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SØKNAD

REFERANSENR.: 18SBD364

Fortettingspotensialet i Gvarv sentrum ‑ en muligh
Type tiltak: Klimavennlig areal‐ og transportplanlegging
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Bø og Sauherad skal 01.01.2020 bli den nye Midt‐Telemark kommune. Kommunene samarbeider nå i
prosjektet Bygdepakke Bø og Sauherad for å utvikle levedyktige tettsteder med økt attraktivitet, og med
redusert bilbruk gjennom økt andel gående og syklende, styrking av kollektivknutepunkt og forbindelsene
mellom disse. Fortetting rundt kollektivknutepunkt og viktige funksjoner som skole, er nødvendig for å få
dette til. Bø sentrum blir vekst‐tyngdepunktet, mens fortetting og styrking av Gvarv, som det største
tettstedet i Sauherad, med folkehøgskole og grunnskole, er viktig for et helhetlig utviklings grep i den nye
kommunen. Gvarv og Bø er begge kollektivknutepunkt. De ligger i ca 7 km innbyrdes avstand med ca 40 m
høydeforskjell, og de blir knyttet sammen med GS‐veg langs Rv36 – et godt grunnlag for styrking av kollektiv
og motorfri ferdsel. Vi søker nå om støtte til prosjektet Mulighetsstudie og fortetting Gvarv for å styrke
denne satsingen.
Mulighetsstudien skal skape planvisjoner og vise mulighetsrom for utvikling av Gvarv i et 50‐årsperspektiv
der nærhet til vekstsenteret Bø skal stimulere til utvikling basert på lokale verdier/fortrinn og ikke medføre
en passiviserende skyggevirkning der fler og fler ærend må utrettes i Bø sentrum. Studien skal gi en analyse
av: Behov og muligheter for næringsliv og offentlige tjenester i tettstedsutviklingen, bomiljø/bofortetting,
levende tettsteds‐rom/arenaer, ferdselsårer/akser/stier. Studien skal bygge på Gvarv som strandsted ved
elva og sentrale posisjon i kultur‐ og opplevelseslandskapet Fruktbygda. Transformasjon av tidligere
fruktlagerbygninger i hovedgateløpet nær Gvarv jernbanestasjon er aktuelle i næringsutvikling.
Framtidsretta gaterom trenger gode plangrep der parkeringsområder og trafikkareal omskapes til gode
tettstedarenaer.
Kommunen vil i mulighetsstudien gjennomføre analyser av mulighetene ved å kombinere planfaglig
kompetanse med klimavennlige perspektiv, lokal kunnskap og interesser.
Partene i Bygdepakke Bø og Sauherad vil bli involvert i studien for å bidra med innspill ut fra sine roller og
kompetanse innen vegutforming, kollektivutvikling, eiendomsutvikling, næringsutvikling og offentlige rom.
Dette vil styrke grunnlag for gjennomføring av resultat fra studien.
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Hvordan vil dette tiltaket gi økt klimafokus i areal‐ og transportplanleggingen, utover det en kan
forvente av ordinær, god arealplanlegging?
Gjennom Bygdpakke Bø og Sauherad vil en sikre forankring på høyt nivå hos berørte parter (Vegvesen, Bane
Nor, Kommune, Fylkeskommune) og hos næringsaktører i en etablert struktur med god
samhandlingserfaring. Prosjektet Mulighetsstudie og fortetting får dermed en samskapingsarena der en
mulighetsstudie/planvisjon med sterkt klimafokus, vil bli utviklet i et tett samarbeid. Snarere enn å
oppleve planprosessen som arenaen for kamp om "å få lov", vil partene kunne få fram de mulighetene som
økt klimafokus innebærer. Målet er redusert transportbehov. Strategien er felles innsats.
Hvordan kan tiltaket bidra til en varig kvalitets‐ eller kompetanseheving med tanke på klimavennlig
areal‐ og transportplanlegging?
Flere aktører får del i kompetanseutviklingen og innsikten som prosjektet bringer fram. Dette vil påvirke
aktører og beslutningstakere ikke bare i planfasen, men også inn i gjennomføringsfasen, og virkningen vil
bre seg inn i aktørenes anskuelse og arbeidsmåter i nye prosjekter. Presentasjoner av Bygdepakke Bø og
Sauherad er ettertraktet i flere sammenhenger både på fylkesnivå og nasjonalt. På den måten vil erfaringer
fra prosjektet bre seg utover og få større varighet.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Søknaden er en del av Bygdepakke Bø og Sauherad, som er vedtatt gjennomført av Sauherad
kommunestyre i sak 054/17 punkt 1: "Prosjektets mål om å utvikle miljøvennlige, levedyktige sentra og økt
attraktivitet i den nye kommunen Midt‐Telemark gjennom blant annet økt andel gående og syklende,
styrking av kollektivknutepunkt og forbindelsene mellom disse, bygger opp under vedtatte mål og
strategier i kommuneplanens samfunnsdel og Handlingsdel 2016 – 2020 til Klima‐ og energiplan for Sauherad
kommune. Hovedprosjektplanen for Bygdepakke Bø og Sauherad fra 2018 oppdateres med utgangspunkt i
de nødvendige vedtak slik at målene ivaretas i helhetlige grep for den nye kommunen."

Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Start oktober 2018, avslutning mai 2019.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Mulighetsstudien gjennomføres som en strukturert arbeidspakke i prosjektet Bygdepakke Bø og Sauherad.
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Økonomisk støtte vil være avgjørende for å sikre ønsket innsats og faglig bredde i arbeidet. Anerkjennelse
gjennom støtte fra Klimasats vil også ha en forankringsmessig verdi som vi håper å få nyte godt av.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Utviklingsanalyse og syntese

150 000

Kostnadsvurderinger, enkeltområder og løsninger

150 000

Annet

100 000

Total sum
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Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

400 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

200 000
200 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Vi krysser av for "Ja", men med betydelig usikkerhet. Uten klimasatsstøtte vil prosjektet måtte bli
vesentlig nedskalert. Det vil svekke verdien av arbeidet og sannsynligheten for at tiltak blir fulgt videre inn
i gjennomføringsfasen. Anerkjennelsen som ligger i støtte fra klimasats medfører også en oppmerksomhet
som kan ha betydning i gjennomføringsfasen.

Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om eksterne midler, men ikke fått svar enda? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
Stedsanalyse, Gvarv.pdf (Annet)
Merknad:
Vedlagt Stedsanalyse, Gvarv.pdf er et viktig underlagsarbeid. Det ble gjennomført som et Bolystprosjekt.
Kontaktperson i søknadsfasen: joar.sattem@sauherad.kommune.no
Kontaktperson fra 09.04.2018: oyvind.dahle@sauherad.kommune.no

[sign] Joar Sættem for Sauherad kommune
Levert 14.02.2018
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