveger: - 7,6 
Dekkevedlikehold nye fv: -
12,4 

Dekkevedlikehold nye fv: 
- 10,0 
F.ktr G3: - 10,0  

25 mill kr Reduksjon i ramme til 
eksiterende fylkesveger: - 7,6 
Dekkevedlikehold nye fv: -
12,4  
F.ktr: - 5,0  

Dekkevedlikehold nye fv: 
- 13,0  
F.ktr: - 10,0  
Bruvedlikehold: -2,0  

30 mill kr Reduksjon i ramme til 
eksiterende fylkesveger: - 7,6 
Dekkevedlikehold nye fv: -
12,4  
F.ktr: - 8,0  
Bruvedlikehold: -2,0  

Lar seg ikke gjennomføre 
på noe fornuftig vis. 

35 mill kr Lar seg ikke gjennomføre 
på noe fornuftig vis. 

Lar seg ikke gjennomføre 
på noe fornuftig vis. 

Tabell 7.1 marginalvurderinger ved redusert ramme til drift og vedlikehold 
 
 
Økning i økonomisk ramme 
Dersom disponibel ramme økes ut over beregnet behov vil forfallet utbedres over tid, 
avhengig av hvor mye den årlige tildelingen økes. Statens vegvesen har imidlertid lagt til 
grunn at tiltak for å ta igjen forfallet prioriteres innenfor investeringsbudsjettet. Dette er 
tyngre vedlikehold som forsterkning av vegnettet, større brureparasjoner og bergsikring og 
utskifting av lys- og sikkerhetsutstyr i tunneler. For å oppnå en langsiktig bedring av 
situasjonen på vegnettet og ta igjen vedlikeholdsforfallet bør rammen til drift og vedlikehold 
samsvare med beregnet behov. Samtidig bør det prioriteres store beløp fra investeringsmidler 
til forfallstiltak. 
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8. Oppsummering av handlingsprogrammet 
 
Handlingsprogrammet gir noe økte midler til drift- og vedlikehold av nye fylkesveger sett i 
forhold til hva bevilgningene til øvrig riksvegnett har vært i senere tid. Rammene i 
handlingsprogrammet er fremdeles noe mindre enn vegvesenets beregninger av behov for å 
kunne drifte og vedlikeholde dette vegnettet på en forsvarlig måte.  
 
Investeringsmidlene er redusert i forhold til bevilgningene til øvrige riksveger i Telemark i 
siste fireårsperiode. Bindingene i form av sluttfinansiering til prosjekter og de store 
utfordringene med tunnelene i Telemark gjør at det blir begrenset med midler til nye, viktige 
tiltak. De ”frie investeringsmidlene” er fordelt på mange mindre tiltak. Tiltakene er spredt på 
mange av fylkets veger og kommer således mange trafikanter og beboere til nytte. 
Statens vegvesen mener dette er en riktig prioritering sett i lys av økonomisk ramme og 
utfordringene på dette vegnettet i Telemark.  
 
Investeringsmidlene er imidlertid ikke tilstrekkelige til å ta igjen vedlikeholdsforfallet på 
vegnettet. Man får tatt igjen vedlikeholdsforfallet på noen få vegparseller og bruer som har 
store behov for oppgradering. Videre får man gjennomført trafikksikkerhetstiltak på den delen 
av vegnettet med høyest trafikk og som samtidig er mest ulykkesbelastet. 
 
Det settes av midler til videreføring av sykkelbyen i Notodden og til Grenland. Undersøkelser 
viser at sykkelbruken har økt i sykkelbyene, og det er å håpe at en fortsatt tilføring av midler 
til dette området vil føre til videre økt sykkelbruk og overgang fra bruk av privatbil til sykkel. 
Midler som er satt av til tiltak for sykkel i Notodden og Grenland må ses i sammenheng med 
midler fra andre finansieringskilder. Det settes av midler til dette også i handlingsprogrammet 
for riksvegnettet, og det er ønskelig at kommunene og næringslivet også bidrar 
 
Midler til kollektivtrafikktiltak er i hovedsak prioritert til opprusting av kollektivholdeplasser 
og knutepunkt. Det er ikke funnet rom til å prioritere framkommelighetstiltak for bussene i 
byområdene i vesentlig grad. Slike tiltak er kostbare og må i stor grad finne sin finansiering 
utenfor rammen i handlingsprogrammet. Det vises i den forbindelse til arbeidet i 
Grenlandsbyen. 
 
Prioriteringene i handlingsprogrammet medfører at det ikke er midler til nye store 
investeringsprosjekter eller større utbedringsprosjekter. Grenland må primært finne sin 
løsning i en kombinasjon av bompenger og statlige/fylkeskommunale midler. 
.  
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Vest-Telemarkrådet                                                                        Møte 15. september 2009  
 
 
 
Sak  69/2009   Regional planstrategi, høyring. 

Telemark fylkeskommune har sett i gang ein prosess i høve til utforming av ny regional 
planstrategi og Vest-Telemarkrådet fekk i møte 17. mars ei innleiande orientering av 
representantar frå fylkeskommunen. Den regionale planstrategien tek utgangspunkt i den nye 
plan- og bygningsloven og er tenkt å erstatte noverande fylkesplan. 

Bakgrunn. 

Det er oppnemnt eit utviklingsforum beståande av representantar frå fylkeskommunen, 
kommunane, fylkesmannen, NHO, LO, Nav, høgskulen i Telemark, Innovasjon Noreg, Statens 
vegvesen og Jernbaneverket. 
 Fylkeskommunen har utarbeidd eit forslag med sentrale problemstillingar og spørsmål, og i brev  
av 17. juni 2009 vert kommunane, aktuelle fylkeskommunar, statlege og regionale offentlege 
organ og andre organisasjonar invitert til å kome med innspel til forslaget. 
 
I planforslaget nyttar ein omgrepet ”holdbar utvikling” med dei  3 elementa: Holdbart miljø, 
holdbare sosiale forhold og holdbar økonomi. 
Vidare er planen inndelt i 4 temaområde: 

- Kunnskap og nyskaping 
- Klima og miljø 
- Attraksjonskraft og livskvalitet 
- Infrastruktur og transport 

Høyringsfristen er sett til 1. oktober 2009.  
 
Vest-Telemarkrådet fekk på møte 11. august nærare orientering om planforslaget av teamleiar 
Hallvard Ripegutu og fylkesrådmann Rolf-Helge Grønås der det mellom anna gjekk fram at 
Fylkeskommunen legg vekt på å styrkje samarbeidet med kommunane. 
Vest-Telemarkrådet vedtok at forslag til felles uttale skulle leggast fram for handsaming i 
rådsmøtet 15. september.  
 
Det har vore drøftingar mellom regionrådssekretærane i dei 4 regionråda i fylket med tanke på å 
få fram felles moment i uttalene frå regionane. Likeeins har det vore samråding med Vest-
Telemark Næringsutvikling som har laga utkast til felles uttale. 
 
Det vert lagt til rette for nærare drøfting av uttaleforslaget på rådsmøtet og ein har høve til vidare 
bearbeiding og samråding innan høyringsfristen. 
 
  
 
 
 
 
 



Notat 08092009-Høringsutkast frå Vest-Telemark Rådet og Vest-Telemark 
Næringsutvikling AS 

Regional planstrategi 

 

Høyringsutkastet  til regional planstrategi har, tema som samanfell godt med dei 
fokusområde som opptek kommuneregionen Vest-Telemark. 

Generelt. 

• Vest-Telemark Rådet er opptatt av at Telemark skal tenke framover og tørre å vere 
framsynte med basis i dei moglegheitene som fins i fylket. Fylket er variera på 
næringsstruktur og ressursar og ein har dermed ulik ståstad til ulike 
problemstillingar/ moglegheiter. Det er no behov for eigene strategiske tiltak for  dei 
kommunane som ligg i Øvre- Telemark.  

• Lokal strategiutforming, prioritering og iverksetting skjer i aukande grad i 
interkommunal regi gjennom arbeid og vedtak i dei  4 kommuneregionane i 
Telemark. Gjennom dette skjer det også ei direkte forankring til kommunane. 
Regional planstrategi for Telemark bør ta omsyn til dette og sikre at det skjer ein 
gjensidig harmonisering mellom planar/prioriteringar for kommuneregionane og 
Telemark Fylkeskommune. Dette blir tilsvarande den harmoniseringa som etter lova 
skal skje mellom nasjonalt og regionalt (Telemark) nivå.  

• Vi vonar at Regionråda, saman med kommunane  og Næringsutviklingsselskapa i 
fylket vert viktige partnarar i det vidare arbeidet med oppfylging og gjennomføring av 
strategiar for å utvikle Telemarks mangfald og miljø. 

Kommentarar til temaområde: 

Kunnskap og Nyskaping. 

Generelt: Kunnskap er viktig, for alle, til ein kvar tid . Vidare satsing på kunnskap og 
nyskaping vil vere viktig for Telemark.  

Kommentar til Høgskulen i Telemark sin plan for Universitetssatsing:  
Når det gjeld planar for Høgskulen i Telemark sin strategiske satsing mot å bli 
Universitet er det viktig at drøftinga rundt dette ikkje berre vert ein intern prosess på 
Høgskulen.  Diskusjonen rundt satsing på Universitet vil ha ringverknader for 
Telemark  i lang tid framover og vi ynskjer at drøftinga  vert løfta frå administrativt 
nivå på Høgskulen,  til ei politisk drøfting. Satsing på Universitet handlar både om 
styrka kompetansemiljø og betre utdanningsløp, men og om grunnleggande 
strukturelle endringar. Er universitet svaret på det å satse på høg kompetanse og 
kunnskap? 



I Vest-Telemark er vi opptatt av dei kunnskapsmiljø som har bygd seg opp i Rauland, 
Bø og Notodden. Vi er opptatt av at desentralisera kompetansemiljø er med på gje 
livskraft, auka kompetanse og utvikling i heile

Klima og Miljø.  

 Telemark. I dag bidreg den 
desentralisera høgskulestrukturen til å få personar med høgare utdanna til stillingar i 
privat og offentlege verksemder i kommunane. Denne kompetansen er viktig å styrke 
for å få til ei positiv utvikling i heile fylke.  

I utarbeiding av planprogram må det vere tett samarbeid mot kommunane som har 
ansvar for den arealbasera planlegginga. Framover er det viktig å samarbeide for å 
sikre prioritering og fagkompetanse innan miljøforvaltning. 

Når det gjeld  infrastruktur og miljø er det i dag utvikla felles strategiar for  
interkommunalt samarbeid. Desse strategiane bør inn i den vidare 
strategitankegangen på fylkeskommunalt nivå når det gjeld planar for klima og miljø. 
Syner vidare til punkt om Infrastruktur og transport.  

Attraksjonskraft og livskvalitet. 

Attraksjonskraft og livskvalitet er avgjerande for kommunane og kommuneregionen 
Vest-Telemark. Det er flott at det skal utarbeidast ein plan for attraksjonkraft i 
Telemark. Planane bør ta omsyn til erfaringar som vert gjort i arbeidet med 
omdømme og attraksjonskraft  i kommuneregionane og i kommunane. 
Fylkeskommunen bør legge til rette for og vera motivator i det vidare arbeid.  

Infrastruktur og transport. 

Veg: Det er viktig å sikre vidare utvikling og drift av eit vegnett som kan bygge opp under 
nasjonale og regionale mål for næringsutvikling og busetjing. Vegnettet må vere relevant for 
å dekke næringslivet sine behov og for arbeidspendling, tenesteyting og oppleving. 

For stamvegnettet må Fylkeskommunen vere med å påverke og seinare fylgje opp det som 
ligg i sentrale styringsdokument, eksempelvis NTP. Utvikling og vedlikehald av 
fylkesvegnettet må ta sikte på å oppretthalde ein desentralisert struktur og desentralisert 
busetjing i heile fylket. I samarbeid med fagetaten (Statens Vegvesen) må fylkeskommunen 
vere aktiv i utvikling av planar for kvalitetsheving av vegnettet og aktivt dokumentere behov 
for tiltak.  

Høgfartsbane: I uttale frå transport- og kommunikasjonskomiteen i Innstilling frå 
transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2010–2019 er det 
eit fleirtal for  at  det ligge føre utredningsmateriell som skal vere  grunnlag for 
avgjersle i det vidare arbeid mot høghastighetsbane. Utredninga skal ha bygging av 
høyhastighetsbane som siktemål. Utredninga skal ligge føre i god tid før 2013.  

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2008-2009/inns-200809-300/6/3/�
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2008-2009/inns-200809-300/6/3/�
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2008-2009/inns-200809-300/6/3/�


Komitéfleirtalet meinar vidare at "det må trekkes veksler" på arbeid "utført av 
eksterne jernbanefaglige miljøer, jf. utredninger som skjer i regi av eksempelvis Norsk 
Bane/Deutsche Bahn.  

Lina Oslo – Bergen/Stavanger gjennom Telemark er den med høgast samfunnsnytte 
og den som bør byggast først. Frå Vest-Telemark kan vi då nå Stavanger, Bergen eller 
Oslo på mindre enn 1,5 timar. Dette vil bli ein faktor med effektar og ringverknader vi 
i dag bare kan ane. Dei uttynningstruga kommunane i Telemark , vil kunne få 
vekstimpuls av betydning. Nå må prosjektet inn som del av Telemark Fylkeskommune 
sine planar og få fullt engasjement for å sikre vidare arbeid på dette området. Det er 
framtidsrett og vil vere viktig for heile Telemark.  Arbeid med satsinga må takast med 
i vidare planarbeid og prioriteringar både  på  kommune og fylkesnivå.   

 

Vest-Telemark Rådet og Vest-Telemark Næringsutvikling AS ber om at 
kommentarar og synspunkt til vidare arbeid med regional planstrategi vert med inn 
i det vidare arbeidet for å sikre framtidsretta utvikling av Telemark. 



  
 
 
TELEMARK FYLKESKOMMUNE 
Administrasjonen 

 
 
 
 
 
 
Ref. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks E-post Internett 
Fylkeshuset Fylkesbakken 8-10 35 58 42 00 35 52 90 44 post@t-fk.no www.telemark.no 
3706 SKIEN 3715 SKIEN 35 58 42 57 (dir.)    
 

 Vår ref. 09/2216-1 
Adresseliste 120/DAHO 

 Dato  17.06.2009 
   

  
 

 
 
 
HØRING AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR TELEMARK 2010 -2012  
 
Telemark setter Norge på verdenskartet i kraft av sitt navn, men også gjennom kulturarv, 
industriproduksjon, teknologiutvikling og som den moderne skisportens vugge!  
 
Gjennom regional planlegging skal Telemark fylkeskommune bidra til å samordne, avklare og 
stake ut en kurs for samfunnsutviklingen i fylket. Dette kan bare skje ved at alle samfunnsaktører 
enes og går sammen om å håndtere utfordringene og utvikle mulighetene som finnes i fylket 
vårt.  
 
Hva er regional planstrategi? 
En regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, 
vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp 
gjennom videre regional planlegging. Videre skal planstrategien inneholde en oversikt over 
hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp og opplegget for medvirkning i 
planarbeidet. Forslaget til regional planstrategi sendes med dette ut på høring. (Plan- og 
bygningsloven §§7-1 og 7-2) 
 
Begrunnelsen for å utarbeide en regional planstrategi springer ut fra plan- og bygningslovens 
(PBL) krav om regional planlegging med det formål å stimulere den fysiske, miljømessige, 
helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i regionen (PBL §3-4). Den 
regionale planstrategien er offentlig sektors samlete regionale plangrep for å legge til rette for en 
ønsket samfunnsutvikling i tråd med nasjonale mål og rammebetingelser. Den regionale 
planstrategien skal utarbeides minst én gang i hver valgperiode i samarbeid med kommuner, 
statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet.   
 
I henhold til plan- og bygningsloven er fylkeskommunen regional planmyndighet og ansvarlig 
for utarbeiding av regional planstrategi og regional planer (§3-4).  Den regionale planstrategien 
overtar for tidligere fylkesplan.  
 
Hvordan har forslaget til regional planstrategi blitt utarbeidet? 
Fylkesutvalget vedtok høsten 2008 å oppnevne et utviklingsforum som fikk i mandat å utarbeide 
forslag til regional planstrategi for Telemark. Telemark utviklingsforum ble satt sammen av 6 
medlemmer fra fylkesutvalget, regionordførerne, Fylkesmannen, NHO, LO, NAV, Høgskolen i 
Telemark, Innovasjon Norge, Statens Vegvesen og Jernbaneverket. 
 
 



Forumet har hatt 4 møter, og legger nå fram høringsforslag til regional planstrategi.  
Forslaget bygger på kjente utviklingstrekk og utfordringer i fylket. Forumets drøftinger har 
munnet ut i fire tema som beskriver hovedutfordringene og mulighetene for vårt fylke for 
nærmeste planperiode. Under disse er det forslag til aktuelle planer for å håndtere ulike 
planspørsmål.  
 
I prosessen fram til forslaget er det gjennomført presentasjoner og dialogmøter i fylkesplanens 
strategigrupper, med de fire regionrådene og Fylkesmannen. I tillegg ble det gjennomført en 
workshop for ungdom, sammensatt av elever/lærlinger og studenter fra Høgskolen i Telemark.  
 
Høringsprosess og -frist 
Telemark Utviklingsforum ønsker bredde og engasjement i høringsprosessen. Fylkesrådmannen 
vil om ønskelig delta i presentasjoner og dialog med kommuner og andre interessenter under 
høringsperioden. Ta kontakt.  
 
Strategigruppene knyttet til de fire hovedutvalgene i fylkeskommunen vil få saken til behandling 
i sine møter medio september.  
 
For å hjelpe høringspartenes arbeid med innspill til planstrategien, har vi utarbeidet noen sentrale 
spørsmål som vi ønsker svar på. Disse følger i eget vedlegg, og kan være til hjelp i 
høringsarbeidet. Vi ønsker alle innspill og kommentarer til planforslaget velkommen.  
 
Fylkeskommunen har en egen webside ( www.telemark.no/plan ) med bakgrunn og annet aktuelt 
stoff knyttet til arbeidet med regional planstrategi. Her er det også mulig å laste ned elektronisk 
versjon av høringsdokumentet, følgebrev og høringsspørsmålene.  
 
Alle høringsinnspill vil bli lagt ut på nettstedet etter hvert som de kommer inn. Vi ber alle 
høringsparter om mulig å sende inn sine uttalelser elektronisk via e-post til post@t-fk.no  
 

Frist for høringsinnspill er 1. oktober 2009 
 
Etter fristens utløp vil innspillene bli bearbeidet av fylkesrådmannen for behandling i Telemark 
Utviklingsforum og politisk behandling for endelig vedtak i Fylkestinget 8.-9.desember 
 
Lurer du på noe? 
Ta kontakt med: 

- Hallvard K. Ripegutu – 3558 4475 – hallvard.ripegutu@t-fk.no 
- Otto Christian Dahl – 3558 4257 – otto.dahl@t-fk.no  

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Rolf-Helge Grønås 
Fylkesrådmann 
rolf-helge.gronas@t-fk.no 
 
 
Vedlegg: 
- Høringsspørsmål  
- Telemark setter Norge på verdenskartet. Regional planstrategi for en holdbar utvikling 

– 2010-2012 

http://www.telemark.no/plan�
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Adresseliste: 
 
Kommuner v/ordfører og 
rådmann 
Bamble kommune 
Bø Kommune 
Drangedal kommune 
Fyresdal kommune 
Hjartdal kommune 
Kragerø kommune  
Kviteseid kommune 
Nissedal kommune 
Nome kommune 
Notodden kommune 
Porsgrunn kommune 
Sauherad kommune 
Seljord kommune 
Siljan kommune 
Skien kommune 
Tinn kommune 
Tokke kommune 
Vinje kommune 
KS-Telemark 
Vekst i Grenland  
Midt-Telemark Næringsutvikling 
AS 
Vest-Telemark Næringsutvikling 
Tinn Vekst AS 
Notodden Utvikling AS 
 
Fylkeskommuner 
Aust-Agder fylkeskommune 
Buskerud fylkeskommune 
Hordaland fylkeskommune 
Rogaland fylkeskommune 
Vest-Agder fylkeskommune 
Vestfold fylkeskommune 
Østfold fylkeskommune 
 
Statlige og regionale offentlige 
organ 
Kommunal- og 
regionaldepartementet 
Fylkesmannen i Telemark 
Høgskolen i Telemark 
Innovasjon Norge - Telemark 
NAV Telemark 

Norges Vassdrags- og 
energidirektorat 
Statens vegvesen  
Statens vegvesen 
Statens vegvesen Region Sør 
Jernbaneverket 
Norges Forskningsråd  
Helse Sørøst 
 
Andre 
Grenland Friteater 
Naturvernforbundet i Telemark 
Norsk Industriarbeidermuseum 
Teater Ibsen 
Telemark Folkeakademier 
Telemark Fortidsminneforening 
Telemark Historielag 
Telemark Idrettskrets 
Telemark Kunstnersenter 
Telemark Kystlag 
Telemark Museum 
Telemark museumsråd 
Telemark Musikkråd 
Telemark Reiselivsråd 
Telemarkkonsertar AS 
Telemarksbiblioteket 
Vest-Telemark Museum 
Telemark kulturnettverk 
SAFO-Telemark 
Elev- og lærlingombud/Sekretær 
for 
Elevorganisasjonen i Telemark 
Studentorganisasjonen i Telemark 
Voksenopplæringsforbundet i 
Vestfold og Telemark 
Norsk Bibliotekforening avd. 
Telemark 
Norsk Pensjonistforbund - 
Telemark 
Norsk Musikkorpsforbund Avd 
Telemark 
Telemark Landbruksselskap 
Telemark Bondelag 
Folkehelseforum 



Trygg Trafikk 
Telemark Røde Kors 
Telemarksforsking-Notodden 
Eldrerådet Telemark 
Telemark Ungdomsråd 
Telemark Blindeforbund 
Norges Lastebileierforbund 
Forum for Natur og Friluftsliv 
Naturvernforbundet i Telemark 
FFO - Telemark 

Agder-Telemark Skogeierforening 
NSB Persontog Østland 
Transportbedriftenes 
Landsforening - Avd. Telemark 
NHO - Telemark 
LO Telemark 
Ungt Entreprenørskap Telemark 
Telemarksforsking 
Tel-Tek 



Høringsspørsmål til  
Telemark setter Norge på verdenskartet – Regional planstrategi for en holdbar utvikling: 
 

 Holdbare Telemark 

1. I kapittel 2 skisserer vi den langsiktige strategiske overbygningen for den regionale 

planstrategien med idéen om det Holdbare Telemark. Vi ønsker tilbakemelding på om 

denne langsiktige visjonen har tilslutning hos høringspartene. Hva er dine synspunkter til 

idéen om det Holdbare Telemark? 

 

Utviklingstrekk 

2. I kapittel 3 skisserer vi aktuelle utfordringer og muligheter for Telemark. Vi ønsker 

tilbakemelding på hvorvidt denne situasjonsbeskrivelsen stemmer overens med 

høringspartenes forståelse. Hva er viktige utfordringer og muligheter for Telemark sett 

fra ditt ståsted? 

 

Tema og planer 

3. I kapittel 4 har vi skissert aktuelle problemstillinger fordelt på fire ulike tema og foreslått 

nye planer. Vi ønsker tilbakemelding på hvorvidt temainndeling, problemstillinger og 

planer samsvarer med høringspartenes oppfatninger og behov. Hva er viktige 

problemstillinger og planbehov sett fra ditt ståsted? 

 

Kommentarer 

4. Hvordan kan vi etter ditt syn gjøre den regionale planstrategien enda bedre? Har du andre 

kommentarer og merknader er vi takknemlige for alle tilbakemeldinger.  
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Holdbare Telemark  
Regional planstrategi 2010-2012 

 

1 Telemark setter Norge på verdenskartet 
”I 2024 er Telemark internasjonalt ledende på fornybar energi, har den laveste kriminalitets-

statistikken, de beste skolene og resultatene på alle nivåer og den laveste arbeidsledigheten i 

Skandinavia. Hvordan er det mulig?”. Slik formulerte elever og studenter framtidsbildene av 

Telemark under en ungdomsworkshop våren 2009. De begrunnet hvordan et slikt resultat 

kunne realiseres og fokuserte på utdanning og kunnskap, miljøbevissthet og fornybar energi 

samt integreringspolitikk og betydning av helhetlige løsninger.  

 Det er vel verdt å lytte til hva dagens unge har av visjoner for framtiden, for det er de 

vi utarbeider planer for i dag. Framtiden vil avkreve oss svar vi i dag ikke kjenner 

spørsmålene til, og det er dagens unge som vil få i oppdrag å løse dem. Planene vi i dag 

utarbeider vil legge til rette for at framtidens samfunnsoppgaver kan løses på best mulig måte. 

1.1 Bakgrunn og definisjoner 
En regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, 

vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp 

gjennom videre regional planlegging. Videre skal planstrategien inneholde en oversikt over 

hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp og opplegget for medvirkning i 

planarbeidet.  

Den regionale planstrategien skal utarbeides minst én gang i hver valgperiode i 

samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av 

planarbeidet. Fylkestinget er regional planmyndighet og har ansvaret for og ledelsen av 

arbeidet med regional planstrategi, regional plan og regional planbestemmelse. Når den 

regionale planstrategien er vedtatt av regional planmyndighet gjenstår godkjenning av 

Kongen i statråd. Statlige og regionale organer og kommunene skal så legge planstrategien til 

grunn for det videre planarbeidet i regionen.  

Begrunnelsen for å utarbeide en regional planstrategi springer ut fra plan- og 

bygningslovens (PBL) krav om regional planlegging med det formål å stimulere den fysiske, 

miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i regionen. Den 

regionale planleggingen skal videre understøtte det øvrige planverket slik at man fremmer en 

samfunnsutvikling i tråd med lovens formål:  
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”Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet 

og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne 

statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk 

og vern av ressurser” (PBL §1-1).  

Den regionale planstrategien er slik sett offentlig sektors samlete regionale plangrep for å 

legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling i tråd med nasjonale mål og rammebetingelser. 

De regionale planene som skal utarbeides som en følge av den regionale planstrategien skal 

derfor ha et langsiktig perspektiv, helst minst 12 år, samtidig som de skal være målrettede og 

konsentrere seg om de tema som er aktuelle og som krever planavklaring og retningslinjer for 

løsning. For de enkelte regionale planene skal det utarbeides årlige handlingsprogram. 

Staten skal ifølge den nye plan- og bygningsloven utarbeide et dokument med 

nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette dokumentet skal 

beskrive de nasjonale planpolitiske føringene som skal legges til grunn, og utarbeides hvert 

fjerde år i løpet av den høsten det avholdes lokalvalg. Ettersom et slikt forventningsdokument 

ikke er utarbeidet, vil en ytterligere konkretisering av nasjonale føringer og bestemmelser 

være knyttet fagspesifikt til de ulike regionale planer eller interkommunale planer som skal 

utarbeides som følge av den regionale planstrategien.  

 

2 Strategisk overbygning – Holdbar utvikling 
De globale klimautfordringene setter nye premisser for samfunnsutviklingen, og 

konsekvensene er at utviklingsperspektivet får en ny retning. Det åpner for nye muligheter. 

Det åpner for at vi må tenke velstandsutvikling på nye måter. Vi kan ikke lenger basere vår 

vekst på forbruk av ikke-fornybare ressurser og nedbryting av de fornybare ressursene. Vi 

trenger en helhetlig utvikling som ser sammenhengene mellom sosiale forhold, økonomi og 

miljø. Vi må skape en utvikling som øker vår evne til å møte våre behov – uten å 

redusere framtidige generasjoner muligheter for det samme. Vi må skape en holdbar 

utvikling. 

Visjonen om et holdbart samfunn innebærer at samfunnsendringer skjer i et 

helhetspersperspektiv. Det innebærer at de valg og  beslutninger vi gjør er preget av 

langsiktighet, kvalitet og soliditet i tråd med en holdbar utvikling. Begrepet holdbar utvikling 

er brukt parallelt med begrepet bærekraftig utvikling og har samme innholdsmessige 

betydning. Ved å bruke begrepet holdbar utvikling tydeliggjør vi det helhetlige perspektivet 

hvor de sosiale, økonomiske og miljømessige dimensjonene inngår som tre likeverdige og 
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gjensidige elementer (Figur 1). En 

holdbar utvikling skjer når ingen av 

de tre dimensjonene forsømmes: 

- Vi fremmer holdbare sosiale 

forhold gjennom å; skape steder 

preget av toleranse, trygghet og 

tilgjengelighet; sikre tilgang til 

trygg mat, godt vann, gode 

boliger og ren energi; verne om 

menneskers helse; sikre at 

mangfoldet av mennesker bemyndiggjøres i demokratiske prosesser; sikre tilgang til 

kulturopplevelser, kunnskap og utdanning; osv. 

- Vi fremmer holdbar økonomi gjennom å; sikre tilgang til tilfredsstillende og 

belønnende arbeid for alle arbeidstakere; bidra til at næringsliv og offentlig sektor tåler  

konjunktursvingninger og kriser; sikre god og framtidsrettet infrastruktur; verdsette 

frivillig arbeid; redusere fattigdom og sosial eksklusjon; osv. 

- Vi fremmer et holdbart miljø gjennom å; bruke energi, naturressurser og arealer på en 

effektiv måte; begrense og håndtere avfall og forurensing; verdsette og verne om 

mangfoldet i natur- og kulturarven som en ressurs for framtiden; osv. 

Gjennom å bruke holdbar utvikling etablerer vi en strategisk overbygning som er i tråd med 

formålet og intensjonene i planloven, og vi legger også til rette for å samordne regionale 

utfordringer med nasjonale føringer så vel som internasjonale forpliktelser. Vi etablerer med 

andre ord en plattform for samarbeid og samhandling med regionale, nasjonale og 

internasjonale partnere.  

Gjennom den strategiske overbygningen lanserer vi idéen om det Holdbare Telemark 

som vårt ledende helhetsprinsipp. De tre dimensjonene; holdbare sosiale forhold, holdbar 

økonomi og holdbart miljø, er prinsippene som skal styre våre kortsiktige valg og 

beslutninger for å fremme gode og framtidsriktige løsninger til beste for befolkningen i 

Telemark. 

 

Holdbare sosiale forhold 

Holdbar økonomi 

= Holdbar utvikling 

Holdbart miljø 

Figur 1: Holdbar utvikling finner sted når alle de tre 
dimensjonene ivaretas. 
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3 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter for Telemark  

3.1 Holdbare sosiale forhold? 
Den viktigste komponenten for utviklingen av holdbare sosiale forhold er befolknings-

utviklingen. Folketallet i Telemark er nå i underkant av 170 000 og aldersfordelingen viser at 

det er underskudd på unge voksne, dvs mellom 20 og 40 år, og forholdsvis mange eldre. 

Denne tendensen ser ut til å har blitt forsterket de siste årene. Utflytting og lave fødselsstall 

fører til en aldring av befolkningen i Telemark. Det blir med andre ord stadig færre 

arbeidsdyktige til å understøtte en stadig større andel eldre utenfor arbeidslivet. 

 Behovet for arbeidsdyktige understreker også betydningen av god folkehelse. 

Folkehelsemeldingen for Telemark viser at det er et stort potensiale ved reduksjon av 

sykefravær, uførhet, psykiske helseplager og andre arbeidsrelaterte levekårsfaktorer. Videre er 

god livskvalitet gjennom holdbar stedsutvikling, trygghet og mangfold i kultur, idrett og 

friluftsliv viktige faktorer. Sammenhengene mellom ulike levekårsfaktorer er komplekse, og 

en bedring av folkehelsen i Telemark er et langsiktig arbeid hvor konkrete tiltak og godt 

planarbeid er viktig for en sunn samfunnsutvikling. 

 Et stadig mer spesialisert arbeidsliv krever arbeidskraft med høy kompetanse. Livslang 

læring med kontinuerlig kompetanseheving forutsetter et grunnleggende kunnskapsnivå. 

Utdanningsnivået i Telemark reflekterer næringsstrukturen med fagarbeidere innen industri og 

primærnæring. 46% av befolkningen har videregående opplæring som høyeste utdanning, og 

frafallet i videregående opplæring er omlag 25%. Sett i lys av arbeidslivets behov for 

kunnskapsarbeidere representerer heving av kunnskapsnivå gjennom utdanning og 

voksenopplæring og reduksjon av frafall, viktige satsingsområder framover.  

 Befolkningsutviklingen i Telemark er svakt positiv, men analyser viser at uten 

innvandring fra utlandet ville utviklingen vært negativ. Framskriving av befolkning 2008-

2030 viser at ved middels verdier for fødselstilbøyelighet, dødelighet, innvandring og inn-

flytting, vil fylket i 2030 få om lag 18000 flere innbyggere. Dersom innvandringen stanses 

blir nedgangen i folketall på over 4000. Dette viser hvor avhengig Telemark er av innvandring 

for å opprettholde eller øke folketallet, betydningen av vellykket integrasjon og å se 

mulighetene dette skaper.  
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3.2 Holdbar økonomi? 
Næringssammensetningen i Telemark gjenspeiles av den historiske utviklingen, og har grovt 

sett vært preget av råvarebasert prosessindustri og primærnæringer. Begge sektorer har vært i 

sterk tilbakegang, men sett i forhold til landsgjennomsnittet er primærnæringene 

underrepresentert og industrien er overrepresentert. Den store omstillingen industrien i 

Telemark har vært igjennom, og til dels fortsatt er inne i, skaper muligheter for et større 

næringsmessig mangfold. Nye industrinæringer og næringer med høy innovasjonsgrad er i 

tilvekst og vil bidra til en mer moderne næringsstruktur med stort behov for oppdatert 

kunnskap. Innretning til en moderne næringsstruktur innebærer å ta konsekvensene av en 

holdbar utvikling, og stadig flere bedrifter ser nå mulighetene i og konkurransefortrinnet i å 

ligge i front av en klima- og miljøvennlig næringsutvikling. Global oppvarming er en trussel, 

men i arbeidet med å møte trusselen ligger det også muligheter for nyskaping og utvikling. En 

langsiktig dreining av samfunnsutviklingen i en holdbar retning vil utløse behov for ny 

kunnskap, nyskaping, nye næringer og nye arbeidsformer. 

 Nyskaping og innovasjon skjer når ulike fagfelt og næringer møtes og utveksler 

kunnskap og erfaring. God samhandling mellom FoU-miljøer, næringsliv og offentlig sektor 

er avgjørende for at innovasjonsmiljøer skal klare å hevde seg i nasjonal og internasjonal 

sammenheng. Telemark ligger langt framme på flere kunnskapsområder, og fortrinnene dette 

gir for regionen må tas vare på framover. For å beholde og rekruttere arbeidskraft til 

kunnskapsbaserte næringer i hele Telemark må næringsutvikling også sees i sammenheng 

med regionens og lokalsamfunnenes attraksjonskraft.  

Moderne holdbar infrastruktur til forflytning av personer, gods og informasjon inn og 

ut av Telemark er en forutsetning for samhandling, kunnskapsutveksling, næringsutvikling og 

livskraftige lokalsamfunn. I arbeidet med å redusere transportsektorens klimagassutslipp må 

utvikling av moderne infrastruktur innebære at behov og løsninger møter hverandre slik at 

klima- og miljøbelastningen minimeres samtidig som nytteverdien maksimeres. I Telemark er 

kollektivandelen lav sammenlignet med resten av landet. Dette tilsier store muligheter for 

klimagassreduserende tiltak gjennom å redusere behovet for bruk av privatbil. Grenlands 

kystnære beliggenhet sammen med eksportrettet næringsliv tilsier behov og muligheter for å 

kunne videreutvikle havnemuligheter i stort format.  
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3.3 Holdbart miljø? 
Den globale oppvarmingen representerer den største samfunnsutfordringen i tiårene som 

kommer, og klimapolitikken har to parallelle hovedinnretninger: tilpasning til klimaendring 

og reduksjon av klimagassutslipp samtidig. I Telemark kreves direkte tiltak knyttet til hoved-

utfordringen med de store utslippene av CO2 fra industrien. Deretter kommer utslipp fra 

transportsektoren og husholdssektoren. Her ligger utfordringene i å redusere behov for 

bilbruk, tilrettelegge for kollektivtrafikk, redusert energibruk (enøk, nybygg), muligheter for 

bruk av fornybar energi osv. Offentlig sektor har hovedansvar for kollektivtrafikk, veiholder, 

byggesaks- og planmyndighet på regionalt og kommunalt nivå med store muligheter for 

klimagassreduksjoner.  

 Telemark har store muligheter for å dekke en større andel av energibehovet gjennom 

fornybare ressurser. De store vannkraftressursene er for det meste utnyttet, men det finnes 

fortsatt muligheter for utbygging av småkraftverk. Store skogområder byr på rike muligheter 

for å utvikle og ta enda mer i bruk bioenergi. I tillegg kommer muligheter for å utnytte sol- og 

jordvarme. I utnytting av fornybare energikilder er det fortsatt behov for mer kunnskap, 

samtidig som det allerede i dag er muligheter for holdbar næringsutvikling. 

Primærnæringene har vært i tilbakegang i Telemark, og er underrepresentert i forhold 

til landsgjennomsnittet. Sett i lys av et økende behov for matvareproduksjon i årene som 

kommer, representerer dyrkbare arealer ressurser med stigende verdi. Behovet for de 

fornybare jordressursene representerer med andre ord framtidige muligheter for 

primærnæring. På denne bakgrunnen vil jordvern være et sentralt forhold med tanke på 

arealbruk.  

Ikke-fornybare natur- og kulturarvsressurser i Telemark representerer store verdier 

som må forvaltes på en slik måte at bruk og vern skjer i et langsiktig holdbart perspektiv. 

Hardangervidda, Setesdalsheiene, Blefjell og andre hei- og fjellområder, samt sårbare 

kystområder, representerer viktige områder for holdbar forvaltning. Kraft- og 

industriproduksjonen på Rjukan, utbyggingen av Rjukan som sted, samt transportlinjene til 

Notodden representerer kulturarv som er satt på Norges tentative liste over framtidige 

verdensarvsteder. For Telemarkskanalen er det igangsatt arbeid med å utvikle den som 

regionalpark i tråd med den europeiske landskapskonvensjonen. Her skal næringsutvikling, 

bruk og vern forenes slik at Telemarkskanalen kan videreutvikles som merkevare for 

Telemark.  
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4 Temaområder for regional planstrategi i Telemark 
Temaområdene speiler utfordringer og muligheter for Telemark, og det er valgt ut fire 

områder som omfatter følgende: 

• Kunnskap og nyskaping: herunder FoU, grunnopplæring, høyere utdanning, 

entreprenørskap, næringsutvikling, universitet, mm. 

• Klima og miljø: herunder utslippshåndtering, forvaltning av fornybare og ikke-

fornybare natur- og kulturarvsressurser, vann, mm. 

• Attraksjonskraft og livskvalitet: herunder stedsutvikling, kultur, museer, folkehelse, 

forebyggende arbeid, frivillig arbeid, integrasjon og mangfold mm. 

• Infrastruktur og transport: herunder veihold, jernbane, havn, kollektivtrafikk, 

bredbånd, mm. 

For å nå målene våre er vi avhengig av å se oss selv i en større sammenheng, og samhandle og 

bygge allianser med andre både nasjonalt og internasjonalt. I det helhetlige perspektivet med 

en holdbar utvikling står kunnskap sentralt uavhengig av tema. Vi må etterspørre behovet for 

kunnskap i alle sammenhenger. Vi må verdsette kunnskapstørst, skapertrang og nysgjerrighet 

for å nå våre mål. For i samarbeid og samhandling med andre vet vi mer enn om vi står alene. 

4.1 Tema: Kunnskap og nyskaping 
Visjonen om et holdbart Telemarkssamfunn realiseres gjennom å øke kunnskapen omkring 

holdbare sosiale forhold, holdbar økonomi og holdbart miljø. Nyskapende kunnskapsmiljøer 

på tvers av fagfelt, bransjer og geografi er nødvendige for å møte utfordringene vi står overfor 

i årene som kommer, og for å fremme et holdbart moderne næringsliv.  

Siktemålet med å arbeide med temaet kunnskap og nyskaping er å fremme en 

kunnskapskultur (teori/praksis) gjennom langsiktig og nyskapende kunnskapsbygging 

gjennom hele den kunnskapsmessige verdikjeden fra barnehage til universitet, og legge til 

rette for holdbar næringsutvikling gjennom moderne produksjon av varer og tjenester (grønn 

økonomi). Gjennom samhandling mellom næringsliv, FoU-miljøer og offentlig sektor vil et 

felles fokus på regionale utfordringer gjøre regionen mer nyskapende og bedre rustet til å 

møte framtidens virkelighet. 

Formålet med planarbeidet er derfor å utarbeide planer som målrettet skal bidra til 

kunnskapsbygging gjennom hele den kunnskapsmessige verdikjeden fra barnehage gjennom 

grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring, inn i høyere utdanning, og samtidig 

legge til rette for et oppdatert, kunnskapsbasert og attraktivt regionalt næringsliv. Målbare 

resultatmål vil være bedre avgangskarakterer fra grunnskolen, mindre frafall fra videregående, 
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flere voksne som får hevet sin kompetanse, flere søkere til høyere utdanning, flere 

mastergrader og doktorgrader, flere næringsetableringer, nedgang i arbeidsledighet, mm. 

4.1.1 Hvilke planer skal utarbeides for perioden 2010-2012? 

Med kunnskap og nyskaping som hovedtema skal det utarbeides regionale planer for hele 

fylket med en planperiode fram til 2024. Temaet kunnskap og nyskaping er definert slik at det 

best kan løses gjennom  utarbeidelse av regional planer, og ikke gjennom interkommunale 

planer. Det skal i utgangspunktet ikke utarbeides regional planbestemmelse for temaet 

kunnskap og nyskaping ettersom temaet ikke berører arealbruk.  

• Regional plan for kunnskapkultur fra barnehage til universitet – Ny plan for 

grunnskolen og videregående opplæring (karrièrevalg, voksenopplæring, entreprenørskap, 

mm) med vekt på samarbeid mellom fylkesmannen, kommunene, fylkeskommunen og 

næringslivet om kvalitet og sammenheng i utdanningsløpet.  

Andre planer/strategier som skal rulleres eller som er i prosess: 
• FoU-strategi for Telemark – Ny plan med regionalt fokus på muligheter for nyskaping 

og kunnskapsutvikling i nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Planarbeid i prosess. 

Av andre aktørers planer med relevans for temaet kunnskap og nyskaping står Høgskolen i 

Telemark sin universitetssatsing i en særstilling. Høgskolen utarbeidet som grunnlag for sin 

universitetssatsing Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2005-2009 – På veg mot 

universitet. Denne planen er utdatert, og det er nå igangsatt arbeid for å utarbeide en ny 

prosjektplan for å komme videre i arbeidet med universitetssatsingen. 

4.1.2 Hvordan skal planprosessene utformes? 

I utformingen av planprosessene er det viktig å skille mellom forpliktende samhandling og 

uforpliktende medvirkning. Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i 

forpliktende samhandling når planarbeidet berører deres virkeområde. Alle øvrige berørte 

parter, som frivillige organisasjoner, næringsliv og andre, har krav på medvirkning i 

planprosessen. Dette skjer enten gjennom uforpliktende deltakelse i aktuelle fora eller som 

høringsparter i høringsfasen.   

• Hvem skal delta i forpliktende samhandling om utarbeiding av planene? 

I utarbeiding av planene skal det nedsettes arbeidsgrupper bestående av de parter som har 

hovedansvar og størst innflytelse gjennom aktuelle virkemidler for å skape resultater og 

oppnå planformålet. For temaet kunnskap og nyskaping er følgende aktuelle:  
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o Fylkeskommunen (videregående opplæring, voksenopplæring, FoU, 

entreprenørskap) 

o Fylkesmannen (barnehage, grunnskole)  

o NAV (tilrettelegging og oppfølging)  

o Kommuneregionene (barnehage, grunnskole). 

o Høgskolen i Telemark (FoU) 

Gjennom deltakelse i arbeidsgruppen forplikter partene seg til å skape resultater på sitt eget 

virksomhetsområde. Det skal utarbeides partnerskapsavtaler mellom partene knyttet til 

gjennomføringen av planene. Telemark Utviklingsforum vil fungere som referansegruppe 

underveis i arbeidet. 

• Hvordan skal berørte parter få medvirkning i planarbeidet? 

Fylkeskommunen vil invitere aktuelle parter inn i arbeidsgrupper ved oppstart av 

planarbeidet. Arbeidsgruppene kan suppleres med øvrige representanter, eksempelvis 

frivillige organisasjoner, næringsliv og andre, knyttet til det enkelte plantema. Planprosessene 

skal gjøres tilgjengelige på internett. Telemark Utviklingsforum vil fungere som 

referansegruppe underveis i arbeidet. Endelig forslag til plan vil sendes på høring, jf. PBLs 

bestemmelser. 

4.2 Tema: Klima og miljø 
Visjonen om et holdbart Telemarkssamfunn realiseres ved å redusere klimagassutslipp og føre 

en forsvarlig miljøforvaltning hvor både holdbare sosiale forhold, holdbar økonomi og 

holdbart miljø ivaretas. Utfordringene knyttet til klima og miljø står i en særstilling i 

utfordringene vi står overfor i årene som kommer. 

Siktemålet med å arbeide med temaet klima og miljø er å redusere klimagassutslipp og 

forurensing fra næringsliv, transport og husholdninger, fremme bruk av fornybare 

energikilder, og sikre en holdbar forvaltning av naturressurser og kulturarv. 

Formålet med planarbeidet er å utarbeide planer som målrettet skal bidra til reduksjon 

klimagassutslipp og forurensing, fremme bruk av fornybar energi, og sikre holdbar 

miljøforvaltning. Målbare resultatmål vil være reduksjon i klimagassutslipp, reduksjon i 

skadelig forurensing, økt andel utsortert søppel til resirkulering, økt andel fornybar energi til 

oppvarming og transport, mm. 

4.2.1 Hvilke planer skal utarbeides for perioden 2010-2012? 

Med klima og miljø som hovedtema skal det utarbeides regionale planer for å sikre et 

helhetlig grep med en planperiode fram til 2024. Enkelte deler av temaet gjennomføres ved 
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interkommunalt plansamarbeid. Det kan utarbeides regional planbestemmelse for temaet 

klima og miljø ettersom det berører arealbruk. Dette vil avklares nærmere i forbindelse med 

utarbeidelse av planprogram.  

• Regional plan for klima- og energi – Ny plan med vekt på industri, energibruk i bygg, 

forbruksmønster og avfall, arealbruk, tilpasning til klimaendringer, forskning og bruk av 

fornybar energi. 

• Regional plan for vannforvaltning – Ny plan for vannforvaltning i tråd med overføring 

av ansvaret for vannregionene til fylkeskommunene.  

• Regional plan for vannkraft – Ny plan for avklaring/utvikling av småkraftverk. 

Andre planer/strategier som skal rulleres eller som er i prosess: 
• Kystsoneplan for Telemark – Rullering. 

• Forvaltningsplan for Hardangervidda – Planarbeid i prosess. 

• Forvaltningsplan for Setesdal austhei – Planarbeid i prosess. 

• Kommunale klima- og energiplaner – Kommunale/interkommunale planer i prosess.  

4.2.2 Hvordan skal planprosessene utformes? 

I utformingen av planprosessene er det viktig å skille mellom forpliktende samhandling og 

uforpliktende medvirkning. Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i 

forpliktende samhandling når planarbeidet berører deres virkeområde. Alle øvrige berørte 

parter, som frivillige organisasjoner, næringsliv og andre, har krav på medvirkning i 

planprosessen. Dette skjer enten gjennom uforpliktende deltakelse i aktuelle fora eller som 

høringsparter i høringsfasen.   

• Hvem skal delta i forpliktende samhandling om utarbeiding av planene? 

I utarbeiding av planene skal det nedsettes arbeidsgrupper bestående av de parter som har 

hovedansvar og størst innflytelse gjennom aktuelle virkemidler for å skape resultater og 

oppnå planformålet. For temaet klima og miljø er følgende aktuelle:  

o Fylkeskommunen (veiholder, kollektivtrafikk, arealbruk, miljøforvaltning, 

næringsutvikling, vann) 

o Fylkesmannen (arealbruk, miljøforvaltning, forurensing)  

o Kommuneregionene (arealbruk, byggesaksmyndighet, renovasjon, veiholder, 

havner). 

o Statens Vegvesen (veiholder, arealbruk)  

o Indre Kystvakt (miljøforvaltning) 

o Statens Naturoppsyn (miljøforvaltning) 
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Gjennom deltakelse i arbeidsgruppen forplikter partene seg til å skape resultater på sitt eget 

virksomhetsområde. Det skal utarbeides partnerskapsavtaler mellom partene knyttet til 

gjennomføringen av planene. Telemark Utviklingsforum vil fungere som referansegruppe 

underveis i arbeidet. 

• Hvordan skal berørte parter få medvirkning i planarbeidet? 

Fylkeskommunen vil invitere aktuelle parter inn i arbeidsgrupper ved oppstart av 

planarbeidet. Arbeidsgruppene kan suppleres med øvrige representanter, eksempelvis 

frivillige organisasjoner, næringsliv og andre, knyttet til det enkelte plantema. Planprosessene 

skal gjøres tilgjengelige på internett. Telemark Utviklingsforum vil fungere som 

referansegruppe underveis i arbeidet. Endelig forslag til plan vil sendes på høring, jf. PBLs 

bestemmelser. 

4.3 Tema: Attraksjonskraft og livskvalitet 
Visjonen om et holdbart Telemarkssamfunn realiseres ved å videreforedle fylkets attraktivitet 

for menneskelige, økonomiske og kunnskapsmessige ressurser. Den demografiske utviklingen 

i Telemark tilsier at vi må ta aktive grep for å sikre et holdbart befolkningsgrunnlag. Vi 

trenger arbeidstakere som kan stå lenger i arbeidslivet. Vi trenger attraktive steder med et 

mangfold av aktiviteter for vår livsutfoldelse. Vi trenger integrerte innbyggere som tar aktivt 

del i samfunnet. God livskvalitet for innbyggerne gjør Telemark atttraktivt. 

Siktemålet med å arbeide med temaet Attraksjonskraft og livskvalitet er å 

videreforedle fylkets attraktivitet for menneskelige, økonomiske og kunnskapsmessige 

ressurser, samt forbedre folkehelsen i Telemark, framheve steders betydning for trygghet, 

helse, attraktivitet og forebygging i alle livsfaser, fremme idrettens, kulturlivets, muséenes og 

frivillig sektors kvalitet og mangfoldighet i vår livsutfoldelse, og sikre integrasjon og 

medvirkning fra hele befolkningen. 

Formålet med planarbeidet er derfor å utarbeide planer som målrettet skal bidra til 

bedret attraksjonskraft, folkehelse i alle livsfaser, holdbar og helhetlig stedsutvikling, og sikre 

kvalitet, mangfold, integrasjon og medvirkning i hele vår livsutfoldelse som sosiale og 

kulturelle individer. Målbare resultatmål vil være økt levealder, innflytting, nedgang i 

trygdeytelser, reduserte ytelser til helse og sosial, nedgang i kriminalitet, nedgang i 

arbeidsledighet, økning i boligpriser, økt innflytting, mm. 

4.3.1 Hvilke planer skal utarbeides for perioden 2010-2012? 

Med Attraksjonskraft og livskvalitet som tema skal det utarbeides regionale planer for hele 

fylket for å sikre helhetlige grep med en planperiode fram til 2024. Det kan utarbeides 
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regional planbestemmelse for temaet Attraksjonskraft og livskvalitet ettersom det berører 

arealbruk. Dette vil avklares nærmere i forbindelse med utarbeidelse av planprogram.  

• Regional plan for attraksjonskraft – Ny plan for attraksjon, stedsutvikling, kultur, 

idrett, friluftsliv, museum og kulturvern. 

Andre planer/strategier som skal rulleres eller som er i prosess: 
• Folkehelseprogram for Telemark – Rullering.  

• Plan for senterstruktur – Rullering. 

• Reiselivsstrategi for Telemark – Rullering igangsatt. 

4.3.2 Hvordan skal planprosessene utformes? 

I utformingen av planprosessene er det viktig å skille mellom forpliktende samhandling og 

uforpliktende medvirkning. Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i 

forpliktende samhandling når planarbeidet berører deres virkeområde. Alle øvrige berørte 

parter, som frivillige organisasjoner, næringsliv og andre, har krav på medvirkning i 

planprosessen. Dette skjer enten gjennom uforpliktende deltakelse i aktuelle fora eller som 

høringsparter i høringsfasen.  

• Hvem skal delta i forpliktende samhandling om utarbeiding av planene? 

I utarbeiding av planene skal det nedsettes arbeidsgrupper bestående av de parter som har 

hovedansvar og størst innflytelse gjennom aktuelle virkemidler for å skape resultater og 

oppnå planformålet. For temaet attraksjonskraft og livskvalitet er følgende aktuelle:  

o Fylkeskommunen (folkehelse, stedsutvikling, kultur, miljøforvaltning, klima) 

o Fylkesmannen (utdanning, integrasjon, miljøforvaltning, klima)  

o NAV (tilrettelegging, oppfølging, integrasjon)  

o Kommuneregionene (folkehelse, stedsutvikling, arealbruk, integrasjon). 

o Helse Sørøst (folkehelse) 

o Politiet (kriminalitetsforebygging) 

o Høgskolen i Telemark (utdanning) 

Gjennom deltakelse i arbeidsgruppen forplikter partene seg til å skape resultater på sitt eget 

virksomhetsområde. Det skal utarbeides partnerskapsavtaler mellom partene knyttet til 

gjennomføringen av planene. Telemark Utviklingsforum vil fungere som referansegruppe 

underveis i arbeidet. 

• Hvordan skal berørte parter få medvirkning i planarbeidet? 

Fylkeskommunen vil invitere aktuelle parter inn i arbeidsgrupper ved oppstart av 

planarbeidet. Arbeidsgruppene kan suppleres med øvrige representanter, eksempelvis 
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frivillige organisasjoner, næringsliv og andre, knyttet til det enkelte plantema. Planprosessene 

skal gjøres tilgjengelige på internett. Telemark Utviklingsforum vil fungere som 

referansegruppe underveis i arbeidet. Endelig forslag til plan vil sendes på høring, jf. PBLs 

bestemmelser. 

4.4 Tema: Infrastruktur og transport 
Visjonen om et holdbart Telemarkssamfunn realiseres gjennom effektive og klimavennlige 

kommunikasjoner hvor både holdbare sosiale forhold, holdbar økonomi og holdbart miljø 

ivaretas. Gode kommunikasjoner er nødvendige for å sikre gode levekår i hele Telemark. 

Internasjonalt nærings- og samfunnsliv gjør at det stilles stadig høyere krav til forflytning av 

informasjon, folk, varer og tjenester.  

Siktemålet med å arbeide med temaet infrastruktur og transport er å fremme en 

effektiv infrastruktur som ivaretar behovet for forflytning og informasjon på slik måte at 

klima-, miljø- og lokalsamfunnsbelastningen blir minimal samtidig som nytteverdien for den 

enkelte, lokalsamfunn og regionen blir maksimal.  

Formålet med planarbeidet er derfor å utarbeide planer som målrettet skal bidra til 

tilgjengelige, effektive og korresponderende kollektivløsninger, infrastruktur (herunder 

bredbånd) som knytter Telemark effektivt sammen og sikrer gode kommunikasjoner ut og inn 

av fylket. Målbare resultatmål vil være økt andel reisende med kollektivtransport, redusert 

reisetid, lavere trafikkbelastning på utsatte strekninger, flere næringsetableringer, mm.  

4.4.1 Hvilke planer skal utarbeides for perioden 2010-2012? 

Med Infrastruktur og transport som hovedtema skal det utarbeides regionale planer for hele 

fylket for å sikre et helhetlig grep med en planperiode fram til 2024. Enkelte deler av temaet 

gjennomføres ved interkommunalt plansamarbeid. Det kan utarbeides regional 

planbestemmelse for temaet infrastruktur og transport ettersom det berører arealbruk. Dette 

vil avklares nærmere i forbindelse med utarbeidelse av planprogram.  

• Regional plan for holdbar og samordnet areal og transport – Ny plan med vekt på 

holdbar transportutvikling, samordning av arealbruk, kollektivnett/knutepunkt og 

stedsutvikling. 

• Regional/interregional plan for fylkesveier – Ny plan for fylkesveier i sammenheng 

med overføring av ansvaret som veiholder til fylkeskommunen. 

• Regional plan for havn i Grenland – Ny plan for utvikling av havnemuligheter i 

Grenland. 
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Andre planer/strategier som skal rulleres eller som er i prosess: 
• Kollektivplan for Telemark – Rullering igangsatt. 

• Bystrategi for Grenland – Interkommunalt strategisamarbeid i prosess.  

4.4.2 Hvordan skal planprosessene utformes? 

I utformingen av planprosessene er det viktig å skille mellom forpliktende samhandling og 

uforpliktende medvirkning. Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i 

forpliktende samhandling når planarbeidet berører deres virkeområde. Alle øvrige berørte 

parter, som frivillige organisasjoner, næringsliv og andre, har krav på medvirkning i 

planprosessen. Dette skjer enten gjennom uforpliktende deltakelse i aktuelle fora eller som 

høringsparter i høringsfasen.   

• Hvem skal delta i forpliktende samhandling om utarbeiding av planene? 

I utarbeiding av planene skal det nedsettes arbeidsgrupper bestående av de parter som har 

hovedansvar og størst innflytelse gjennom aktuelle virkemidler for å skape resultater og 

oppnå planformålet. For temaet infrastruktur og transport er følgende aktuelle:  

o Fylkeskommunen (veiholder, kollektivtrafikk, arealbruk, miljøforvaltning, 

næringsutvikling) 

o Andre tilgrensende fylkeskommuner (veiholder, kollektivtrafikk) 

o Fylkesmannen (arealbruk, miljøforvaltning, forurensing)  

o Kommuneregionene (arealbruk, veiholder, havner). 

o Statens Vegvesen (veiholder, arealbruk)  

o Jernbaneverket (baneholder) 

o Havnevesenet (havn) 

Gjennom deltakelse i arbeidsgruppen forplikter partene seg til å skape resultater på sitt eget 

virksomhetsområde. Det skal utarbeides partnerskapsavtaler mellom partene knyttet til 

gjennomføringen av planene. Telemark Utviklingsforum vil fungere som referansegruppe 

underveis i arbeidet. 

• Hvordan skal berørte parter få medvirkning i planarbeidet? 

Fylkeskommunen vil invitere aktuelle parter inn i arbeidsgrupper ved oppstart av 

planarbeidet. Arbeidsgruppene kan suppleres med øvrige representanter, eksempelvis 

frivillige organisasjoner, næringsliv og andre, knyttet til det enkelte plantema. Planprosessene 

skal gjøres tilgjengelige på internett. Telemark Utviklingsforum vil fungere som 

referansegruppe underveis i arbeidet. Endelig forslag til plan vil sendes på høring, jf. PBLs 

bestemmelser. 
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Vest-Telemarkrådet                                                                        Møte 15. september 2009  
 
 
 
Sak  70/2009   FoU-strategi for Telemark – mogleg felles uttale. 
 

I brev av 13. juli 2009 frå Telemark fylkeskommune til kommunane og aktuelle organisasjonar 
vert høyringsinstansane invitert til å kome med uttaler i høve til forslag til FoU-strategi.  

Bakgrunn. 

Det vert vist til at forsking og utvikling etter kvart vert viktigare og viktigare for å oppnå måla 
om at Telemark skal vera den gode staden å bu. Både privat og offentleg sektor vil såleis vera 
avhengig av at det vert utvikla og brukt ny kunnskap og ny teknologi i åra som kjem. 
Det vert også vist til det pågåande arbeidet med den regionale planstrategien samt etableringa av 
det regionale forskningsfondet. 
 
Forslaget til FoU-strategi peikar på 5 prioriterte område: 

- Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling 
- Mobilisere til auka Fou-innsats i regionane 
- Bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljø i regionane 
- Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringar kan drøftast i høve til 

nasjonal og internasjonal kunnskap og aktivitetar 
- Sørge for tett samspel mellom aktivitetar i regionane og deira relasjonar til andre 

nasjonale og internasjonale program og aktivitetar 
 
 
Det er 3 område der fylkeskommunenen har særkildt ynskje om tilbakemeldingar: 

- Visjon og måla, er desse dekkjande ? 
- Prioriterte satsingsområde , mogleg andre område ? 
- Korleis når vi måla ? Mogleg andre forslag. 

 
I høyringsbrevet  vert det vist til at forslaget er utvikla gjennom utstrakt kontakt og samtaler 
mellom fylkeskommunen og kommunane, ein del bedrifter, FoU-institusjonar, Innovasjon Noreg, 
og VRI-nettverket i Telemark. 
Kommunane har fått informasjon om strategiarbeidet og har kome med innspel innan kommune-
økonomi, grunnskulesektoren, bioteknologi, IKT og utvikling av opplevingsnæringar. 
 
Vi legg no saken fram for Vest-Telemarkrådet for nærare drøfting og spørsmål om det skal 
utarbeidast felles høyringsuttale i saken.  
Frist for høyringa er sett til 1. oktober 2009.  
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1. Innledning 
Forsknings- og utviklingsarbeid vil i årene som kommer bli viktigere for alle innbyggerne i 
Telemark. Verden endres i stort tempo og vi må innse at gamle paradegrener innenfor industri og 
offentlig sektor mer eller mindre forsvinner eller endres og at nye trender og bransjer kommer til. 
En FoU-strategi skal bidra til å synliggjøre hva som vil bli mulig og hva og hvordan man bør 
satse på for å skape framtidens arbeidsplasser og verdiskaping i fylket. 
 
Med økende globalisering har stadig flere samfunnsområder blitt innlemmet i og påvirkes av 
globale prosesser og systemer ikke minst forskning og utvikling. Den økende globale 
konkurransen har gjort betydningen av utdanning og forskning for økonomi og velstands-
utvikling enda mer sentral. Sett i sammenheng med at næringslivet har gått fra priskonkurranse 
til innovasjonskonkurranse, har innovasjon, entreprenørskap og næringsklynger blitt 
nøkkelbegreper. Dette gjør at betydningen av høyere utdanning og forskning regnes for å være 
særlig sterk i høykostland som Norge.  
 
Norge blir rangert som nummer 16 når det gjelder global konkurranseevne, og ligger på tredje-
plass når det gjelder utdanning og kunnskapsøkonomi. Den sammenpressede lønnsstrukturen 
gjør at høyt utdannede koster mindre enn i andre land. Dette burde fremme innovasjon. 
Imidlertid ligger Norge på 16. plass når det gjelder innovasjon. Dette er bak Sverige (2), Finland 
(3) og Danmark (5).  
 
Lisboa-strategien har som mål at EU innen 2010 skal bli den mest konkurransedyktige og 
dynamiske kunnskapsbaserte økonomien i verden. Hovedmålene for utdanning er formulert i 
EU-dokumentet Education and Training 20101 som også omfatter Bologna-prosessen2

Når grensene mellom ulike fagdisipliner oppheves og ulike teknologier og perspektiver glir over 
i hverandre kan det oppstå konvergens

. Norge 
har forpliktet seg til å bruke den åpne koordineringsmetoden for å oppnå målene. Metoden 
innebærer at Europa-kommisjonen skal presentere studier og målinger for å vise hva som faktisk 
skjer på utdanningsfeltet i de enkelte medlemslandene.  
 
Den norske modellen og ideene om livslang læring bidrar til at arbeidslivet i Norge er mer 
kunnskaps- og opplæringsintensivt enn i mange andre land. Gratis utdanning og gode 
studiefinansieringsordninger gjør at det er mindre risikabelt å satse på høy utdanning. Desto 
høyere utdanning det er på arbeidstakerne, desto mer læringsintensivt arbeid. Sett i sammenheng 
med at tilgang på kompetent arbeidskraft er det en viktig forutsetning for lokalisering av 
kunnskapsintensiv produksjon.  
 

3

I NOU:2008-3 Sett under ett 

 som skaper nytenkning og innovasjon. Det er en 
utfordring for universitetene og høyskolene å følge med på slike utviklingstrekk og omstille 
studietilbudet slik at det utdannes forskere på slike områder. Dette er også en viktig oppgave å få 
til i Telemark slik at vi kan holde følge med og benytte oss av de resultatene forskning og 
utvikling vil gi. Forutsetningen er at det bygges nettverk og at det skapes arenaer for samarbeide 
og erfaringsutveksling.  
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1 Se  ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/compendium05_en.pdf 
2 Se  http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/bolognaprosessen.html?id=279746 
3 Med konvergens menes sammenfall eller samling i tid og sted. 
4 Se http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2008/NOU-2008-3/6/2.html?id=497200 

(kap. 4.2.2) står det:  
 



"I et mer kunnskapsbasert arbeidsliv der stadig flere av jobbene krever formell 
kompetanse, må uformell læring i det daglige suppleres med etter- og videreutdanning. 
Offentlige myndigheter kan til en viss grad påvirke rammebetingelsene for denne 
læringen ved å stimulere konkurranse, ved å være krevende kunder og ved å understøtte 
utviklingen av moderne arbeidsformer som tilrettelegger for læring. Det kan imidlertid 
synes som om offentlige utdanningsinstitusjoner har vanskelig for å etablere et samarbeid 
med private virksomheter, og at de ikke har nok kunnskap om næringslivets 
kompetansebehov".   

 
Dette må en FoU-strategi ta tak i og på den måten stimulere til samarbeid mellom næringslivet 
og høyskolesystemet. Den internasjonale konkurransen om hodene øker. Betydningen av læring 
og kompetanseøkning i arbeidslivet blir viktigere. Det offentlige har et ansvar for at det legges 
godt til rette for dette og må ta et ansvar for at det skapes samhandling.  
 
Økt kompetanse vil føre til økt aktivitet innen forskning og utvikling. Dette vil øke fylkets 
attraksjonskraft og det vil bidra til at bedrifter med kompetansevirksomhet og behov vil velge å 
lokalisere seg nær kompetanse-clustere de kan samarbeide med. Forskning og utvikling må være 
strategisk og fokusert. 
 
Ungdommer fra Telemark gjennomførte en regional foresight og ønsket et vitalt Telemark, med 
universitet, banebrytende forskning innen natur og miljø, fokus på infrastruktur og bærekraftig 
utvikling og byer det er spennende å leve i. Telemark ønsker å være et attraktivt og vitalt fylke der 
innbyggerne trives og der det er god tilgang på arbeidsplasser, utdanning og kompetanse. Effekter av 
dette vil være at det skjer utvikling og nyskaping i næringslivet, i turismen, i offentlige virksomheter 
og innenfor utdanning. Befolkningstallet vil på denne måten kunne øke. Dette er i tillegg avhengig 
av en infrastruktur som sørger for god og enkel tilgang til Osloregionen og andre områder som er 
viktige for fylket. 
 
Programmet VRI i Telemark (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon) danner et viktig 
fundament for en FoU-strategi. Dette regionale programmet er godt forankret i de aktuelle 
miljøene i Telemark gjennom et partnerskap. Fokuset er rettet mot ”å utvikle langsiktig 
innovasjonskraft og vekstevne innenfor Telemarks industri og opplevelsesnæringer, og styrke 
regionens attraksjonskraft som bosted og reisemål” (fra hovedsøknad VRI 2008). Det er naturlig 
at FoU-strategien delvis bygger på de to fokusområdene i VRI-programmet: Industri og nye 
næringer samt Attraksjonskarft.  



2. Status og rammebetingelser for FoU 
I landsmålestokk ble det brukt mer en 37 milliarder kroner på forskning og utvikling i 2007. 
Dette fordeler seg på næringslivet, UH-sektoren og instituttsektoren. Næringslivet står for den 
klart største andelen av dette som det framgår av figur 1.  
 
Figur 1 Norges totale FoU-utgifter i 2007 var nesten 37,4 milliarder kroner (kilde SSB) 
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De totale FoU-utgiftene i næringslivet er stigende og det er egenutført FoU som øker, mens 
innkjøpte tjenester på dette området er mer stabilt. Behovet for FoU på bakgrunn av global-
isering og konkurranse om markeder er innlysende. Dette viser at FoU i næringslivet er svært 
viktig for å få til en god utvikling i regionene. 
 
Figur 2 Totale FoU-utgifter i næringslivet i 1995-2007 (kilde SSB) 
 

 
 
Dersom man ser på Telemark sammenlignet med de andre fylkene, vil vi befinne oss et sted 
rundt midtsjiktet. Sammenliknet med de andre fylkene i vår region (for regionale 
forskningsfond) er vi på siste plass. Særlig Buskerud er langt foran Telemark. Dette skyldes først 
og fremst aktiviteten i Kongsberg-regionen. 
 
Figur 3 Næringslivets FoU-innsats i 2006 fordelt på bedrifter over 10 ansatte og 5-9 ansatte 
(Totalt 20 337 Mill kr) (kilde SSB) 
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Tallene lyver noe fordi bedrifter med hovedkontor i Oslo og Akershus vil få sine FoU kostnader 
bokført i disse fylkene. Forskningsrådet har påpekt dette ovenfor SSB ved en rekke anledninger 
uten at det har vært mulig å gjøre noe med dette. 
 
Dersom man ser på denne aktiviteten målt som 1000 kroner pr sysselsatt vil tallene bli anner-
ledes og Telemark kommer betydelig bedre ut. Buskerud topper denne statistikken. 



 
Figur 4 FoU i 1000 kr pr sysselsatt fordelt på fylker i 2006 (gjennomsnitt på 23 000 kr) (kilde 
SSB) 
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Vi kan også se på FoU som prosent av bruttoproduktet i det enkelte fylket. I mange fylker 
dominerer da næringslivet, mens det for de store universitetsfylkene er et mye større innslag fra 
universitets- og høgskolesektoren samt instituttsektoren. Næringslivets andel i denne statistikken 
for Telemark hevder seg bra i forhold til de andre fylkene. 
 
Figur 5 Prosent FoU av bruttoproduktet i det enkelte fylke (2003) (bruttoproduktet er et mål for 
verdiskaping i bedriftene - summen av alle bruttoprodukter er bruttonasjonalprodukt) (kilde 
SSB) 
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Går vi så til forskningsrådets prosjekter – i dette tilfellet kompetanseprosjekter med brukermed-
virkning - kommer Telemark dårligere ut. Dette dreier seg blant annet om temaer innenfor 
langsiktig næringsrettet kunnskapsbygging: Klima, sunn mat, teknologi og bærekraft og 
globalisering/marked (se NFR nettsider). 



 
Figur 6 Forskningsrådets kompetanseprosjekter med brukermedvirkning i 2008 fordelt etter 
kontraktsparter (kilde SSB) 
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I næringslivet, som altså er toneangivende innenfor FoU i Telemark, er kompetanseprofilen 
ganske god sammenlignet med andre fylker. Mange har 3-5 års utdannelse etter videregående 
skole eller fagbrev og det er også en del med doktorgrad. Det er faktisk bare de store 
universitetsfylkene som kommer bedre ut. 
 
Figur 7 Kompetanseprofil – FoU årsverk i næringslivet hos bedrifter med 10 ansatt eller mer i 
2007 (n = 15 299) (kilde SSB) 
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Næringslivet i Telemark opplever ikke at det er større hindringer5

                                                 
5  Hindringene det er spurt om i denne undersøkelsen er høye innovasjonskostnader, mangel på finansiering internt 
og eksternt, problemer med å rekruttere og beholde, mangel på teknologisk og markedsmessig informasjon, 
vanskelig med samarbeidspartnere, dominerende foretak , usikker etterspørsel bl.a. 

 for innovasjonsarbeid i vårt 
fylke enn i andre fylker. De hindringene det allikevel pekes på er høye innovasjonskostnader, 



problemet med å holde på å rekruttere arbeidskraft med riktig kompetanse og mangel på 
etterspørsel, men heller ikke på disse områdene kommer Telemark dårlig ut (se figur 8 og 
vedlegg 1). 
 
Figur 8 Andel bedrifter som opplever at det er hemmende (se fotnote 5) faktorer for 
næringslivets innovasjonsvirksomhet (2006). Alle bedrifter (med og uten innovasjon) (+5 
sysselsatte) (kilde SSB) 
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Samlet sett kan en si at næringslivet i Telemark ser ut til å greie seg bra, men at det trengs en 
styrket Universitets- og høgskolesektoren og en styrket instituttsektor. Forskning og utvikling 
innenfor disse sektorene er det viktig å være fokusert på framover dersom vi vil ha en økt FoU-
virksomhet i vårt område. Dette vil igjen virke positivt inn på næringslivets ønske om å etablere 
seg i Telemark og vi oppnår en synergieffekt. 
 
3. Definisjon og avgrensninger  
Arbeidet med FoU og innovasjon må bygge på en felles forståelse av begrepsapparatet. For å 
sikre dette og for å avgrense kan følgende definisjoner være nyttige: 
 

• FoU består av forskning og utvikling. OECD har definert dette på følgende måte: 
o Grunnforskning: Eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres 

for å skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlag for fenomener og 
observerbare fakta – uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk 

o Anvendt forskning: Virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til 
veie ny kunnskap. Anvendt forskning er primært rettet mot bestemte praktiske 
mål eller anvendelser. 

o Utviklingsarbeid: Systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap 
fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot: 
 Å framstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller 

innretninger 
 Å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester 

• Innovasjon: Brukes i betydningen fornyelse gjennom forandring. Det vil si 
videreutvikling av noe bestående, men i en ny retning eller på en ny måte, og i regelen, til 
det bedre. Den tradisjonelle definisjonen av innovasjon er nye eller forbedrede produkter 
eller tjenester introdusert i markedet, kort sagt dreier det seg om kommersialisering. 



• Region: i vårt tilfelle er det Telemark når vi snakker om FoU. Det er de samarbeidende 
fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark når vi snakker om regionale 
forskningsfond. 

 
Grunnforskning er lite aktuelt i denne sammenheng. Dette må sees på i nasjonal og internasjonal 
sammenheng. 
 
4. FoU-strategi som grunnlag for aktiviteten i regionale forskningsfond 
Stortinget har besluttet at det skal innføres regionale forskningsfond fra 1. januar 2010. Disse 
skal styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling ved å støtte opp under 
regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. FoU-strategiene fra de 
fylkene som inngår i regionen skal samordnes slik at det blir et grunnlag for arbeidet i styret for 
de regionale forskningsfondene. Vår region består av Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold.  
 
I Stortingsmelding nr. 30:2008-2009 ”Klima for forskning6

Det er en klar kobling mellom VRI-programmet og opprettelsen av regionale forskningsfond. I 
Stortingsmelding 25 (2008-2009) ”Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og 
regionalpolitikk

” skriver Kunnskapsdepartementet 
følgende om dette: 
 

Stortinget har bevilget seks milliarder kroner til opprettelse av regionale forskningsfond. 
Det vil gi en årlig avkastning på 219 millioner kroner. Disse midlene vil være 
tilgjengelige fra 2010. Kunnskapsdepartementet har forvaltnings- og budsjettansvaret for 
de regionale forskningsfondene. 
 
De regionale fondene skal supplere de nasjonale FoU-virkemidlene og styrke forsknings-
innsatsen i regionene og samspillet mellom næringsliv, høyere utdanningsinstitusjoner, 
forskningsinstitutter og offentlige aktører. Fondene kan finansiere næringsrettet forsk-
ning, langsiktig grunnleggende forskning og forskning for offentlig sektor. 

 … 
 
Viktige premisser i det videre arbeidet er at fondsstyrene skal ha leder og flertall fra 
fylkeskommunene, og at fylkestingene skal vedta FoU-strategier for hvert fylke eller en 
felles strategi for de fylkene som inngår i fondsregionen. Strategiene skal ligge til grunn 
for handlingsplanene til fondsstyrene og prioriteringen av fondsmidlene. Regjeringen 
legger vekt på at fylkeskommunene utvikler FoU-strategier i samarbeid med relevante 
miljøer i regionen, blant annet innenfor forskning og næringsliv. 

 

7

Dei tre nasjonale verkemiddelaktørane

” står følgende: 
 

8

                                                 
6 Se http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-30-2008-2009-.html?id=556563 
7 Se http://www.regjeringen.no/nn/dep/krd/Dokument/Proposisjonar-og-meldingar/Stortingsmeldingar/2008-
2009/stmeld-nr-25-2008-2009-.html?id=554564 
8 Dette dreier seg om Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA. 

 forvaltar eit sett med system- og nettverks-
orienterte verkemiddel som er spesielt retta mot å fremje forsking og innovasjon i og for 
nærings- og arbeidslivet. Det er derfor særleg viktig at dei nasjonale verkemiddel-
aktørane og fylkeskommunane vidarefører og forsterkar samarbeidet om regional 
næringsutvikling og næringsretta FoU-arbeid. Det er mellom anna naudsynt å sjå 
verksemda til dei regionale forskingsfonda i samanheng med Forskingsråd-programmet 
Verkemiddel for regional FoU og innovasjon (VRI). VRI-programmet er forankra i 
regionale partnarskap og skal mobilisere til auka FoU-innsats gjennom eit styrkt 
samarbeid mellom bedrifter og FoU-institusjonar. Gjennom VRI-programmet har regio-



nane prioritert innsatsområde basert på regionale utviklingsplanar og strategiar. 
Utviklinga av regionale FoU-strategiar bør mellom anna byggje på og forsterke dette 
arbeidet. 

 
Med denne bakgrunnen er det viktig at FoU-strategien peker ut områder som kan få støtte via de 
regionale forskningsfondene. Tiltakene som kan gis støtte er inndelt i følgende hovedområder: 
 
A. Regional kvalifiseringsstøtte 
Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte 
fra relevante ordninger. Gode prosjektideer i søknader som ikke vurderes å ha tilstrekkelig 
kvalitet til å kunne få tildeling gjennom de øvrige søknadstypene, kan gis Regional 
kvalifiseringsstøtte for å videreutvikle og kvalifisere prosjektet. Målgrupper for 
kvalifiseringsstøtten er bedrifter, offentlig virksomhet, enkeltforskere og FoU-institusjoner. 
Typiske kjennetegn ved Regional kvalifiseringsstøtte bør være:  
 

• Støtte gis for en periode på inntil 12 måneder.  
• Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som 

personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader.  
 
B. Regionale bedriftsprosjekter 
Regionale bedriftsprosjekter skal styrke FoU-aktiviteten i bedrifter innenfor fondets prioriterte 
satsingsområder. Målgruppene er enkeltbedrifter med FoU-erfaring, enkeltbedrifter i samarbeid 
med FoU-institusjoner, konsortier av bedrifter eller konsortier av bedrifter i samarbeid med FoU-
institusjoner.  
 
Regionale bedriftsprosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for 
bedrifter og utløse FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og 
bærekraftig verdiskaping. Bedriftene som søker, må på fritt grunnlag kunne velge hvilke FoU-
miljøer de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering. Typiske kjennetegn 
ved Regionale bedriftsprosjekter bør være:  
 

• Prosjekter av 1-3 års varighet.  
• Prosjektansvarlig er en bedrift lokalisert innenfor fondets geografiske område  
• Fortrinnsvis to eller flere deltakere per prosjekt.  
• Gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med et FoU-miljø.  
• Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer mer enn 50 % av 

prosjektkostnadene.  
• Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som 

personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte 
prosjektutgifter.  

 
Detaljerte krav og vurderingskriterier må utarbeides nærmere, men bør ta utgangspunkt i 
retningslinjene som Forskningsrådet bruker for Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP). 
 
C. Regionale offentlige prosjekter 
Regionale offentlige prosjekter skal utløse og styrke FoU-aktivitet i offentlige virksomheter 
innenfor fondets prioriterte satsingsområder. Målgruppene er enkeltvirksomheter, enkelt-
virksomheter i samarbeid med FoU-institusjoner og/eller bedrifter, konsortier av virksomheter 
eller konsortier av virksomheter i samarbeid med FoU-institusjoner og/eller bedrifter.  
Regionale offentlige prosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for 
offentlige virksomheter og utløse FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet 
innovasjon. Virksomhetene som søker, må på fritt grunnlag kunne velge hvilke FoU-miljøer de 



ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering. Typiske kjennetegn ved 
Regionale offentlige prosjekter bør være:  
 

• Prosjekter av 1-3 års varighet.  
• Prosjektansvarlig er en offentlig virksomhet lokalisert innenfor fondets geografiske 

område.  
• Fortrinnsvis to eller flere deltakere per prosjekt.  
• Gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med et FoU-miljø.  
• Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer 20 % til 50 % av 

prosjektkostnadene.  
• Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som 

personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte 
prosjektutgifter.  

 
Detaljerte krav og vurderingskriterier må utarbeides nærmere, men bør ta utgangspunkt i 
retningslinjer som Forskningsrådet bruker for Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP), men 
spesielt tilpasset virksomheter i offentlig sektor. 
 
D. Regionale forskerprosjekter 
Regionale forskerprosjekter skal bidra til ny kunnskap om relevante problemstillinger i regionen 
og tema innenfor regional utvikling. Relevansen defineres av fondets utlysninger. Målgruppen 
for de regionale forskerprosjektene er enkeltforskere eller grupper av forskere ved en eller flere 
forskningsmiljøer (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, institusjoner med forskning 
som viktig del av virksomheten). Regionale forskerprosjekter bør tildeles etter åpne utlysninger 
der også forskningsmiljøer utenfor fondets geografiske område kan søke. Kjennetegn ved 
Regionale forskerprosjekter bør være:  
 

• Prosjekter av 1-3 års varighet.  
• Prosjektansvarlig skal være en norsk institusjon med en navngitt administrativt ansvarlig.  
• Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som 

personalkostnader, ett eller flere stipend, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak og mindre 
utstyrsenheter.  

 
Detaljerte krav til søknaden og vurderingskriterier bør samsvare med Forskningsrådets 
retningslinjer for Forskerprosjekter. 
 
E. Regionale institusjonsprosjekter 
Regionale institusjonsprosjekter skal styrke et forskningsmiljø innenfor regionalt prioriterte 
områder, gjennom å bygge ny kompetanse eller utvikle eksisterende kompetanse. Prosjektene 
skal bidra til å styrke miljøer av høy kvalitet eller bygge opp nye miljøer på områder av 
strategisk betydning. Prosjektene må være forankret i søkerinstitusjonens strategiske planer. 
Relevansen defineres av fondets utlysninger.  
 
Målgruppen er universiteter, høyskoler eller forskingsinstitutter innenfor fondets geografiske 
område, men også miljøer med annen lokalisering der disse har spesielt gode faglige 
forutsetninger i forhold til regionens utfordringer og FoU-behov. Det viktigste er å gjøre relevant 
kompetanse tilgjengelig for regionen, uavhengig av om den faktisk er lokalisert i regionen. 
Typiske kjennetegn ved Regionale institusjonsprosjekter bør være:  
 

• Prosjekter av 2-4 års varighet.  
• Kan inneholde doktorgrader.  



• Prosjektansvarlig skal være en norsk institusjon med en navngitt administrativt ansvarlig. 
Institusjonens ledelse er faglig og finansielt ansvarlig for utvikling og gjennomføring av 
prosjektet.  

• Prosjektene kan med fordel delfinansieres av bedrifter eller offentlige virksomheter for å 
sikre relevansen av kompetansen som utvikles og stimulere til samarbeid mellom 
forskningsmiljøet og relevante brukere.  

• Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som 
personalkostnader, ett eller flere stipend, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak og mindre 
utstyrsenheter.  

 
Detaljerte krav og vurderingskriterier må utarbeides nærmere, men bør ta utgangspunkt i 
retningslinjene som Forskningsrådet bruker for Institusjonsforankret strategisk prosjekt og 
Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning. 
 
F. Regionale problemstillinger i nasjonale program 
Nasjonale forskningsprogrammer er etablert med utgangspunkt i nasjonale prioriteringer. Disse 
kan være, men behøver ikke være, overlappende med det som er regionale prioriteringer innenfor 
samme tematiske området. Utlysning av regionalt definerte problemstillinger i nasjonale 
forskningsprogrammer gir mulighet for å løfte frem problemstillinger med spesiell regional 
relevans på den nasjonale forskningsagendaen. Innenfor havbruk kan det være satsinger på nye 
arter som ikke prioriteres i nasjonale programmer. Innenfor petroleumsforskningen kan det for 
eksempel være spesielle utfordringer knyttet til ulike værforhold. Konsekvenser av 
klimaendringer og behov for tilpasninger kan også gi spesielle regionale problemstillinger som 
ikke nødvendigvis når frem i nasjonale prioriteringer.  
 
Regionale problemstillinger i nasjonale program gir regionene tilgang til de beste nasjonale 
kompetansemiljøene og kobler regionale satsinger mot nasjonale satsinger. Aktuelle problem-
stillinger defineres av regionalt fondsstyre. Ulike søknadstyper kan benyttes etter en vurdering av 
hva som er mest hensiktsmessig for den gjeldende problemstilling. 
 
 
De ulike regionale forskningsfondene vil ha sin virksomhet knyttet til de samme søknadstypene 
og bør derfor arbeide innenfor felles saksbehandlingsprosedyrer. Dette vil gi forutsigbarhet og 
likebehandling av søknader på tvers av geografi, samtidig som det gir et godt grunnlag for 
samhandling og erfaringsutveksling mellom fondene.  
 
Forskningsrådet har allerede prosesser, maler og systemer for saksbehandling av søknader om 
FoU-midler. Forskningsrådet ønsker å stille dette til disposisjon som et utgangspunkt for 
søknadsbehandlingen i de regionale forskningsfondene. Det er spesielt viktig å påpeke at 
Forskningsrådet har it-systemer som støtter hele prosessen fra søknadsmottak og søknads-
evaluering til prosjektoppfølging og rapportering. Disse systemene er allerede kjent blant de 
regionale fondenes målgrupper og bør derfor benyttes til å støtte forvaltningen av de regionale 
fondene.  
 
Bruk av felles tematiske ekspertpaneler til vurdering av søknadene er viktig for å ivareta 
kvalitetsaspektene og sikre habilitet i vurderingen av prosjektene som skal finansieres av de 
regionale forskningsfondene. Eksempelvis vil en slik ordning samle alle IKT-prosjektene på 
tvers av regionale fond og få søknadene vurdert av det samme felles ekspertpanelet. Dette sikrer 
likebehandling på tvers av geografi og muliggjør også anbefalinger om samhandling på tvers av 
fond. Ekspertpanelene oppnevnes av Forskningsrådet etter innspill fra de regionale 
fondssekretariatene.  
 



For at en slik ordning skal fungere i praksis bør de regionale fondene benytte felles datoer for 
utlysninger og søknadsfrister. Det kan for eksempel legges opp til en søknadsrunde på våren og 
en på høsten. Valget av datoer bør sees i sammenheng med tilsvarende frister som benyttes av 
relevante programmet i Forskningsrådet.  
 
Det er på bakgrunnen av dette og det generelle behovet for næringsutvikling og utvikling av ut-
danningsinstitusjoner i vår region at FoU-strategien må sees. 
 
For at prosjekter skal kunne oppnå støtte fra de regionale forskningsfondene må de være av en av de 
fem typene nevnt over. Andre prosjekter vil kunne støttes fra andre deler av virkemiddelapparatet. 
 
 
5. Visjoner og mål 
5.1 Visjon 
På bakgrunn av det som er sagt er visjonen for FoU-strategien for Telemark følgende: 
 

FoU skal utvikle Telemark gjennom å anvende ny kunnskap og brukes til å identifisere 
nye muligheter til beste for befolkningen i Telemark.  
 

Vi må skape en utvikling som øker vår evne til å møte våre behov, uten å redusere framtidige 
generasjoners muligheter for det samme. Dette er beskrevet i vår regionale planstrategi ”Holdbare 
Telemark”. Holdbare sosiale forhold dreier seg om toleranse, trygghet og tilgjengelighet av alle de 
ting et menneske trenger for å leve et godt liv – også helse, kultur og utdanning. Holdbar økonomi 
dreier seg om trygge og interessante arbeidsplasser også ved konjunkturnedganger, en god og 
framtidsrettet infrastruktur og stor grad av inkludering i arbeidslivet og sosialt. Holdbart miljø dreier 
seg om en ansvarlig bruk av energi, naturressurser og arealer samt at avfall og forurensning 
håndteres på best mulig måte. Artsmangfoldet og kulturarven er også viktige brikker innen dette 
området. 
 
5.2 Mål 
Norges forskningsråd har i dokumentet ”Utredning om videre utforming av regionale 
forskningsfond”9

• Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling.  

 formulert de målene som gjelder for disse fondene. Det er naturlig at de samme 
målene gjelder for FoU-strategien for Telemark slik at de nasjonale målsettingene for regionale 
forskningsfond kan ivaretas. 
 

o Finansiere forskningsprosjekter av god kvalitet innenfor regionenes prioriterte 
innsatsområder.  

o Medvirke til at bedrifter og offentlige virksomheter øker sin innovasjonsevne, 
verdiskaping og konkurransekraft ved å initiere og ta i bruk resultater fra FoU.  

o Stimulere til et tettere samarbeid mellom FoU-institusjoner og styrke koblingene 
til næringsliv og offentlig sektor i egen region.  

• Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene.  
o Bidra til at bedrifter og offentlige virksomheter hever sin kompetanse og 

innovasjonsevne ved å engasjere seg i FoU-arbeid.  
o Styrke dialogen om forskningens relevans for regionale behov.  

                                                 
9 Se 
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername
1=Content-
Disposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3D090602Utredningsrapportregionaleforsknings
fondendelig%2C0.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1243463937588&ssbinary=true 
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• Bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene.  
o Bidra til kompetanseutvikling i FoU-institusjoner regionalt innenfor regionenes 

prioriterte satsingsområder.  
o Knytte institusjonenes FoU-kompetanse tettere til øvrige regionale FoU-

aktiviteter.  
• Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i forhold 

til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter.  
• Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre 

nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter.  
 
 
6. Prioriterte av satsingsområdet 
Ut fra prosessen som har vært gjennomført og ut fra de behovene og mulighetene som har kommet 
fram vil Telemark satse på følgende områder innen FoU i tiden framover: 
 

• Kunnskap og nyskaping 
o Plast og emballasje 
o Gass 
o IKT 
o Bioteknologi 
o Utdanningssystemet 

• Attraksjonskraft og livskvalitet 
o Turisme – opplevelse 
o By- og stedsutvikling 
o Tjenesteproduksjon innen offentlig sektor inkludert helse 

• Klima og miljø 
o Fornybar energi 
o CO2
o Økologi og artsmangfold 

-håndtering 

o Avfallshåndtering 
• Infrastruktur og transport 

o Kollektivtransport inkludert gassbusser og jernbane 
o By- og stedsutvikling 

 
Satsingsområdene er valgt på felter der Telemark er i gang med utviklingsarbeid. Det er slik at det 
allerede finnes miljøer som arbeider med flere disse temaene i vårt område. Tradisjonelt er vi gode 
på industriell produksjon og denne kompetansen må utnyttes og videreutvikles slik at den kan 
benyttes innenfor blant annet energiproduksjon og miljørettede tiltak.  
 
 
7. Hvordan kommer vi dit? 
7.1 Viktige suksessfaktorer  
For å kunne realisere målene vil flere aspekter være viktige. FoU må være tilpasset regionale behov. 
Det må skapes en regional merverdi i form av bedre levekår for befolkningen. Dette må komme som 
resultat av økt kompetanse, økt forskning og økning av næringslivsrelatert aktivitet. Underliggende 
vil for eksempel infrastruktur være viktig for at dette skal bli en realitet. 
 
Næringslivet i Telemark er kjent for sin forskning og flere bedrifter har satset mye på dette. Det er 
allikevel ingen tvil om at omstillingene og konkurransen i en globalisert økonomi kommer til å kreve 
en enda sterkere satsing innen dette feltet i framtiden. Ny kunnskap og kreativ bruk av denne vil 
være avgjørende for hvordan næringslivets konkurranseevne blir i framtiden. Det gjelder både å 



trekke til seg kompetansemiljøer gjennom nyetablering så vel som rekruttering av enkeltpersoner 
med etterspurt kompetanse, og et høyskolesystem som utdanner personer som har eller får et nært 
forhold til og et ønske om å bli værende i regionen fordi mulighetene finnes her.  
 
Momentene henger sammen og det ene er sannsynligvis ikke mulig å realisere uten at de andre er til 
stede. Vi må også innse og forstå at dette er prosesser som tar tid. Det må være en viss langsiktighet 
over dette. Vi må ha blikket rettet framover og være forberedt på og villige til å tilpasse oss og vår 
strategi når det skjer vesentlige ting i verden rundt oss.  
 
Attraksjonskraft for regionen og den enkelte aktør innen FoU er viktig for å nå målene. Det er et 
poeng i seg selv å øke antall høyt utdannede innbyggere. Telemark ligger langt nede på statistikken 
når det gjelder dette. For å få dette til må det satses på barn og unge. I grunnskolen må elevene få et 
positivt inntrykk av for eksempel realfag og teknologiske fag. Det må rekrutteres bevist til 
videregående skole og de programområder som gir denne typen kompetanse. Samtidig er det 
nødvendig å satse på yrker som er relatert til helsevesenet.  
 
IKT er ikke lenger en satsing, men en absolutt nødvendighet. FoU som retter seg mot avansert bruk 
av IKT vil være helt nødvendig. Attraksjonskraften et universitet i Telemark vil ha kan neppe 
undervurderes og arbeidet med å få til dette må fortsette. I det hele tatt må vi komme i en tetposisjon 
rundt det vi ønsker å satse på og sørge for å rendyrke dette mer enn før. 
 
I tillegg til dette må vi greie å få ut synergieffekten ved at de forskjellige aktørene innen FoU 
samarbeider bedre enn tidligere. Det må legges til rette for dette og aktørene må være aktive i sin 
leting etter samarbeidspartnere. I forbindelse med forskning vil det kanskje være like viktig å finne 
samarbeidspartnere utenfor Telemark som innenfor Telemark, men prosjektene må være myntet på 
og fokusert på regionens behov. 
 
7.2 Nødvendige tiltak for å nå målene 
Konkrete tiltak må utarbeides for de forskjellige prioriterte satsingsområdene. Dette må skje i 
samarbeid med alle involverte parter og det må være retningsgivende for prioriteringer innenfor de 
rammene som foreligger til en hver tid.  
 
Det må over tid bygges opp forskningskompetanse og forskningsvilje i regionen. Fylkeskommunen 
vil sette inn ressurser slik at dens rolle som regional utviklingsaktør kan oppfylles. 
Fylkeskommunens innsats som koordinator og som sterk deltager med hensyn til dette arbeidet skal 
bidra til dette. 
 
8. Andre virkemidler 
FoU-aktiviteter er avhengig av mange forskjellige virkemidler hvorav særlig to har vært nevnt så 
langt. Det ene er VRI (se over) og det andre er det som altså kommer fra 1. januar 2010 – nemlig 
regionale forskningsfond. Virkemiddelapparatet er så mye mer enn det og alle disse må sees i 
sammenheng og så langt det er mulig kombineres, slik at de til sammen gjør satsingen på FoU 
mulig.  
 
8.1 Innovasjon Norge 
Innovasjon Norge utløser bærekraftige innovasjoner gjennom å tilby tjenester innenfor 
finansiering, kompetanse, rådgiving, nettverk og profilering. De legger vekt på både 
økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Etikk og samfunnsansvar skal være en del av de 
samlede vurderingskriterier. Tjenester og programmer utløser aktivitet for norske bedrifter innen 
innovasjon, internasjonalisering og omdømmebygging. Prioriterte målgrupper er små og 
mellomstore bedrifter med ambisjoner, etablerer og gründere, kvinner og unge. Av prioriterte 
sektorer kan nevnes energi og miljø, helse, IKT, kultur og opplevelse, landbruk, marin og 

http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Internasjonalisering/�
http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Omdommebygging/�


maritim virksomhet, olje og gass samt reiseliv. Av programmer som kan nevnes (det finnes 
mange) er Arena programmet og NCE (Norwegian centre of expertise). Ytterligere informasjon 
finnes på deres nettside (http://www.innovasjonnorge.no/default.aspx). 
 
8.2 Norges forskningsråd 
Norges forskningsråd forvalter flere milliarder kroner og er den avgjørende aktøren innen 
forskning og FoU-aktivitet. De gir veiledning, skaper møteplasser og finansierer prosjekter. Det 
finnes flere prosjekter som er aktuelle her. Nevnes kan SkatteFUNN som er en av de enkleste 
inngangsportene til forskningsmidler. Det er en skattefradragsordning som gir skatteytere som 
driver virksomhet i Norge et fradrag på inntil 20 prosent av kostnader til forsknings- og 
utviklingsprosjekter. Brukerstyrte innovasjonsprosjekter som skal utløse FoU-aktivitet i 
næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Flere opplysninger 
finnes på: http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033. 
 
8.3 SIVA  
SIVAs utviklingsaktivitet har til hensikt å skape sterke verdiskapningsmiljø i distriktene gjennom å 
forbedre nasjonal infrastruktur for nyskaping og innovasjon. Aktiviteten omfatter både kompe-
tanseinnsats og investeringsaktivitet. Kompetanseinnsatsen omfatter analyse av flaskehalser og 
markedsimperfeksjoner i næringsutvikling, og utvikling av nye konsepter basert på egen, nasjonal og 
internasjonal erfaring vedrørende innovasjon. På basis av dette initieres ny funksjonell infrastruktur 
gjennom investeringer og nettverksarbeid. Investeringer gjøres i ventureselskaper, 
innovasjonsselskaper, inkubatorer og nettverksselskaper. Slike investeringer skal bidra til å bygge ny 
infrastruktur, og skape samarbeidsarenaer som også nyttiggjør mulighetene i eksisterende 
næringsmessig og kunnskapsmessig infrastruktur. Ved sin aktivitet legger SIVA stor vekt på 
saminvesteringer med privat næringsvirksomhet. Dette bidrar til å skape samhandlingsarenaer 
mellom kommersiell virksomhet, utdanning, forskning og offentlig virksomhet. SIVA stiller som 
krav til de selskapene SIVA investerer i at de selv setter fokus på utvikling av verdiskaping og 
innovasjonsevne på sine områder. 
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Hemmende faktorer for næringslivets innovasjonsvirksomhet etter økonomisk region. Alle bedrifter (med og uten innovasjon) (+5 sysselsatte). 2006.

For høye 

innovasjons-

kostnader

Mangel på 

finansiering 

innen 

foretaket eller 

konsernet

Mangel på 

finansiering 

fra kilder 

utenfor 

foretaket

Problemer 

med å holde 

på eller 

rekruttere 

kvalifisert 

personell

Mangel på 

teknologisk 

informasjon

Mangel på 

markeds-

informasjon

Vanskelig å 

finne 

samarbeids-

partnere 

innen 

innovasjon

Markedet 

dominert av 

etablerte 

foretak

Usikker/ 

manglende 

etterspørsel i 

markedet

Ikke behov på 

grunn av 

tidligere 

innovasjon

Populasjon
Prosent av alle 

enheter
I alt 26669 45 59 47 38 49 25 28 30 38 56 25

01 Østfold 1399 43 57 48 37 51 25 32 33 44 63 21

0191 Halden 148 52 69 55 48 66 42 53 43 50 84 32
0192 Moss 278 41 59 46 38 39 21 22 37 45 58 21
0193 Fredrikstad/Sarpsborg 732 39 56 45 32 51 24 32 30 46 62 21
0194 Askim/Mysen 241 49 50 52 39 53 21 27 30 35 56 15
02 Akershus 2441 38 53 49 38 51 23 23 30 35 50 26

0291 Follo 452 37 52 57 36 57 41 32 29 45 50 20
0292 Bærum/Asker 943 40 58 49 44 55 17 22 33 31 51 24
0293 Lillestrøm 779 32 45 41 25 41 19 17 25 32 44 25
0294 Ullensaker/Eidsvoll 268 50 51 55 50 52 25 24 30 42 56 45
03 Oslo 3791 44 60 52 35 48 20 25 27 36 57 27

0391 Oslo 3791 44 60 52 35 48 20 25 27 36 57 27
04 Hedmark 967 50 60 44 30 44 27 28 30 35 60 16

0491 Kongsvinger 243 39 76 44 39 65 36 27 49 43 62 24
0492 Hamar 463 50 53 38 18 35 28 24 20 30 58 17
0493 Elverum 172 56 60 54 45 44 7 33 19 28 64 9
0494 Tynset 88 63 67 55 37 47 40 42 59 53 57 14
05 Oppland 926 44 61 46 37 50 34 25 37 39 57 26

0591 Lillehammer 182 44 41 20 17 46 19 20 28 50 57 22
0592 Gjøvik 337 54 71 59 48 56 45 32 40 42 58 29
0593 Midt-Gudbrandsdalen 82 40 62 29 16 29 10 . 19 54 71 16
0594 Nord-Gudbrandsdalen 114 34 55 56 46 51 26 14 48 42 50 19
0595 Hadeland 110 32 56 42 31 45 23 3 28 3 47 27
0596 Valdres 101 40 59 46 41 56 54 54 54 20 54 36
06 Buskerud 1416 48 55 45 37 44 18 24 24 36 52 25

0691 Drammen 926 46 58 47 39 49 21 27 29 34 51 21
0692 Kongsberg 179 54 48 41 39 38 11 16 9 48 42 27
0693 Hønefoss 157 46 49 40 26 20 8 7 19 35 40 34
0694 Hallingdal 155 56 58 45 36 44 22 33 18 34 79 37
07 Vestfold 1318 42 60 41 35 45 26 33 24 39 57 23

0791 Tønsberg/Horten 648 48 61 44 36 43 24 28 23 34 62 24
0792 Holmestrand 52 46 63 32 53 57 30 34 45 57 28 25
0793 Sandefjord/Larvik 574 35 56 34 29 49 28 38 20 45 51 21
0794 Sande/Svelvik 45 24 100 72 91 20 46 46 65 43 72 54
08 Telemark 886 42 55 49 40 51 22 38 32 33 55 27

0891 Skien/Porsgrunn 562 44 56 52 46 53 19 36 33 31 52 26
0892 Notodden/Bø 125 39 44 51 31 43 39 33 34 27 67 51
0893 Kragerø 77 50 66 43 25 57 16 77 31 52 77 23
0894 Rjukan 42 19 24 37 24 37 12 12 37 24 39 .
0895 Vest-Telemark 80 42 52 34 36 51 27 13 20 36 36 6
09 Aust-Agder 537 45 64 46 42 47 24 28 32 42 55 33

0991 Risør 56 46 79 56 56 53 . 17 17 34 41 17
0992 Arendal 361 47 69 49 43 48 29 27 37 46 54 38
0993 Lillesand 61 34 35 18 26 35 17 38 21 5 61 34
0994 Setesdal 60 46 42 38 34 49 23 34 27 52 73 17
10 Vest-Agder 922 42 48 36 28 44 23 20 23 35 54 38

1091 Kristiansand 623 44 43 39 28 43 19 14 20 35 51 38
1092 Mandal 120 39 77 26 26 39 20 21 23 34 48 32
1093 Lyngdal/Farsund 87 38 65 19 16 45 31 49 21 34 71 62
1094 Flekkefjord 92 37 32 43 46 55 46 37 46 35 69 18
11 Rogaland 2388 44 53 37 34 55 24 25 30 39 54 28

1191 Egersund 136 47 52 30 22 45 12 17 38 39 36 14
1192 Stavanger/Sandnes 1442 45 52 37 32 58 22 24 30 35 57 29
1193 Haugesund 547 42 65 37 40 52 30 30 25 49 57 30
1194 Jæren 262 42 36 37 38 46 30 29 33 39 45 27
12 Hordaland 2469 43 62 44 36 50 24 28 28 39 59 25

1291 Bergen 2048 40 61 44 36 49 23 29 29 40 59 28
1294 Odda 77 53 50 35 33 61 33 54 35 49 52 34
1295 Voss 81 48 60 32 27 48 17 12 49 55 73 12
1296 Sunnhordland 263 57 71 52 41 48 28 19 19 32 54 14
14 Sogn og Fjordane 666 52 53 43 40 52 27 33 29 45 56 34

1491 Florø 105 52 43 36 46 45 32 39 20 23 45 30
1492 Høyanger 57 47 34 31 58 46 20 31 16 34 38 31
1493 Sogndal/Årdal 159 51 66 49 33 50 23 45 16 40 34 34
1494 Førde 156 51 55 40 37 69 41 48 44 61 61 36
1495 Nordfjord 189 56 50 47 38 46 19 11 35 52 81 36
15 Møre og Romsdal 1701 50 67 50 44 49 30 30 32 33 52 19

1591 Molde 408 53 59 51 48 60 36 34 36 50 64 22
1592 Kristiansund 226 53 76 65 62 57 38 46 37 24 62 14
1593 Ålesund 645 52 67 45 41 41 25 24 30 23 43 19
1594 Ulsteinvik 179 44 64 49 31 55 26 23 22 37 60 14
1595 Ørsta/Volda 110 47 80 48 27 24 8 31 22 27 27 15
1596 Sunndalsøra 55 58 66 60 29 60 31 28 32 65 48 23
1597 Surnadal 78 24 77 38 58 53 53 42 47 29 47 42
16 Sør-Trøndelag 1554 48 57 45 41 48 22 26 29 39 56 21

1691 Trondheim 1181 47 55 44 37 44 19 24 28 36 54 19
1692 Frøya/Hitra 51 61 77 59 78 76 34 25 63 36 50 18
1693 Brekstad 76 49 52 40 60 61 30 50 25 49 52 36
1694 Oppdal 59 36 71 31 29 40 5 20 13 29 49 5
1695 Orkanger 127 52 59 46 49 55 40 29 32 52 77 30
1696 Røros 61 55 58 52 34 58 28 29 32 45 51 32
17 Nord-Trøndelag 673 47 67 58 53 57 33 34 37 52 57 30

1791 Steinkjer 170 60 63 57 56 43 29 27 43 43 63 25
1792 Namsos 126 62 86 66 66 80 42 44 47 55 45 23
1793 Stjørdalshalsen 121 29 44 33 51 59 24 24 11 40 72 16
1794 Levanger/Verdalsøra 157 37 63 53 38 49 34 34 23 69 51 57
1795 Grong 35 46 58 58 23 65 27 27 36 46 58 17
1796 Rørvik 64 44 75 80 61 61 30 47 50 60 67 33
18 Nordland 1289 49 70 56 45 47 35 29 44 44 64 22

1891 Bodø 403 42 73 52 37 55 38 39 48 49 66 23
1892 Narvik 164 39 66 71 62 56 30 19 44 44 59 25
1893 Brønnøysund 61 41 72 59 59 41 29 17 30 51 51 21
1894 Sandnessjøen 88 55 64 58 62 58 62 50 62 46 72 12
1895 Mosjøen 95 53 46 22 14 44 21 22 28 22 66 16
1896 Mo i Rana 174 57 61 52 30 46 25 14 42 46 68 26
1897 Lofoten 136 60 80 61 58 31 37 32 45 57 72 12
1898 Vesterålen 167 58 82 66 59 39 33 27 42 31 54 28
19 Troms 821 54 75 55 50 59 31 29 37 38 60 17

1991 Harstad 174 48 60 33 27 47 10 8 32 21 45 13
1992 Tromsø 439 55 79 64 52 61 30 29 41 35 61 18
1993 Andselv 52 51 91 82 64 80 46 37 16 80 90 10
1994 Finnsnes 110 59 80 45 70 62 53 44 38 57 63 20
1995 Nord-Troms 46 47 49 40 35 54 44 44 40 21 61 21
20 Finnmark 437 36 58 52 47 50 33 35 37 47 53 28

2091 Vadsø 102 33 25 61 53 30 23 47 38 40 33 25
2092 Hammerfest 148 46 71 45 49 56 36 48 37 44 73 34
2093 Alta 139 24 70 60 40 64 43 9 31 52 20 20
2094 Kirkenes 48 52 53 47 41 40 27 20 45 55 70 26

Vedlegg 1

Prosent av enheter som oppgir hemmende faktorer

Enheter som 

oppgir 

hemmende 

faktorer for 

innovasjon

Hemmende faktorer:
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