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Realisering av Porsgrunn stasjon= 
nødvendig for å utløse stort og sentralt 
byutviklingsareal Oslo
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Utløse byutviklingspotensialet 



Telemark + Vestfold = Sant
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Dobbeltsporparsellen mellom 
Stokke og Sandefjord er en 
forutsetning for to tog i timen til 
Skien.

To spor Tønsberg-Larvik er en 
forutsetning for Grenlandsbanen.



Fylker med felles prioriteringer 
Innspill fra Vestfold fylkeskommune til Nasjonal transportplan juni 2016

Fra fylkestinget i Aust-Agder juni 2016



Porsgrunn stasjon er en forutsetning for 
Grenlandsbanen..

... og jernbaneplanlegging i by kan være kompleks



... men i Porsgrunn er vi omforent!



Staten anbefaler en avklaringsfase

PlanfasenAvklaringsfasen Utbyggingsfasen Drift- og vedlikeholdsfasen

Faseinndeling ved knutepunktsutvikling
(fra ”Veileder for helhetlig knutepunktsutvikling”)

plantype?
ansvar? samarbeidsarena?

finansiering?



Drift- og vedlikeholdsfasen

... men ingen faser ligger inne i NTP

PlanfasenAvklaringsfasen Utbyggingsfasen Drift- og vedlikeholdsfasen

Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029
(om knutepunktsutvikling i Porsgrunn)



Vi tar saken i egne hender!

Planfasen

En mulighetsstudie!

Avklaringsfasen Utbyggingsfasen Drift- og vedlikeholdsfasen

I tråd med nasjonale anbefalinger om prosess

”Jeg vil imidlertid understreke at jeg synes det er positivt at 
kommunen har tatt initiativ til en mulighetsstudie sammen 
med Bane NOR Eiendom, og jeg har fått opplyst at  Jernba-
nedirektoratet har lovet å bistå med funksjonelle krav for en 
fremtidig stasjon. (...)

Jeg er opptatt av at lokale og statlige myndigheter sam-
arbeider godt i store infrastrukturprosjekter, og oppfordrer 
kommunen til å jobbe sammen med Jernbanedirektoratet 
og Bane NOR om å finne gode løsninger tilpasset de lokale 
utfordringene.”



Bane NOR anbefaler knutepunktspott

”I tillegg til de definerte prosjektene foreslås en årlig pott for knutepunktplanlegging, som vil gi rom 
for å gjennomføre 2-4 prosjekter pr år. 

Disse kan være etter initiativ fra for eksempel kommuner og fylkeskommuner om samarbeid om 
knutepunktplanlegging. Potten kan også dekke planmessig avklaring av jernbane-/
stasjonsanlegg der dette er avgjørende for byutvikling ved en stasjon. 

Eksempler på aktuelle prosjekter er (...) planlegging for knutepunktutvikling og arealavklaringer ved 
Porsgrunn stasjon. Potten vil altså gi en beredskap for å kunne delta i samarbeidsprosjekter om 
knutepunktutvikling.”



JDIR om byutredningen og Grenland-
skapitelet. Innspill fra Telemark til 
handlingsprogrammet. 

Hvlken respons gir jernbanedirektoratet?

”For hele 12-årsperioden er de kommersielle 

inntektene (fra Bane NOR ref. anm.) anslått å utgjøre 

om lag 3,2 mrd. kr (...). I tillegg bør midler settes av til 

planlegging av knutepunktprosjekter ”

”Porsgrunn har initiert en mulighetsstudie for nytt knutepunkt i Porsgrunn som del av bysatsingsarbeidet”

Fra høringsforslag om til handlingsprogram for Jernbanedirektoratet

”Grenland er et byområde med lav kollektivandel, 

betydelig personbilbruk og spredt arealbruk. Av den 

allerede lave kollektivandelen har toget marginale 

andeler lokalt. Dette skyldes blant annet lav frekvens 

og usentral stasjonslokalisering i Skien. 

Byutredningen skal vurdere hvilket potensial 
jernbanen kan ha og hva som må til dersom 

jernbanen skal spille en større rolle som del av det 

kollektive transporttilbudet lokalt i samspill med

buss, gange og sykkel.”



Et samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom: 
• Porsgrunn kommune
• Bane NOR Eiendom
• Telemark fylkeskommune
• Statens Vegvesen

+ Jernbanedirektoratet 
som ivaretar de langsiktige
jernbanebehovene
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Vår ref.     Dato 17/04157-1    28.04.2017  
Invitasjon til mulighetsstudie for Knutepunkt Porsgrunn  

Porsgrunn kommune står foran store muligheter i forbindelse med den kommende jernbaneutviklingen i regionen. Etablering av en ny jernbanestasjon i Porsgrunn utløser et stort transformasjonspotensial og legger til rette for en utvikling som svarer godt til nasjonale målsetninger og kommunens overordnede planer. Området har en sentral plassering både fra et lokalt og regionalt perspektiv og en realisering av Grenlandsbanen vil gjøre Porsgrunn til en av landets viktigste knutepunkter. 
 
I regjeringens forslag til nasjonal transportplan for 2018-2029 (Meld.St.33 2016-2017) fremkommer det at gjennomføring av grenlandsbanen og ytre intercity er ønskelig, men ikke prioritert tidlig i planperioden. Byggingen av ytre intercity utsettes og planleggings- og gjennomføringsmidler til Grenlandsbanen kommer etter 2024. Dette betyr lengre utsettelse for Porsgrunn for å få avklart arealer knyttet til jernbaneformål, noe som skaper en lengre periode med båndlegging i bykjernen med betydelige verdier satt på vent. En slik båndlegging bidrar til byspredning og en mindre klimavennlig arealutvikling. 
 
Mulighetsstudie med mål om en samarbeidsavtale Porsgrunn kommune ønsker derfor å komme i gang med nødvendige prosesser for å få avklart framtidig arealbruk rundt knutepunktet i Porsgrunn. Som verktøy for dette foreslår vi en mulighetsstudie med mål om en samarbeidsavtale som angir hvilke arealer som skal nyttes til jernbaneformål og hvilke som kan nyttes til byutvikling etter lik lest som ble gjennomført forutfor kommunedelplanen i Drammen. En slik avklaring er helt avgjørende for kommunen i den videre prosessen rundt knutepunktutvikling i årene framover.  

Forholdet til andre prosesser Porsgrunn er sammen med Skien, Bamble og Siljan en del av Bystrategi Grenland. I forbindelse med dette samarbeidet pågår det for tiden byutredninger som forventes stå ferdig i sluttet av 2017. Kunnskapen og problemstillingene som framkommer i byutredningen vil danne et viktig grunnlag inn i prosessen med å transformere området rundt ny jernbanestasjon i Porsgrunn. Målet er at mulighetsstudien skal bygge videre på allerede tilgjengelig informasjon og skape en god overlapping fra byutredningen, slik at det ikke oppstår en «tørkeperiode» i kompetanseutviklingen og kontinuiteten fram mot igangsetting av arbeid med grenlandsbanen. Byvekstavtalene åpner for å se jernbaneinvesteringer som en del av en virkemiddelpakke for et byområde. Det er en politisk ambisjon i Bystrategisamarbeidet om å inkludere jernbanetiltak i en slik virkemiddelpakke for kommende faser av Bypakke Grenland.  

Byutvikling 



Studien synliggjør enorme muligheter!

”Fri Flyt”- LINK Arkitektur v/ Team Urban LINK

”Tett på”- Team Dyrvik Arkitekter



Jernbanegata

mot E18

m
ot E18

Prinsippiell sporplan som ligger til grunn for utviklingspotensialet. 

En studie basert på et realistisk grunnlag



Stort potensial! Byen må settes fremfor 
jernbanebehovene

Komperativ analyse: 

Barcode på knutepunktet

Komperativ analyse: 
Grünerløkka på knutepunktet Komperativ analyse: Knutepunktet i Drammen

Sett denne etter. NTP- INtercity. politkkere.



Samarbeidsavtale som premissgiver

Samarbeidsavtale i Drammen inngått i februar 2012 ble ytterligere konkretisert og 
fastsatt i mai 2015. 



Kommunedelplan

Vedtatt 20. desember 
2016



Detaljreguleringsplan

Planen forventes ferdig april 2018



2026

Veien videre i Porsgrunn

Ulike alternativer for 
finansiering av plan:
• Jernbanedirektoratets 
handlingsprogram?

• Gjennom byvekstavtale?

• Kommunale midler 
sammen med midler fra 
samarbeidspartnere?

... eller gjennom en kombinasjon av 
flere?

Midler til utbygging gjennom 
neste revisjon av nasjonal 
transportplan?

PlanfasenAvklaringsfasen Utbyggingsfasen Drift- og vedlikeholdsfasen

Mulighetsstudie

2018-20222018 2022-2026

Nasjonal transportplan 2018-2029 Nasjonal transportplan 2022-2033

[UTKAST]



Grenland følger opp handlingsprogrammet
”Det er viktig å komme vidare med stasjons og arealavklaringar i by-området.  Bane NOR sitt innspell til 
handlingsprogram jernbane omtalar spesielt  planlegging for knutepunktutvikling og arealavklaringar, 
og nyttar Porsgrunn stasjon som eksempel på eit prosjekt som bør prioriteras for nærare avklaringar. 
Jernbanedirektoratet sitt forslag til handlingsprogram peikar på stasjonslokaliseringa i Skien er 
usentral.

Telemark fylkeskommune forventar at togets rolle og moglegheiter i by-området Grenland og 
regionalt må avklaras gjennom vidare byutredning, og at:
 
For Skien: 
• Det skal gjennomføras moglegheits-studie for avklaring av tog-stopp med knutepunkt i Skien 
sentrum i 2019
• Det skal setjast av midlar til detaljregulering av tog-stopp med knutepunkt etter fullført 
moglegheits-studie
 
For Porsgrunn:
• Det skal setjast av midlar til  detaljregulering av knutepunkt i Porsgrunn etter fullføring av den 
pågåande moglegheitsstudien.” 



Vi ønsker utvikling!


