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Bakgrunn
Revisjon av kommuneplanens arealdel er en av bystyrets prioriterte planoppgaver for perioden
2011-15, jf. kommunens planstrategi, vedtatt 19.04.2012.
I sin planstrategi for 2012-16, Bærekraftige Telemark, vedtok fylkeskommunen å utarbeide
en areal- og transportplan for Grenlandsregionen (ATP Grenland). Det medførte at
fylkeskommunen og de fire Grenlandskommunene har kunnet gjennomføre felles faglige
utredninger for de viktigste temaene i den regionale planen og arealdelene. ATP Grenland ble
vedtatt 17.06.2014.
Det felles planarbeidet har vært organisert innenfor Bystrategi Grenland, med en
koordineringsgruppe (arealgruppa) og arbeidsgrupper for de ulike temaene som f.eks. bolig,
grønnstruktur, næringsarealer, handel og infrastruktur. Etter at forslag til regional plan ble sendt
på høring, har kommunene jobbet videre med oppfølging av fellestemaene i arealdelene.
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Hensikten med planen
Hovedutfordringen for Grenland er å skape befolkningsvekst og arbeidsplasser. For å få dette
til, må regionen være attraktiv for tilflyttere og næringsliv. God kommunikasjon internt og
ut av regionen, gode og varierte boligtilbud og levende bysentrum er viktige kjennetegn på
attraktivitet.
Arealdelen er Skiens bidrag til å følge opp den regionale bystrategien i Grenland, bl.a uttrykt
gjennom areal- og transportplanen for Grenland. Ønsker fra private og kommunens egne
utviklingsbehov er vurdert opp mot en regional arealbruksstrategi som sikrer at Skien og
nabokommunene utvikler seg i samme retning.

Sammenheng med annet strategi- og planarbeid
Areldelen har sammenheng med flere andre strategi- og planarbeid. De mest sentrale er:

Framtidens byer

Skien og Porsgrunn kommuner har deltatt i prosjektet Framtidens byer. Dette har vært et
samarbeid mellom staten, næringslivet og de 13 største byene i Norge. Formålet har vært å
redusere klimautslipp og gjøre byene bedre å bo i. Areal- og transporttemaet (ett av fire) er
sammenfallende med Bystrategi Grenland. Prosjektet ble avsluttet i 2014.

Bystrategi Grenland:

Et samarbeid mellom Grenlandskommunene som består av tre elementer:
-- Bypakke Grenland
-- Belønningsordningen. Støtte til utvikling av et attraktivt kollektivtilbud
-- ATP Grenland. Regional plan som skal sikre sammenheng mellom arealutvikling og
transportsystem

Intercity-utbyggingen/Vestfoldbanen

En opprustning av togstrekningen (Intercity-trianglet) mellom Oslo og byene Lillehammer,
Halden og Skien. I 2012 ble strekningen Farriseidet (Larvik)-Porsgrunn påbegynt og skal
stå ferdig i 2018. Ferdig opprustet strekning fram til Skien er satt til 2030. Det vil redusere
reisetiden mellom Skien og Oslo med ca. 1 time.

Grenlandsbanen. Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen

Prosjektet vil lenke de to banestrekningene sammen mellom Porsgrunn og Skorstøl (Aust-Agder).
Før Grenlandsbanen kan realiseres er det en forutsetning at den pågående moderniseringen
av Vestfoldbanen, bla. Eidangertunnelen, er gjennomført. Konseptvalgutredningen (KVU) for
strekningen startet i 2014. Oppstart av interregional plan vil skje når KVU er gjennomført.
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Planens avgrensing
Tematisk

Planrevisjonen har konsentrert seg om hovedtemaer som bolig, næring transport og
grønnstruktur. Temavalget har vært delvis styrt av hva som har vært behandlet i ATP Grenland,
dvs. mer strategisk enn detaljorientert.

Tidsperiode

Arealdelen legger rammer for arealbruken fram til 2026.

Dimensjoneringsgrunnlag

Det er et mål at Skien skal ha en befolkningsvekst noe over landsgjennomsnittet (1.3
prosent i 2012). Dette tilsvarer en befolkningsvekst på ca. 9500 nye innbyggere og en vekst i
arbeidsplasser på ca. 4500 (forutsetter at 50 % av de nye innbyggerne skal ha jobb).

Medvirkning og samarbeid
Medvirkningen har oppsummert bestått i:
-- Felles oppstartmøte 1.2.2013
-- Planforum desember 2012 og januar 2014
-- Møte med lokalutvalgene
-- Info-/drøftingsmøter med formannskapet og hovedutvalgene
-- Diverse møter i tilknytning til innspill fra private
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Situasjonsbeskrivelse
Regional attraktivitet

Grenland er et funksjonelt bo- og arbeidsområde bestående av kommunene Bamble,
Porsgrunn, Siljan og Skien. Pendlingsområdet innenfor en times biltur omfatter byer og større
steder som Kragerø, Bø, Notodden, Kongsberg og Sandefjord. Reisetiden til Oslo med tog er i
dag nesten 3 timer, men vil med en ferdig oppgradert Vestfoldbane kunne komme ned mot 1,5
time. Dette vil ha stor betydning med tanke på økt befolkningsvekst og derigjennom styrking av
Grenland som en attraktiv og konkurransedyktig bo- og arbeidsregion.
Telemarksforskings attraktivitetsbarometer viser at flere kommuner trekker til seg
innflyttere i høyere grad enn arbeidsplassveksten skulle tilsi. Attraktivitet som bosteds- og
besøkskommune er for disse kommunene mer utpreget enn veksten i arbeidsplasser. Skien
er en besøkskommune hvor sykehuset, Fritidsparken, Herkules kjøpesenter og matfestivalen
Mersmak er blant de største målene for besøkende. Samtidig er kommunen også en betydelig
bosteds- og bedriftskommune.

Areal og befolkning

Befolkningsutvikling i Skien siste 10 år:
Befolkningsvekst

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Skien

0,2

-0,1

0,3

1,0

0,6

0,8

0,8

1,0

0,8

0,6

Norge

0,7

0,9

1,2

1,3

1,2

1,3

1,3

1,3

1,1

1,1

Fra og ha hatt generelt lav befolkningsvekst i starten av 2000-tallet, har veksten fra 2008 holdt
seg på et jevnt høyere nivå.

Boligbygging og tetthet

Befolkningssammensetning og alder vil påvirke boligbehovet framover. Tilflytting til Telemark
skjer i stor grad gjennom innvandring, og vi har liten kunnskap om deres ønsker for bomiljø og
sosiale møteplasser. Telemark vil få en stor andel eldre i framtiden som bør kunne bo hjemme
og være selvhjulpne lengst mulig. Det er også en stor og økende andel aleneboende og par
uten hjemmeboende barn.
Telemark og Grenland tilbyr i stor grad eneboliger med varierende avstand til sentrum. Andelen
eneboliger i Porsgrunn og Skien ligger på 53 % mens det som kan kalles småhus (enebolig/
flermannsbolig/rekkehus) ligger på 75 %. Andre sammenlignbare byer som Kristiansand og
Drammen har en andel eneboliger på henholdsvis 43% og 34%. Ut fra de boligprosjektene som
skal igangsettes framover i Skien, vil tendensen i større grad gå i retning av leilighetsbygging.
Det er først i løpet av det siste tiåret at andelen leiligheter har økt betydelig i Skien og Porsgrunn,
både i sentrums utkant og, særlig de siste årene, i stadig større grad i de sentrale delene av
byene.
I Telemark bor 76 % i byer og tettsteder. Det varierer fra 89 % i Grenland til 29% i Vest-Telemark.
I byer og tettsteder er også tyngden av offentlig og privat virksomhet lokalisert. Det er generelt
relativt lav tetthet og lite aktivitet i sentrumsområdene Grenland. Det er en tendens til fortsatt
spredning av offentlige og private funksjoner.
Grenland er Telemarks store byområde med boområder, arbeidsplasser, handel, friluftsliv og
transportløsninger på tvers av kommunegrenser. Befolkningstettheten innenfor byområdet har
gått ned de siste årene, dvs den har ikke økt like mye som byen har spredt seg til tross
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for satsing på fortetting. Denne utviklingen kan skyldes både dårlig arealutnyttelse, særlig for
nærings- og handelsområder, men også flere aleneboende.
Boligbyggingen i Skien de siste ti årene har fordelt seg med 68 prosent innenfor bybåndet og
32 prosent utenfor. Det samme forholdet er tilfellet hvis en ser på perioden fra vedtak av forrige
arealdel, august 2007, og fram til i dag. Antall boliger bygd pr. år siste ti år;
Boligbygging
Skien

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

220

214

221

181

111

117

231

214

115

163

Næring og handel

I følge Strategisk næringsplan har Grenland hatt en svakere arbeidsplassmessig utvikling enn
mange sammenlignbare regioner. Årsakene til dette er sammensatt, men det synes som om
Grenland med sin næringsstruktur er sterkere eksponert enn mange andre norske regioner
overfor den urolige økonomiske situasjonen, spesielt i Europa og USA. Grenlandsindustrien
har gjennomført krevende omstillinger med tilsvarende nedgang i sysselsatte for å tilpasse seg
den internasjonale konkurransen.
Grenland er gode på å takle omstillinger i industrien. Verdiskapingen/produktiviteten øker selv
om sysselsettingen går ned. Ringvirkningen av idustriarbeidsplasser er beregnet til at hver
arbeidsplass genererer 4-6 andre arbeidsplasser. Det at det skapes for få jobber i Grenland
antas også å være en sterk medvirkende årsak til at befolkningsutviklingen ikke er på høyde med
regioner det er naturlig å sammenligne seg med. Næringsutvikling må ses i sammenheng med
en rekke andre regionale innsatsområder. Dette gjelder særlig på areal- og transportområdet,
innenfor kommunal tjenesteyting og generelt profilerings- og omdømmearbeid. Grenland har
felles arbeidsmarked og en stor del av befolkningen pendler på tvers av kommunegrensene for
å komme på arbeid.
De største industriområdene i regionen er Rønningen/Rafnes, Herøya, Dalen/Brevik,
Voldsfjorden og Nylende. Små og mellomstore næringsbedrifter ligger forholdsvis spredt i
byområdet og noen utenfor. Mer konsentrerte områder er Kjørbekk/Rødmyr, Enger/Moheim
og Skjerkøya. De fleste industri- og næringsområdene langs elva, mellom Skien og Porsgrunn
sentrum, framstår i dag som mulige transformasjonsområder.
Selv om tjenesteyting hovedsaklig er lokalisert til bysentrene ligger mye også utenfor, særlig
statlige og fylkeskommunale virksomheter. Skoler og barnehager er desentralisert til bydelene.
Bysentrene i Skien og Porsgrunn har størst tetthet av arbeidsplasser. Sykehuset Telemark på
Klosterskogen og Herøya industriområde er store arbeidsplasser.

Transport og reisevaner

Transportarbeidet i Norge vokser kraftig, og utviklingen vil fortsette. Veksten vil for en stor del
komme på vei (bil-) hvis det ikke gjennomføres tiltak for å motvirke dette. Bortsett fra Oslo, er
bil det dominerende transportmiddelet i de store tettstedene (reisevaneundersøkelsen 2009).
I Oslo er andelen bilreiser 35%, mot 63% for landet som helhet. I Grenland ligger den over
70%. Kollektivandelen i Grenland har imidlertid økt med ca. 1% fra 2005 til 2009.
Antallet reiser i landet har økt med omtrent 1,6 % pr. år de siste 20 årene. Mer enn 40 % av
reisene er korte, dvs. kortere enn 3 km, men det er de lange ferie- og fritidsreisene som øker
mest. Reisevaneundersøkelsene viser at det er de store tettstedene (minst 100 000 innbyggere)
som kan vise til en vesentlig høyere andel reiser til fots, sykkel og med kollektivtransport.
Effekten av befolkningsstørrelse forsterkes med økende befolkningstetthet i tettstedene. Det
blir kortere
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avstand til daglige gjøremål og flere reiser kan gjennomføres til fots eller med sykkel. Samtidig
får kollektivtrafikken et mer konsentrert og større befolkningsunderlag for de ulike linjene.
Ny rapport fra TØI (2010) viser at det er mer bilbruk ved reiser i tilknytning til handel enn ved
reiser totalt. Den gjennomsnittlige lengden på handlereisen er vesentlig kortere for innbyggere
i de tettest befolkede byområdene enn i de minst tettbygde. Handleturens lengde øker med
handlestedets lokalisering i økende avstand fra sentrum. Store, eksterne kjøpesentre gir flere
og lengre bilturer.
Reisevaneundersøkelsen (RVU) for Grenland fra 2009 viser at antall biler i husholdningen har
økt noe i perioden 2005-2009. Det er en økning både i andelen som disponerer mer enn en bil
og i andelen som ikke disponerer noen bil i det hele tatt.
RVU Grenland viser også at avstand mellom bosted og nærmeste holdeplass for kollektivtransport
har økt i perioden 2005-2009. Det er særlig andelen som har kort avstand (< 500 meter) til
nærmeste holdeplass som har gått ned. Avstand til holdeplass er kortest for dem som bor
i Porsgrunn og Skien sentrum. Når det gjelder avgangsfrekvensen for kollektivtransport fra
holdeplass ved bolig, er det en klar forbedring i samme periode.

Landbruk, natur- og kulturmiljø

Dyrkingsarealet pr. innbygger i Norge har gått ned og dermed selvforsyningsgraden. Mye av
den beste dyrkingsjorda ligger der hvor utbyggingspresset er størst. Selv om omdisponeringen
av dyrkbar jord har gått litt ned de siste årene, ligger den fortsatt over målet om å halvere
årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene sett i forhold til perioden 1995
- 2004. I Telemark er kun 2 % jordbruksareal. I de siste årene har det vært en høyere grad
av omdisponering av dyrka mark til andre formål enn jordbruk i Telemark enn i nabofylkene.
Økningen i Porsgrunn (i 2009) og Skien (i 2009) er blant de største i fylket. Skien kommune
har ca 39 500 dekar dyrka mark, fordelt på noe over 1800 teiger. 300 av disser er under 2 dekar.
Grenland opplever ikke noe stort press på de større sammenhengende natur- og friluftsområdene
når det gjelder terrenginngrep og utbygging. Unntaket er naturverdiene på Langesundshalvøya
og Eidangerhalvøya. Likevel vil summen av mange små tiltak i randsoner til vassdrag og andre
områder med rikt biologisk mangfold kunne få betydning for det totale mangfoldet, og evt.
spesielle arter. Det økende fokuset på håndtering av overvann framover gjør at f.eks. bekkedrag
innenfor byggeområdene bør opprettholdes av både klimamessige og biologiske grunner.
Den bynære grønnstrukturen, i form av de store sammenhengende kulturlandskapene som
ligger inntil bybåndet og friområdene innenfor dette, får en stadig viktigere rolle etter hvert
som fortettingen øker. Arbeidet med å knytte ulike grøntområder sammen med et tursystem er
en viktig strategi for å gjøre dem mer tilgjengelige og gi mulighet for et stort sammenhengende
turveisystem fra sentrum ut i marka.

Folkehelse

Den norske befolkningen sett under ett er blant de minst fysisk aktive i Europa, og utviklingen
går i negativ retning. De nærmeste tiårene vil andelen eldre fordobles, noe som bl.a. medfører
behov for tjenester og tilrettelegging for god helse. Friluftsliv fremmer helse og trivsel og
gir naturopplevelser, rekreasjon og anledning til sosialt samvær. Tilgjengelighet til større
naturområder og tilrettelegging for ferdsel i tettstedsnære jordbrukslandskap er viktig. Gangog sykkelveier og stier gjør det lettere å være fysisk aktiv i hverdagen, samtidig som det sikrer
trygg og miljøvennlig ferdsel.
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Mål og strategier
Mål

Skien skal ha en befolkningsvekst over landsgjennomsnittet

ATP Grenland har et mål om en befolkningsvekst for Grenland på landsgjennomsnittet. Siden
Skien har den største boligreserven av Grenlandskommunene bør kommunen ta brorparten
av veksten og derfor ha et vekstmål noe over landsgjennomsnittet. En vekst på 1,3 prosent vil
gi en økning på 19 000 nye innbyggere i Grenland fram til 2026. Skien har drøyt 50 prosent av
innbyggerne i Grenland og vil få en befolkningsøkning på minst 9 500 i denne perioden, jf.
målet.

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

Forutsatt befolkningsveksten over, og at 50 prosent av de nye innbyggerne trenger arbeid, må
det skapes mellom 4 500 og 5 000 nye jobber i kommuneplanperioden.

Strategier

I arbeidet med areal- og transportplanen og arealdelene har kommunene og fylkeskommunen
jobbet fram strategier for å nå målene om befolknings- og arbeidsplassvekst. Disse er formulert
i ATP Grenland og går på:
-----------

Tilrettelegge for utbygging i bysentrene
Høyere arealutnyttelse innenfor bybåndet
Utnytte elvas attraksjonskraft
Atrraktive boområder
Konsentrasjon av handel
Et effektivt transportsystem
Bedre kollektivtilbud
Tilrettelegging for gående og syklende
Helhetlig parkeringspolitikk
Elbil og annen miljøvennlig transport skal bli en viktig transportform innen 2025
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Konsekvensutredning
Utdrag fra konsekvensutredningen (Vurdering av virkningene av planens samlede
arealbruksendringer):
Summen av alle planforslagets boligområder legger til rette for en boligvekst som kan
møte målet om befolkningsvekst på over landsgjennomsnittet. Innføring av en relativt stram
bybåndsavgrensing og prioritering av utbygging i sentrumsnære områder vil føre til en mer
effektiv areal- og transportbruk i kommunen. Dette vil bidra til reduserte klimagassutslipp fra
transport og miljøvennlig energibruk i bygg ved tilrettelegging for fjernvarme.
Ved økt fortetting i bybåndet blir det svært viktig å ta vare på den viktigste grønnstrukturen
og heve kvaliteten på grønne lunger, lekearealer og turveiene. Det er holdt en restriktiv
holdning til friområdene, med kun forslag om små justeringer. Det bør gjøres en kartlegging av
grønnstrukturen før neste revisjon, slik at de viktigste grøntdragene kan bevares.
En redusering av antall boligområder utenfor bybåndet vil øke trykket på utbyggingen innenfor
bybåndet. På den måten kan kommunen oppnå ønsket fortetting og urbanisering i sentrum og
langs kollektivlinjene. Dette bidrar til levende og attraktive byer, noe som igjen gir ringvirkninger
for næringsutvikling og regionens totale attraktivitet.
Det er behov for mer næringsarealer i kommunen. Planforslaget foreslår utvidelse av Rødmyr
vestover på ca 110 dekar, samt en utvidelse helt i nord på 24 daa. Det foreslås en utvidelse av
Bjørndalen masseuttak og et nytt uttaksområde på Geiteryggen.
Økt fokus på og stram regulering av utbygging innenfor bybåndet kan føre til økt utbyggingspress
på dyrka marka her. Utbygging på Dalene gartneritomta vil kunne øke utbyggingspresset
på de sammenhengende landbruksområdene på Bjørntvedt. Disse er også klassifisert som
kjerneområde for landbruk.
Summen av alle utbyggingene i sentrumsområdet kan gi en vesentlig økning i antall elever på
sikt. Grove anslag over utbyggingspotensialet viser at det kan komme drøyt 400 nye elever i
Lunde barneskolekrets og ca 80 nye elever i Bratsbergkleiva barneskolekrets. Når det gjelder
ungdomsskoler vil Menstad kunne få over ca 370 nye elever og Kongerød over 200. Menstad
ungdomsskole har sprengt kapasitet og det må legges inn rekkefølgekrav om at det må være
tilstrekkelig kapasitet før boliger kan tas i bruk.
Det er ett område som kommer i konflikt med naturverdi av stor interesse, masseuttaksområde
på Geiteryggen. Dette er en av tre områder med geologisk naturverdi (breelvavsetning) som
viser isbreens bevegelse under istiden da havnivået stod høyere enn dagens. Det er bare deler
av avsetningen som er bygd opp til havnivået på denne tiden. Det kan være grunnlag for å si at
dette området ikke er like viktig som de to andre.
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Beskrivelse av planforslaget
Planens hovedgrep

Hovedgrepet består i å sikre at størstedelen av den framtidige utbyggingen vil skje innenfor
det definerte bybåndet, med ekstra vektlegging av bysentrum, lokalsentrene og arealene
langs elva. Disse områdene får de høyeste kravene til utnyttelse når det gjelder boligbygging.
Også næringsvirksomhet/arbeidsplasser skal i første rekke lokaliseres til bybåndet. Kontorer
og tjenesteyting med høy besøksfrekvens skal legges til by-/kommunesentrum. Industri,
lager- og logistikkvirksomhet skal ha beliggenhet nær hovedfartsårer som riksveier eller med
havnefasiliteter.
Planen gir en større grad av samordning av bolig-, næringsutbygging, transportog grønnstrukturutvikling enn den forrige. Kravene til lokalisering og utforming av
utbyggingsområdene, prioritering av framkommelighet for kollektivtrafikken, utbygging og
oppgradering av gang- og sykkelveinettet, samt krav til omfang og kvalitet på grønnstrukturen
er i større grad enn tidligere sett i sammenheng. Kravene til uterom for boliger og
parkeringsnormene er også i større grad tilpasset et mer kompakt bo- og arbeidsområde
innenfor bybåndet.
Utbyggingsmulighetene utenfor bybåndet er videreført fra forrige arealdel med satsing på
lokalsamfunn med skoler og grender og i form av spredt boligbygging. Samlet sett får Skien
et bredt spekter av utbyggingsmuligheter som vil gi et variert boligtilbud, fra tett urbant, via
tettsteder til åpent og landlig, nær skogen.
Plankart
-- Inndeling av bybåndet i bestemmelsesområder med ulike krav til tetthet for boliger. Et
generelt minimumskrav til tetthet for bybåndet og forsterkede krav for arealene langs elva,
by- og lokalsenter og en sone rundt disse.
Bestemmelser og retningslinjer
-- Fordeling av boligbyggingen mellom bybåndet og utenfor
-- Minimumskrav til tetthet, knyttet til bestemmelsesområder
-- Diverse bestemmelser og retningslinjer for lokalisering av
tjenesteyting m.m.)

virksomheter (næring,

Gjennomføring (tiltak)
-- ATP Grenland har et handlingsprogram hvor tiltakene vil bidra til at kommunene kan få
gjennomført den arealpolitikken som ligger i arealdelene. Bypakka vil være det som mest
konkret vil bidra til dette.

Grønnstruktur

Grønnstrukturen er på flere nivå. Den overordnete består av skogs- og jordbruksområdene
utenfor bybåndet. Innenfor bybåndet er det flere større sammenhengende grøntdrag, som
f.eks langs elva, i Lensmannsdalen, på Gjemsø og i Lundedalen. Disse suppleres av mindre
grøntområder som offentlige lekeplasser, parker og 100-meterskoger. Det laveste nivået i
grønnstrukturen er de private grøntarealene i form av fellesareal, private hager og lekeplasser.
Turveier og stier følger gjerne grønnstrukturen, men flere steder er det mangler. I denne
planrevisjonen er det fokusert på hovedturveiene, dvs. grøntdragene langs elva/kanalen og
mellom bybåndet og marka/turområdene utenfor. Arealdelen viser nå sammenhengende
turveitrasè mellom Porsgrunn grense, på begge sider av elva/kanalen fram til henholdsvis Åfoss
og Skotfoss. Det er lagt inn flere tverrforbindelser over Gjerpensdalen, slik at det er maksimalt
ca. 1 km mellom hver av disse. Langs ytterkanten av bybåndet vil det dermed være maksimalt
500 meter til nærmeste turvei som fører ut til markaområder som Vealøs og Jarseng.
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Fylkeskommunen, i samarbeid med kommunene, har utarbeidet en strategi/plan for myke
trafikanter, bl.a som et grunnlag for den regionale planen og arealdelene. I den er gangnettet
innenfor bybåndet kartlagt og differensiert. Strategien er knyttet til arealdelen gjennom
bestemmelsene slik at den skal legges til grunn ved reguleringsplanlegging og byggesøknader.
Det er også lagt inn en bestemmelse om spesielt å vurdere behovet for snarveier når et område
skal reguleres eller søknadsbehandles.
Kravene til uterom er omformulert og redusert noe. Lekeplasser kommer ikke lenger i tillegg til
uteoppholdsareal, men er inkludert i dette. I tillegg åpnes det for at felles uteareal i sentrum/
lokalsenter kan legges til friområder som parker og torg, gitt visse maksimumskrav til avstand.
Det fokuseres også på kvalitet i retningslinjene. De nye bestemmelsene vil gi lavere krav til
uteareal for leiligheter i sentrum. Det åpnes for avvik fra uteromskravet i Murbyen gjennom
frikjøp hvor det flere steder ikke er mulig å få til uteoppholdsareal på bakken/taket, eller større
balkonger ikke er ønskelig pga. trafikkerte gater/gågater.
I planen er det ikke sett på grønnstrukturens omfang eller kvalitet. Dette behovet blir spesielt
viktig når det skal fortettes innenfor bybåndet i en vesentlig større grad enn i dag. Det bør i
etterkant av planvedtaket startes et prosjekt i samarbeid med Porsgrunn, evt. også Bamble,
som gjennomgår dagens grønnstruktur og setter standarder for omfang og kvalitet på denne
som en del av en strategi for boligfortetting.
Plankart
-- Turvei langs elva forlenget til Åfoss
-- Flere turveitraseer på tvers av Gjerpensdalen og ut mot markaområdene på vestsiden
(stiplet, røde)
Bestemmelser og retningslinjer
- Bestemmelser om større grad av sammenheng i grønnstrukturen
- Uteromskrav, redusert arealkrav og retningslinjer som sikrer kvalitet
Gjennomføring (tiltak)
- Grønnstrukturanalyse (interkommunal) med fokus på boligfortetting

Bolig

Boligområdene, rene boligformål eller i kombinasjon med andre formål (kontor, tjenesteyting
m.m.) skal dekke boligbehovet i planperioden, dvs. fram til 2026. Minimum 80 prosent av
boligbehovet skal dekkes innenfor bybåndet. På grunnlag av ønsket befolkningsvekst har
Skien et boligbehov i planperioden på ca. 6000 boliger. Minimum 4800 av disse skal bygges
innenfor bybåndet.
Analyser viser at potensialet for nye boliger innenfor bybåndet er ca. 5 000, innenfor framtidige
byggeområder. Dette er tilstrekkelig til å dekke behovet innenfor bybåndet i planperioden.
Innenfor eksisterende byggeområder i bybåndet er det i tillegg et potensiale på ca. 18 000
boliger. Spesielt dette siste tallet er teoretisk fordi en del av dette potensialet består av mindre
tomter som kan være vanskelige å fortette. Likevel vil en utnyttelse på bare 6 prosent av
potensialet, sammen med de framtidige byggeområdene, være tilstrekkelig til å dekke hele
boligbehovet for kommunen i perioden fram til 2026.
Utenfor bybåndet ligger det til rette for å bygge i de fleste deler av kommunen. Det vil kunne
være i form av små felt i tilknytning til tettsted og andre lokalsamfunn, mindre husklynger og
som spredt bygging. Det er tatt ut en del byggeområder. De fleste av disse er på dyrka mark og
mange har ligget i planen gjennom flere revisjoner uten at noe har skjedd, flere av dem i deler
av kommunen hvor det er liten etterspørsel etter tomter. Områdene som ikke ligger på dyrka
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mark er på ca. 50 dekar til sammen. Dette tilsvarer 30-40 boliger og utgjør en svært liten del
av boligreserven.
Det er lagt inn seks nye områder for spredt boligbygging i deler av kommunen hvor det er eller
har vært ønsker om å fradele enkelttomter (Søtvedt, Findal, Gravli/Høgli og Fjelldalen). På
Jønnevall er det store boligfeltet (kommunalt eid) tatt ut og erstattet av en sone for spredt
bygging som strekker seg nord til Eriksrød. I tillegg er det lagt en sone i Dalsbygda. Alle disse
seks sonene, med tillegg av de to eksisterende i Valebø og Melum kan karakteriseres som
grender. Dette er mindre lokalsamfunn enn tettstedene med skoler/daglivarebutikker, men
har ofte andre samlende trekk som en viss tetthet i bebyggelsen eller samlingspunkt som
grendehus el.
Tabellen nedenfor viser det beregnede boligpotensialet (antall boenheter) innenfor bybåndet,
basert på de ulike tettheter som er lagt inn i bybåndet. Utenfor bybåndet er det lagt til grunn en
tetthet på 0,7 boliger pr. dekar i fremtidige områder.

Område

Framtidige
boligområder
(boenheter)

Fortettingspotensiale
(eks. boligområder)

Til sammen

Kommunesenter (bysentrum m/omland)

810

4460

5270

Lokalsenter

280

860

1140

Lokalsenter omland

870

5280

6150

Elvebyen

1700

2730

4430

Resten av bybåndet

1370

4700

6070

Til sammen i bybåndet

5030

18030

23060

De 1200 boligene som kan bygges utenfor fordeler seg på:
Område

Framtidige boligområder
(boenheter)

Fortettingspotensiale (i eksisterende byggeområder)

450

Spredt boligbygging

50

Framtidige byggeområder

700

Til sammen utenfor bybåndet

1200

Plankart
-- Lagt inn 7 byggeområder for bolig innenfor bybåndet og 4 byggeområder utenfor
-- Tatt ut 5 byggeområder innenfor bybåndet og 19 byggeområder utenfor
Bestemmelser og retningslinjer
-- Økt antallet boliger fra en til fire i eksisterende boligområder som kan få fritak fra krav til
reguleringsplan
-- Redusert krav til uterom for boliger
Gjennomføring (tiltak)
-- Årlig regnskap for nye boliger
-- Grønnstrukturanalyse (interkommunal) med fokus på boligfortetting
-- Sak om frikjøp fra uterom
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Næring og handel

I ATP Grenland ble det konkludert med at det i oppfølgingen av planen er behov for en grundigere
gjennomgang av regionens arealreserve når det gjelder næringsarealer. Dette gjelder i første
rekke arealer for små og mellomstore bedrifter, som ikke passer i bybåndet. En utredning av
behovet for næringsarealer har blitt satt gang denne våren i regi av Grenlandssamarbeidet.
Handelsarealene følger senterstrukturen med sitt hierarki av senterområder. Denne ble lagt
i ATP Grenland og arealdelen følger opp bestemmelsene og retningslinjene i denne. Nytt i
forhold til forrige plan er at Kjørbekk har kommet inn som et handelsområde uten styring på
bransjer, men med minimumskrav til handelsareal pr virksomhet. Det samme er gjort for deler
av Herkules, samt at det er er satt et tak for samlet handelsareal. Ved utvidelser av lokalsentre
utover 3000 m2, eller dagens handelsareal, må det foretas en handelsanalyse som bl.a vurderer
utvidelsens påvirkning på øvrige senterområder. Grensen for nye dagligvareforretninger utenfor
senterstrukturen er økt fra 800 til 1500 m2.
Begrepet nærsenter er tatt ut av senterstrukturen, noe som medfører at Limi/Rising nærsenter
(Meny-butikken) ikke vises som senterområde lenger. Det har i stedet fått formålet forretning.
Kjørbekk og noen etablerte handelsområder langs riksvei 36 og de mest trafikkerte fylkesveiene
gis tillatelse til å selge plasskrevende varer.
Det er lagt inn nye næringsarealer på Rødmyr og Dalene-tomta.
Plankart
-- Nye næringsarealer på Rødmyr
-- Formål forretning/kjøpesenter: Herkules (F2)
-- Formål forretning/Handelsområde med minimumskrav til handelsareal pr virksomhet:
Herkules (F3), Kjørbekk (F4)
-- Formål forretning/Handelsområde for plasskrevende varer (F5)
Bestemmelser og retningslinjer
-- Styring av lokaliseringen av ulike næringsvirksomheter innenfor senterstrukturen
-- Minimumskrav til handelsareal pr virksomhet på Kjørbekk og Herkules
-- Øvre grense for totalt handelsareal på Herkules
-- Dagligvareforretninger tillates inntil 1500 m2 utenfor senterstrukturen
Gjennomføring (tiltak)
-- Kartlegging av næringsarealer og framtidig arealbehov (Grenlandssamarbeidet.)
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Transport og infrastruktur

Endringene innenfor transporttemaet i arealdelen består i hovedsak i å følge opp areal- og
transportplanen for Grenland. Denne planen bygger på en forutgående konseptvalgutredning
som deler inn transportutviklingen i 3 faser. Konseptet kombinerer utbygging av noen sentrale
veistrekninger med en stor satsing på kollektiv, sykkel og gange. Første fase skal gjennomføres
som en bypakkeløsning.
De framtidige hovedveiprosjektene ligger allerede inne i arealdelen. Nytt ved denne revisjonen
er at traseer for Metrobussene og hovedveinett for sykkel er tema i plankart og bestemmelser.
Bestemmelsene skal bl.a sikre at det tas hensyn til disse traseene ved utbygging på tilgrensende
områder. Videre er det bestemmelser som vektlegger de myke trafikantene ved at det skal
sikres forbindelser mellom hovedsykkelnettet og sentrum/viktige grønt-/rekreasjonsområder
og generelt at det skal ses på behovet for snarveier, slik at gang-/sykkelavstander blir kortest
mulig.
Nye gangbruer over elva, i tråd med vinnerforslaget fra Europan 11-konkurransen, Link+, er lagt
inn ved Bøle-Raset og Borgestadholmen-Nenset.

Parkeringsbestemmelsene er et viktig virkemiddel for å øke andelen miljøvennlig transport.
Kommunen er delt inn i A-, B- og C-soner, hvor A har den mest og C den minst restriktive
parkeringsnormen. Sonene er fastsatt ut fra hvor god tilgjengelighet et område har med
kollektivt transportmiddel eller sykkel. A har den beste tilgjengeligheten, mens C den dårligste.
Selve normene skiller seg ikke fra de forrige i stor grad, men ved at det er maksimumskrav for
næring og bolig i sone A og minimumskrav i sone C, kan forskjellene mellom disse sonene
bli større enn i dag. F.eks. kan en liten enebolig innenfor bysentrum og en stor enebolig på
romslig tomt i landlige omgivelser begge få 2 parkingsplasser. Alternativt kan byboligen, pga.
maksimumskravet redusere til 1 eller ingen plass, mens boligen på landet kan ha det dobbelte
eller mer. Innenfor sentrumsområdet har kommunen praktisert maksimumskrav for bolig,
kontor og forretning siden 2011.
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I forrige arealdel lå et rekkefølgekrav for to boligområder på Skogplassene om avklaring av
behov for vei/tunnel mellom Kjørbekk og Moflata. Tunnelinnslaget (ikke hele veitraseen)
ligger i kommunedelplanen for Kjørbekk og Rødmyr. Kommunedelplanen blir opphevet og
erstattet av arealdelen. Kjørbekk-Moflatatraseen vil bare ha en helt lokal avlastning, på en
del av Telemarksvegen forbi Fritidsparken, og med ny rv. 36 mellom Kjørbekk og Skyggestein
nytteverdien som svært liten.
Sentrumstunnellens sørlige innslagspunkt, rett sør for Høyers hotell, er flyttet lengre sør
som en oppfølging av prinsippsak i forbindelse med oppstart av reguleringsplan for boliger i
Snipetorp. Tunnelinnslaget i forrige plan er ikke forenlig med en boligutbygging i skråningen
opp mot Snipetorp, samt at et kryss med fylkesveien her heller ikke er ønskelig pga. dårlige
siktforhold m.m. Det nye tunnelinnslaget er å betrakte som en prinsippløsning som må avklares
nærmere i kommunedel- og reguleringsplan.
Trasè for Grenlandsbanen vises nå som en båndleggingssone i den korridoren (parallelt med
Menstadbrua) som Porsgrunn og Skien kommuner utredet ved forrige revisjon av arealdelen,
men som Jernbaneverket hadde innsigelse til at ble gjort juridisk bindende. En båndlegging
som nå foreslås kan etter det kommunen erfarer aksepteres av Jernbaneverket. Tidligere
Jernbanetrasè i grensa til Porsgrunn er tatt ut.
Plankart
-- Kollektivtraseer (Metrolinjer) lagt inn
-- Hovedveinett for sykkel lagt inn
-- Korridor for Grenlandsbanen lagt inn
Bestemmelser og retningslinjer
-- Generell bestemmelse om å vurdere hensynet til gående/syklende og kollektivtransport,
samt virkningene for trafikksikkerhet og framkommelig i planforslag
-- Bestemmelser som sikrer gode forbindelser for gående og syklende mellom viktige
målpunkt som sentrum, grøntområder og kollektivtilbud.
-- Bestemmelse som sikrer at behovet for snarveier blir vurdert i planer og byggesaker
Gjennomføring (tiltak)
-- Bypakke Grenland

Landbruk

Planen følger opp de nasjonale og regionale forventningene om å redusere omdisponering av
dyrka mark. Bortsett fra et areal på 1,2 dekar til boligformål (Borge) og 27 daa til næringsareal
(Rødmyr), er ingen forslag som ligger på dyrka mark blitt tatt inn i den nye arealdelen. Ca. 300
dekar framtidige boligområder som ligger på dyrka mark i forrige plan har blitt tatt ut. Med
tillegg av næringsareal som har blitt tatt ut av planen, har samlet sett ca. 500 dekar gått fra
byggeområde tilbake til LNF-formål.
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Grusressurser

Geiteryggen er en stor og regionalt viktig grusressurs. Med grunnlag i en utredning fra Feste as
er det lagt inn et areal i nordøstre del av grusforekomsten. Dette vil være en reserve som kan
påbegynnes når det er behov for å erstatte uttaksområdene på Skyggestein. De nylig regulerte
områdene der har en varighet på ca. 30 år. Det er også lagt inn en utvidelse av Bjørndalen
pukkverk.
Plankart
-- Område for framtidig råstoffutvinning lagt inn på Geiteryggen
Gjennomføring (tiltak)
-- Utredning av pukk og grus i et langtidsperspektiv

Andre formål
Fritidsboliger
Det er ikke lagt inn noen nye byggeområder for fritidsboliger. Bestemmelsene er gjennomgått og
forenklet mht. utforming (areal, høyder m.m). Arealbegrensingen for nye hytter i byggeområder
er økt til 120 m2. I områder for spredt fritidsbebyggelse er grensen 100 m2, både utenfor og
innenfor (tidl. 80 m2) Herrevassdraget.
Byggehøyden er redusert fra 6 m til 5 m. På den måten vil hyttene ikke kunne få to etasjer, men
mulighet for hems.
Gravplasser
Gravlundarealet på Borgestad er utvidet noe. Areal til gravlund på Gulset er tatt ut av planen og
erstattet med landbruksformål.
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Hensynssoner

Det er benyttet tre typer hensynssoner i planen:
Sikrings-, støy- og faresoner
-- Flomsone for 200-årsflom og flomsone for 200-årsflom, stormflo og havnivåstigning (elva)
-- Sikring mot skred generelt og kvikkleireskred spesielt
-- Kraftledninger
-- Vanntunnel
-- Flystøy
Bestemmelser og retningslinjer sikrer at bebyggelse ikke lokaliseres i risiko- og fareområder,
krav til utredning og dokumentasjon og forbud mot visse tiltak.
Sone med særlig hensyn til bevaring av naturmiljø
Sonen består av følgende kategorier:
-- Naturtype verdi A og B (naturbase)
-- Naturtype lokalt tillegg (ikke lagt inn i naturbase ennå)
-- Utvalgte naturtyper (naturbase)
I tillegg er det vurdert, men ikke funnet registreringer i Skien av
-- Naturtype verdi C ålegresseng
-- Prioriterte arter (naturbase)
-- Strandnotstasjoner (Havforskningsinstituttet, Forskningstasjon Flødevigen)
-- Gytefelt for torsk, fiskeplasser og låssettingsplasser (Fskeridirektoratets kartdata)
Sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø
Sonen består av følgende kategorier:
-- Helhetlig kulturlandskap Gjerpensdalen (Naturbase)
-- Viktige kulturlanskap (Landbruksmeldinga)
-- Helhetlige kulturmiljøer (kulturminnevernplanen)
-- Skien sentrum og Snipetorp som automatisk fredete kulturminner (NB! Register
Riksantikvaren)
Sone for båndlegging etter lov om naturvern
Sonen består av verneormåder (naturbase).
Sone for båndlegging i påvente av vedtak
(etter plan- og bygningsloven eller andre lover, eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag)
Benyttet på områder fredet etter naturvern- (nå naturmangfoldsloven) og kulturminneloven og
trasè for Grenlandsbanen.
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Plandokumenter
De juridisk bindende dokumentene til arealdelen er plankartet og bestemmelsene (inkl.
retningslinjer). I tillegg kommer konsekvensutredningen, inkl. ROS-analysen.
Kollektivtraseer og hovednett for sykkel er vist i et eget temakart for å bedre lesbarheten av
plankartet.
Bestemmelsene/retningslinjene er mer omfattende enn i forrige plan. De består av tre deler:
-- Generelle bestemmelser
-- Bestemmelser og retningslinjer til arealformål og bestemmelsesområder
-- Bestemmelser og retningslinjer til hensynssoner
De generelle bestemmelsene er bygd opp tematisk. Av nye tema er overvann. Dette skal
ivaretas bedre enn i dag gjennom helhetlige planer/rammeplaner for V/A. Det er også innført
en retningslinje for benyttelse av blågrønn faktor. Faktoren forteller i hvor stor grad overflaten
i et område/taket på et bygg absorberer/fordrøyer vannet. Harde/tette flater har lavest verdi
mens gress/plantefelt har høy verdi.
Bestemmelsene for parkering og uterom vil fra nå av gjelde foran vedtatt regulerings- og
kommunedelplaner. Dette vil bety en forenkling og gjøre forholdene like for alle utbyggere,
om reguleringsplanen er ny eller gammel.
Pga. at lovhjemmelen for vedtekter er tatt ut av plan- og bygningsloven er skilt- og
reklamevedtektene gjort om til bestemmelser i form av et vedlegg til selve plandokumentet.
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