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innledning

LEVA gjennomførte i oktober og november et kvalitativt 
registreringsarbeid med utvalgte sentrumsaktører, 
sentrumsforeningen og næringsforeningen. Målet var å finne ut 
hvilken interesse de ulike aktørene i sentrum har for ny 
gatebruksplan og fokus på grønn mobilitet. 

Etter intervjuer  med sentrumsaktører og flere prosessmøter med 
arbeidsgruppen for gatebruksplanen, anbefalte LEVA å avholde 
en intern workshop med de ulike avdelingene i kommunen, samt 
involverte fra statens vegvesen og fylkeskommunen. LEVAs 
oppfatning var at det sosio-kulturelle aspektet mangler i arbeidet med 
gatebruksplanen. Mer fokus på å skape en levende og interessant by 
vil også indirekte legge opp til mer aktiv mobilitet. LEVA har ikke 
gjennomført noen kvantitative registeringer av byliv i dette arbeidet, 
men anbefaler arbeidsgruppen i den videre prosessen å gjøre det. 

Grunnlag for fokus i workshop: 
Planarbeid oppfattes ofte som en nødvendighet, noe som alltid skulle 
vært ferdig i går, og som vi alltid går å venter skal skje. Det er de 
fysiske rammene i byene våre som skal definere hvor vi blant annet 
beveger oss. Bilen, byggehøyder, arealutnyttelse får ofte mye 
oppmerksomhet i disse debattene, mens fokus på folkehelse, 
kulturutvikling, turistsatsing og næringsutvikling ofte blir vanskelig å 
implementere på en god måte i planene. 

På workshoppen valgte vi derfor å snu på det, og sette fokus på 
hvordan grønn mobilitet kan være med å bidra til å bedre folkehelse, 
øke verdiskapingen i byen, fremme kulturutvikling, og øke fokus på 
formidlingen av byen.

Arbeidet med gatebruksplanen ble brukt som test til hvordan de ulike 
avdelingene kan arbeide tettere sammen og skape flere synergier på 
tvers. I dette opplegget handlet det mest om å se sentrum med nye 
øyne, samsnakk og samarbeid internt i det offentlige. Samt tilføye 
disse aspektene som endel av kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med 
gatebruksplanen, kanskje også dels Bypakka som helhet. 
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akTuelle
prosjekter & tiltak

Den første oppgaven gikk ut på å registere alt av pågående arbeid inndelt i en tabell med 
fokus på ulike temaer. Øvelsen fikk både hver enkelt til å tenke over hvor i systemet eget 
arbeid hører til, samt se sammenhengen med det som andre arbeider med. 
Mange registrerte også ideer og tanker om nye prosjekter allerede i denne øvelsen. 
 
Øvelsen ble gjort individuelt som en oppstart på workshoppen, og var en god start på 
å dele informasjon, og se det helhetlige bilde av det som foregår av relevant arbeid  
tilknyttet gatebruksplanen i kommunen. 
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MER BYLIV
(HELE ÅRET OG HELE UKEN)

FORMIDLING AV 
SENTRUM

REKREASJON I
BYEN

INFRASTRUKTURELLE
TILTAK

SOSIALE
TILTAK

KULTURELLE 
TILTAK

NÆRINGSRETTEDE
TILTAK

FYSISKE 
TILTAK

ANDRE 
TILTAK

FREMME AKTIV
MOBILITET

NYE MØTEPLASSER
(INNE OG UTE)

- Prosjekt: Virkemiddel for attraktiv byrromsutikling i Vestfold (alle 
byene i Vestfold)
- Aldersvennlig kommune
- Bedre gang- og sykkelvei mot byen
- Kollektivfelt gjennom flaskehalser mot byen
- Festivalbuss
- Aktivitetspark Træleborg skole
- Parkeringshus Stjerneplassen
- Parkeringshus Scanrope tomta

- Prosjekt: Virkemiddel for attraktiv 
byrromsutikling i Vestfold (alle byene i 
Vestfold)
- Aldersvennlig kommune
- Byromsstrategi
- Skape utsikt til sjøen
- Urbant landbruk

- Aldersvennlig kommune
- Koordinere aktørene, kommunikasjon
- Byromsstrategi
- Slottsfjellplan

- Reiselivsstrategi
- Næringsplan
- Byromsstrategi
- Vivant pop-up i ØL71
- Vitensenter i NL, Gründerhus i NL, Besøkssenter i NL
- Gårdeiersamarbeid programmering av sentrumsgater og kvartaler 
(vivant)

- Aktivitetspark Tønsberg Skole
- Aldersvennlig kommune
- Ny svømmehall
- Ung i Tønsberg (30 boliger til unge)
- Byromsstrategi
- Planlegging aktivitetssenter Nedre Bydel (vitensenter)

- Kartlegging og verdissetting av 
friluftsområder i Tønsberg

- Aldersvennlig kommune

- Ny svømmehall
- Nettsider ”Hva skjer”
- Aldersvennlig kommune

- Aldersvennlig kommune
- Lage isskulptur

- Pulserende kystperler
- Omdømme konkurranse, skape stolthet

- Aldersvennlig kommune
- Byromsstrategi
- Bedre vern av historisk bebyggelse - 
identitetsskapende

- Kartlegging og verdissetting av 
friluftsområder i Tønsberg

- Aldersvennlig kommune
- Prosjekt: Virkemiddel for attraktiv 
byrromsutikling i Vestfold (alle byene i 
Vestfold)

- Prosjekt nærmiljø
- Servering i rådhusgata
- Aldersvennlig kommune
- Byromsstrategi
- Prosjekt nærmiljø - økt trivsel medvirkning
- Opplevelseskortet

- Slottsfjell plan
- Prosjekt nærmiljø
- Dialogmøte med arr. av store arr. ’17 (16. nov)

- Urbant landbruk
- Rullering kommuneplan og byplan
- Prosjekt (alle byene) - Virkemiddel for 
attraktiv byromsutvikling i Vestfold
- Prosjekt nærmiljø

- Rennende vann i gatene
- Prosjekt nærmiljø: Redusere risiko skader, økt 
trivsel
- Aldersvennlig kommune
- Byromsstrategi

- Lokale arr. motiveres til koll. sykkel og gange
- Kollektiv tilrettelegging Halvdan Wilhelmsens Allè
- GS-veg Jarlsberg - Åd
- Pilgrimsled og kyststi Presterødkilen
- Fremkommelighet for buss Jerbanegt / HW
- Gatebruksplan tiltak for å fremme miljøvennlig transport
- Aldersvennlig kommune
- Kommunedelplan for gange, sykkel, kollektiv trafikk i Tønsberg-
regionen

- Byromsstrategi

- Aldersvennlig kommune
- Ny skøytebane i sentrum (for barn)
- Motivere frivillige org.
- Byromsstrategi
- Pilgrimsled

- Aldersvennlig kommune

- Aldersvennlig kommune
- Byromsstrategi

- Aktivitetskalender

- Aktivitetskalender
- Gata med det store hjertet (ung info)
- Opplevelseskortet
- Byromsstrategi
- Ny svømmehall
- Aldersvennlig kommune

- Byromsstrategi
- Aldersvennlig kommune
- Slottsfjell plan
- Aktivitetskalender

- Rullering kommuneplan, byplan
- Aldersvennlig kommune
- Byromsstrategi

- Aldersvennlig kommune
- Aktivitetskalender
- Byromsstrategi
- Nærmiljø anlegg Treleborg

- Kartlegging og verdissetting av 
friluftsområder i Tønsberg

AKTUELLE 
PROSJEKTER OG TILTAK
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MER BYLIV
(HELE ÅRET OG HELE UKEN)

FORMIDLING AV 
SENTRUM

REKREASJON I
BYEN

INFRASTRUKTURELLE
TILTAK

SOSIALE
TILTAK

KULTURELLE 
TILTAK

NÆRINGSRETTEDE
TILTAK

FYSISKE 
TILTAK

ANDRE 
TILTAK

FREMME AKTIV
MOBILITET

NYE MØTEPLASSER
(INNE OG UTE)

- Prosjekt: Virkemiddel for attraktiv byrromsutikling i Vestfold (alle 
byene i Vestfold)
- Aldersvennlig kommune
- Bedre gang- og sykkelvei mot byen
- Kollektivfelt gjennom flaskehalser mot byen
- Festivalbuss
- Aktivitetspark Træleborg skole
- Parkeringshus Stjerneplassen
- Parkeringshus Scanrope tomta

- Prosjekt: Virkemiddel for attraktiv 
byrromsutikling i Vestfold (alle byene i 
Vestfold)
- Aldersvennlig kommune
- Byromsstrategi
- Skape utsikt til sjøen
- Urbant landbruk

- Aldersvennlig kommune
- Koordinere aktørene, kommunikasjon
- Byromsstrategi
- Slottsfjellplan

- Reiselivsstrategi
- Næringsplan
- Byromsstrategi
- Vivant pop-up i ØL71
- Vitensenter i NL, Gründerhus i NL, Besøkssenter i NL
- Gårdeiersamarbeid programmering av sentrumsgater og kvartaler 
(vivant)

- Aktivitetspark Tønsberg Skole
- Aldersvennlig kommune
- Ny svømmehall
- Ung i Tønsberg (30 boliger til unge)
- Byromsstrategi
- Planlegging aktivitetssenter Nedre Bydel (vitensenter)

- Kartlegging og verdissetting av 
friluftsområder i Tønsberg

- Aldersvennlig kommune

- Ny svømmehall
- Nettsider ”Hva skjer”
- Aldersvennlig kommune

- Aldersvennlig kommune
- Lage isskulptur

- Pulserende kystperler
- Omdømme konkurranse, skape stolthet

- Aldersvennlig kommune
- Byromsstrategi
- Bedre vern av historisk bebyggelse - 
identitetsskapende

- Kartlegging og verdissetting av 
friluftsområder i Tønsberg

- Aldersvennlig kommune
- Prosjekt: Virkemiddel for attraktiv 
byrromsutikling i Vestfold (alle byene i 
Vestfold)

- Prosjekt nærmiljø
- Servering i rådhusgata
- Aldersvennlig kommune
- Byromsstrategi
- Prosjekt nærmiljø - økt trivsel medvirkning
- Opplevelseskortet

- Slottsfjell plan
- Prosjekt nærmiljø
- Dialogmøte med arr. av store arr. ’17 (16. nov)

- Urbant landbruk
- Rullering kommuneplan og byplan
- Prosjekt (alle byene) - Virkemiddel for 
attraktiv byromsutvikling i Vestfold
- Prosjekt nærmiljø

- Rennende vann i gatene
- Prosjekt nærmiljø: Redusere risiko skader, økt 
trivsel
- Aldersvennlig kommune
- Byromsstrategi

- Lokale arr. motiveres til koll. sykkel og gange
- Kollektiv tilrettelegging Halvdan Wilhelmsens Allè
- GS-veg Jarlsberg - Åd
- Pilgrimsled og kyststi Presterødkilen
- Fremkommelighet for buss Jerbanegt / HW
- Gatebruksplan tiltak for å fremme miljøvennlig transport
- Aldersvennlig kommune
- Kommunedelplan for gange, sykkel, kollektiv trafikk i Tønsberg-
regionen

- Byromsstrategi

- Aldersvennlig kommune
- Ny skøytebane i sentrum (for barn)
- Motivere frivillige org.
- Byromsstrategi
- Pilgrimsled

- Aldersvennlig kommune

- Aldersvennlig kommune
- Byromsstrategi

- Aktivitetskalender

- Aktivitetskalender
- Gata med det store hjertet (ung info)
- Opplevelseskortet
- Byromsstrategi
- Ny svømmehall
- Aldersvennlig kommune

- Byromsstrategi
- Aldersvennlig kommune
- Slottsfjell plan
- Aktivitetskalender

- Rullering kommuneplan, byplan
- Aldersvennlig kommune
- Byromsstrategi

- Aldersvennlig kommune
- Aktivitetskalender
- Byromsstrategi
- Nærmiljø anlegg Treleborg

- Kartlegging og verdissetting av 
friluftsområder i Tønsberg
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MER BYLIV
(HELE ÅRET OG HELE UKEN)

FORMIDLING AV 
SENTRUM

REKREASJON I
BYEN

INFRASTRUKTURELLE
TILTAK

SOSIALE
TILTAK

KULTURELLE 
TILTAK

NÆRINGSRETTEDE
TILTAK

FYSISKE 
TILTAK

ANDRE 
TILTAK

FREMME AKTIV
MOBILITET

NYE MØTEPLASSER
(INNE OG UTE)

- Utendørs food-court samlinger
- Dyrking av grønnsaker på Farmannstorvet 
(Kirkens Bymisjon m.fl)
- Juleverksted / julekonsert i byrommet
- Byromstiltak: lekeplass, benker 

- Farmanstorvet: Bymisjonen og kunstnere
- Stimulere gårdeiere til å ”åpne” tomme 
lokaler for midlertidig bruk for gründere/
kunstnere
- Tilby kunstnere/gründere rimelige lokaler i 
ledige bygg i byen/transformasjonsområde

- Synliggjøre ledige næringsbygg og tomter i 
byen

- Flere ikke-kommersielle sitteplasser (benker 
etc)
- Byromstiltak: lekeplass, benker

- Stadige info-drypp (iht. retning)
- Enkel skilting/retningsgiving til 
severdigheter/attraksjoner som Slottsfjellet etc.

- Byromstiltak
- Flere veggmalerier

- BYLAB: Idèhus - info, eller lignende for å ta 
eierskap til egen by
- Synliggjøre planene: film / sosiale medier
- Aktiv formidling (Pulserende kystperler)

- Byromstiltak: lekeplass, benker

- Byromstiltakt: lekeplass

- Mindre p-plasser, mer grønt

- Sitteplasser langs viktige gangakser
- Hundepark
- Co-working spaces / gründermiljø

- Snarveier for gående og syklister
- Pilotbuss i nedre bydel
- Visning og merking for gående og syklende
- Sykling mot enveiskjøring
- Bedre fremkommelighet/sikkerhet for 
syklister 

- Opprydning lysløyper + belysning
- Utvikle Laskenhavna til sosial møteplass
- Bedre skilting + oppmerking av sykkelhovedakser
- Kollektiv-prioritering i lyskryss
- Bedre sykkelparkering + trygg, tyverisikkert
- Flere sitteplasser/hvilesteder/benker for eldre og 
bevegelseshemmede i parker og i byen forøvrig
- Merke midlertidig sti Brygga - Stensarmen
- Sykkelparkering
- Bysykkel (elsykler)

- Beholde bomringen for å finansiere bypakke-tiltak
- Lengre intervall lysregulerte fotgjengeroverganger med tanke på 
eldre og bevegelseshemmede
- Skilting til målpunkt i sentrum m. tid + lengde for å gå og sykle + 
oversikt på app
- Rushtidsavgift
- Hovedsykkeltraseer i Tønsberg på app
- Bedre drift og vedlikehold av gang- og sykkeltraseer
- Kampanjer for miljøvennlige reisemåter (bla. samkjøring) 

- Camping/kafe Gunnarsbø
- Byromstiltak: lekeplass, benker
- Flere gratis møteplass
- Utfordre til bruk av ”døde parker” 
(bruktmarked etc)
- Utvide disp. Løkken. Gi tilbud om brukt til 
flere

- Fluktstoler i byrommet
- Byromstiltak: lekeplass, benker

AKTUELLE 
MIDlertidige
PROSJEKTER OG TILTAK
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MER BYLIV
(HELE ÅRET OG HELE UKEN)

FORMIDLING AV 
SENTRUM

REKREASJON I
BYEN

INFRASTRUKTURELLE
TILTAK

SOSIALE
TILTAK

KULTURELLE 
TILTAK

NÆRINGSRETTEDE
TILTAK

FYSISKE 
TILTAK

ANDRE 
TILTAK

FREMME AKTIV
MOBILITET

NYE MØTEPLASSER
(INNE OG UTE)

- Utendørs food-court samlinger
- Dyrking av grønnsaker på Farmannstorvet 
(Kirkens Bymisjon m.fl)
- Juleverksted / julekonsert i byrommet
- Byromstiltak: lekeplass, benker 

- Farmanstorvet: Bymisjonen og kunstnere
- Stimulere gårdeiere til å ”åpne” tomme 
lokaler for midlertidig bruk for gründere/
kunstnere
- Tilby kunstnere/gründere rimelige lokaler i 
ledige bygg i byen/transformasjonsområde

- Synliggjøre ledige næringsbygg og tomter i 
byen

- Flere ikke-kommersielle sitteplasser (benker 
etc)
- Byromstiltak: lekeplass, benker

- Stadige info-drypp (iht. retning)
- Enkel skilting/retningsgiving til 
severdigheter/attraksjoner som Slottsfjellet etc.

- Byromstiltak
- Flere veggmalerier

- BYLAB: Idèhus - info, eller lignende for å ta 
eierskap til egen by
- Synliggjøre planene: film / sosiale medier
- Aktiv formidling (Pulserende kystperler)

- Byromstiltak: lekeplass, benker

- Byromstiltakt: lekeplass

- Mindre p-plasser, mer grønt

- Sitteplasser langs viktige gangakser
- Hundepark
- Co-working spaces / gründermiljø

- Snarveier for gående og syklister
- Pilotbuss i nedre bydel
- Visning og merking for gående og syklende
- Sykling mot enveiskjøring
- Bedre fremkommelighet/sikkerhet for 
syklister 

- Opprydning lysløyper + belysning
- Utvikle Laskenhavna til sosial møteplass
- Bedre skilting + oppmerking av sykkelhovedakser
- Kollektiv-prioritering i lyskryss
- Bedre sykkelparkering + trygg, tyverisikkert
- Flere sitteplasser/hvilesteder/benker for eldre og 
bevegelseshemmede i parker og i byen forøvrig
- Merke midlertidig sti Brygga - Stensarmen
- Sykkelparkering
- Bysykkel (elsykler)

- Beholde bomringen for å finansiere bypakke-tiltak
- Lengre intervall lysregulerte fotgjengeroverganger med tanke på 
eldre og bevegelseshemmede
- Skilting til målpunkt i sentrum m. tid + lengde for å gå og sykle + 
oversikt på app
- Rushtidsavgift
- Hovedsykkeltraseer i Tønsberg på app
- Bedre drift og vedlikehold av gang- og sykkeltraseer
- Kampanjer for miljøvennlige reisemåter (bla. samkjøring) 

- Camping/kafe Gunnarsbø
- Byromstiltak: lekeplass, benker
- Flere gratis møteplass
- Utfordre til bruk av ”døde parker” 
(bruktmarked etc)
- Utvide disp. Løkken. Gi tilbud om brukt til 
flere

- Fluktstoler i byrommet
- Byromstiltak: lekeplass, benker
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kartlegging av sentrum
potensialer

Etter første individuelle øvelse ble deltakere delt inn i grupper på 5-6 personer på tvers av 
avdelinger og bakgrunn. Gruppene fikk to oppgaver. 
Oppgave 1 handlet om å registere sentrum med Kevin Lynch inspirert metodikk. 
Hver gruppe skulle registrere: Attraksjoner, soner, viktige gåruter og møtepunkter. 
Vår erfaring er at selv om alle deltakere til daglig arbeider med prosjekter i hele eller deler 
av sentrum, har man vanskelig for å se sentrum objektivt og med et enkelt blikk, da de 
fleste sitter med konkrete og komplekse problemstillinger som skal løses. 
Denne øvelsen gir et felles grunnlag og et godt overordnet bilde av hvordan sentrum 
fungerer i dag for bybrukeren. Fagpersoner setter seg inn i opplevelsen av å være 
bybruker selv. 
 
Etter første registreringsrunde fikk hver gruppe hvert sitt eget tema å arbeide med. Tema 
var: Handelsbyen, Kulturbyen, den aktive byen og den sosiale byen. Hver enkelt gruppe 
skulle kun fokusere på tildelt tema å vise hvordan sentrum kan bli mer attraktivt med det 
som utgangspunkt. 

På de følgende sidene viser resultater fra gruppearbeidet, med først den aktuelle gruppe 
sin registering, og deretter tanker og innspill knyttet til tema. LEVA har tilføyd referansefoto 
som støtter opp omkring ideene som gruppene har kommet frem til. 
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av

Gruppe   "Den aktive byen"

kartlegging av sentrum

attraksjon
møtepunkt
viktig gåstrekning
tydelig sone
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Aktiv transport!
- Tilrettelegge for tiltak
- Sykkelparkering
- Dusjmuligheter

Aktiv i jobb
- flex
- løypeforslag
- komm. m . bedrifter!

Bom i byen

Koble flere aktiviteter 
til svømmehallen
- koble til uteområdet

Tellepunkt for syklister

Klatretårn og
andre tiltak som innbyr til
impulsiv aktivitet

Trampoline

Generasjoner - treningspaviljong
Utetrening - treningspark
Lekepark

Skatepark
Parkour
Sandvolleyball

Monseløkka
lekeplass

Eldre og bevegelseshemmede
- lengre faser for fotgjengere 
(info om trykknapp m. lengre fase)
- hvilepunkter, benker
- tilrettelegge ruter

App m. løypetips?
QR-koder i byen

Markedsføre tiltak samlet; opplevelse,
svømmehall, resturant

Trappeløp
Bakkeløp
Gåtur
--> info

Fokus på alle aldre:
- Byorientering
- Konkurranse

Løyper rundt kanalen

- Pilgrimsled
- Samarbeid med turistforeningen om urbane
turer/ruter

Åpne anlegg: er med selv om man ikke deltar

Informasjon, aktivitet, bevegelse
Aktiv transport, fritid, jobb
Arrangementer
Så spennende at man ikke kan 
la vær å delta

Møteplasser
lagt til rette for 
flere genrasjoner

Nytt byrom

Nytt byrom

av

Gruppe   "Den aktive byen"

potensialer
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av

Gruppe   "Den sosiale byen"

kartlegging av sentrum

Teieskogen

attraksjon
møtepunkt
viktig gåstrekning
tydelig sone
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Matmarke
d

Grønt uteområde

Vrimleplass

Grønn
Sosial møteplass
Matmarked

Lage en sosial møteplass
Klatrepark
Lekeplass
Gründerhus
Co-working space

Hundelufteplass

Wifi
Frukt & grønt
Hage
Happenings hele året
- Juletreff
- Markeder
Grillplasser
Landbruk
Kafè/kafèvogn
Flere sitteplasser
Wifi

Hagelag
Frukt & grønt

Gågate

Gågate / historisk gate

Den sosiale aksen

Strandpromenade

Strandpromenade

Fremtidig 
badestrand

Slottsfjellet:
- turområde
- litt mer “ro og fred” enn andre plasser i 
byen
- trenger flere benker

Generelt:
- Etablere flere møtepunkt + opplevelser der man 
ikke må betale for å
oppholde seg

Til de gamle: benker “over alt” og god belysning

- Samle folket
- Bygge oppunder de sosiale møteplassene vi har:
 -- > Gunnarsbøparken/Kaldnes/ Farmannstorvet/Haugar 
 
OG BINDE DE BEDRE SAMMEN
- Varierte aktiviteter/lek/sport
- Frukttrær/dyrking
- Wifi
- Sitteplasser
- Grillplasser
 --> noe for hele familien/alle aldersgrupper/sosiale lag/
 inkluderende/universell utforming

av

Gruppe   "Den sosiale byen"

potensialer
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av

Gruppe   "handelsbyen"

kartlegging av sentrum

attraksjon
møtepunkt
viktig gåstrekning
tydelig sone 15



Kjøpesenter

Mat/delikatesse

Design

mote

Kjøpesenter

Bruktbutikk

Markedsplass

Cafèer

Kommunen:
- alle må ha felles mål om å fremme 
byliv/handel
- positive/se muligheter
- utleie av gategrunmer, fleksible
- få tak i flere tilskuddsmidler

Handelsstanden henger seg på andre 
arrangementer mer aktivt - f.eks
Middelalderfestivalen, Slottsfjell etc.

Julegate en suksess - hva med de andre 
årstidene? 

Andre aktiviteter enn handel i gatene

Muligheter for lek

Høstsuppe for en 100-lapp

Lysvandring

Koble etablererhjelp- og tilskudd til ønsket
utvikling

Wifi

av

Gruppe   "handelsbyen"

potensialer

16



17



av

Gruppe   "kulturbyen"

kartlegging av sentrum

attraksjon
møtepunkt
viktig gåstrekning
tydelig sone 18



Kulturhus/arena/lokaler/museum
Kulturminner
Uformelt sted for kultur

- Tilby lokaler (Storgt. 8, Konradisgt. 8, Brannstasjonen, Kom. 
eide lokaler)
- Ta vare på ildsjeler --> som skaper ringvirkninger
- Midlertidige tiltak - stnuts, happenings
- Tbg - må gi slipp på konservatisvismen
- Tbg - tilby lokaler billig til ønsket kultur/kreativt hus
- Kulturkvartal i byen (Øvre Langgate, Møllegt. <--> torget)
- Lage klynger, soner i byen hvor ting skjer
- Vi har: Slottsfjell, Middelalder fest., Kanalarrangement (sport)
- Hva tiltrekker kunstnere/kreative?
- Involverende, mobiliserende kulturby
- Bygge videre på eksist. kultur + tilføre noe nytt
- Først finn ut hva slags kulturby!

- Mangfoldig
- Handlingsrom
- Rimelige lokaler sentralt
- Attraktiv urbanitet
- Statlige institusjoner
- Kommunal ressursbruk
- Konsepter
- Kommunikasjon - historie
- Arrangement - utstillinger, kon-
serter

Drömmarnas havn
(bo i båt-havn)

av

Gruppe   "kulturbyen"

potensialer
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oppsummering

Samlet sett utgjør materiale produsert på workshoppen et viktig grunnlag i arbeidet med 
gatebruksplanen. Materialet er produsert i løpet av en formiddag av tverrfaglige grupper i 
Tønsberg Kommune, Vestfold Fylkeskommune og Statens Vegvesen. 

Materiale som er produsert viser at kommunen selv har mange gode tanker om hvordan 
sentrum kan bli mer attraktivt og levende, men det er tydelig at det mangler et tverrfaglig 
fokus. Det er en forutsetning at planarbeid og fokus på det sosio-kulturelle aspektet 
samkjøres mer og understøtter hverandre. På denne måten kan det også spares 
ressurser og gjerne gi grobunn for flere konkrete prosjekter som kan gå på tvers av 
avdelinger. 
 
På de neste sidene gir LEVA noen anbefalinger til hvordan kommunen og statens 
vegvesen kan koble seg bedre på miljøer og ressurser på utsiden av det offentlige. Disse 
anbefalingene er spesielt viktige i fasen hvor det ønskes igangsetting av konkrete tiltak 
som følger opp på byplanen og gatebruksplanen. Dette gjelder både midlertidige og 
permanente tiltak. 
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tilknytning til og påvirkning på 
utviklingen

Å endre gatebruk i byen krever også adferdsendring hos bybrukere og skifte i fokus 
hos drivere. Det er utfordrende og tidkrevende å endre måten byen brukes på. Hver 
enkelt bybruker må selv se interessen i- og fordelene ved å endre adferd. I mange 
sammenhenger innføres endringer uten tett samarbeid med lokalsamfunn. De 
tradisjonelle medvirkningsprosesser som ofte innebærer plansmier, folkemøter og 
nabovarslinger er medvirkningsmetoder som sjelden motiverer bybrukere til å endre livsstil 
og adferd. Det er snarere et kommunikasjonsmiddel som stilles krav til av overordnede 
myndigheter. LEVA mener at de tradisjonelle medvirkningsprosesser bør suppleres med 
igangsetting av et mer dynamisk og åpent samarbeid med byens aktører og bybrukere, for 
å sikre forankring og drahjelp til endringer. 

Illustrasjonen viser LEVAs tankesett knyttet til byutviklingsprosesser generelt sett. LEVA 
mener at den formelle prosessen i alle sammenhenger knyttet til steds-og byutvikling bør 
suppleres med strategisk arbeid knyttet til den mer uformelle utviklingen av byen. Den 
uformelle utviklingen initieres oftest av byens brukere og drivere selv. LEVA mener at dette 
gir en mer effektiv og  økonomisk bærekraftig prosess, hvor byen gradvis utvikles positivt 
fra innsiden, med sterkt eierskap og tilhørighet til stedet. 

Dialogarbeidet med ulike drivere i sentrum er en start på dette. Men dette krever langt mer 
ressurser og arbeid over tid for å lykkes med som en integrert del av prosessen. 

KAFFE

BUTIKK

FORMELL PROSESS

ANALYSE MEDVIRKNING
INNSPILL TIL PLAN

UTARBEIDELSE 
PLANUTKAST

BEHANDLING AV 
PLANUTKAST

PROSJEKT AVSLUTTET

PLANLEGGING

UFORMELL PROSESS
BOTTOM UP ANALYSE

DIALOGARBEID
AKTØRER

IGANGSETTING 
STRAKSTILTAK SAMMEN 
MED LOKALE AKTØRER

ETABLERING NYE 
SAMARBEID OG 

ORGANISERINGER

ETABLERING NYE 
FUNKSJONER OG 

TILBUD

UTVIKLING

KAFFE

!!!

BUTIKK+

ÅPEN OG INKLUDERENDE
PROSESS

!!!

BUTIKK
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temporære tiltak som virkemiddel

Alle bysentrum har en rekke temporære tiltak og aktiviteter pågående som en del av 
utviklingen av byen. De temporære tiltakene er sjelden utviklet som endel av den formelle 
byutviklingsprosessen og oppstår i ulike sammenhenger i områder der aktører ser en 
mulighet. Enten med basis i at området mangler aktivitet, eller som en mulighet i et 
område som allerede har et sterkt renomè eller  høy aktivitet. 

Det er svært sjelden det utarbeides klare strategier for bruk av temporære tiltak sett i 
et byutviklingsperspektiv. Det anbefales å strategisk tilrettelegge for programmering av 
temporære tiltak som endel av gatebruksplanen. Kommunen bør ha et bevisst forhold til 
hvordan temporære tiltak kan benyttes som virkemiddel i byutviklingsprosessen.

Oversikten nedenfor viser et nyansert bilde av ulike typer temporære tiltak.

Free flow, Consolidation og Pioneer er spesielt interessante typer temporære tiltak knyttet 
til etablering av et mer gå- og sykkelvennlig sentrumsområde. Kommunen bør ha et 
bevisst forhold til hva målet er med eventuelle etableringer av temporære tiltak.

STAND-IN

FREE FLOW

IMPULSE

CONSOLIDATION

CO-EXISTENCE

PARASITE

PIONEER

SUBVERSION

DISPLACEMENT

Stand-in er et kortsiktig tiltak i påvente av 
videre permanent utvikling. Skaper 
aktivitet “mens man venter”.

Free flow beskriver Pop-ups som flytter 
rundt der nye muligheter dukker opp. 

Temporært tiltak i påvente av videre 
permanent utvikling, som også påvirker 
den kommende utviklingen. 

Temporært tiltak etableres som et 
permanent tiltak. 

Temporært tiltak bevares i en mindre 
form sammen med nytt permanent tiltak

Temporært tiltak som utnytter permanente 
funksjoner ved å etablere seg i nærheten.

Midlertidig tiltak som igangsetter en lengre 
mer permanent utvikling av et område.

Midlertidig tiltak som okkuperer et 
permanent sted for å endre og videreutvikle 
stedet. 

Permanent tiltak erstattes med temporære 
tiltak, det temporære tiltak kan gi nye 
impulser til det permanente tiltak. 
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anbefalinger implementering 
gatebruksplan

FOKUS PÅ DET HELHETLIGE MILJØ FREMFOR ENKELTELEMENTER 
(SYKKELTRASE, OVERVANNSHÅNDTERING, LEK)
Fokuset som preger arbeidet så langt med gatebruksplanen handler i høy grad om 
fysisk tilgjengelighet i- og til sentrum. Dette er svært viktige forutsetninger for å øke 
attraktiviteten for å velge aktiv mobilitet. Men det er langt fra de eneste avgjørende 
faktorer. Helhetlig attraktivitet og det fenomenologiske (opplevelsesmessige) aspekt er 
også avgjørende for å lykkes. Det sosio-kulturelle miljø danner grunnlag for å oppholde 
seg i sentrum og bevege seg aktivt internt i sentrum og til sentrum. Det er svært viktig å 
ikke behandle disse elementene hver for seg i grupperinger, men se det som en helhet i 
hver gate som skal oppgraderes. Et kunstverk i seg selv gir ikke nødvendigvis et helhetlig 
mer attraktivt miljø, samme gjelder et lekeelement eller noen trær. En sykkelsti alene gir 
ikke automatisk flere syklister i gatene. Plasseringen og valg av type elementer er også 
svært viktig å ta bevisste valg omkring.  Det anbefales å ikke dele opp i enkelt planer, men 
lage planer for ulike soner/gater mer helhetlig. I gater der det finnes aktive aktører (enten 
beboere eller aktive næringsdrivende i 1. etasje, bør det skje sammen med brukere av 
gaten. 

INVOLVERING/PÅVIRKNING GJENNOM HELE PROSESSEN OG FORBEREDELSE 
PÅ ENDRING
Det kvalitative dialogarbeidet som ble gjennomført viste et stort engasjement, både blant 
næringsdrivende og andre fagpersoner. Gatebruk i sentrale områder påvirker mange, 
hvor parkering helt klart er det største temaet. Det kan lett oppstå utfordringer dersom 
man ikke er oppmerksom gjennom hele prosessen i endringen av gatebruken. I tillegg til 
mulige utfordringer med enkelte grupper, ligger det også et stort potensiale i involvering 
gjennom hele prosessen. Dette skaper både vilje til å delta i å skape endringen, samt 
mental forberedelse på endring over tid. Det anbefales at det utarbeides en enkel strategi 
for det videre dialogarbeidet for å sikre at positive initiativer blir pleiet videre fremover, og 
eventuelle motstandere av endring blir ført dialog med på et tidlig tidspunkt i prosessen. 
Aktørene på “utsiden” er lei av prat og vil se handling. Det anbefales derfor at det legges 
opp til deltakelse gjennom innføring av midlertidige tiltak som kan tjene den enkelte gate. 

BEHANDLE NYANSER I DEMOGRAFI OG BRUKERGRUPPER I SENTRUM
Det kom tydelig frem både gjennom befaring, dialog med de ulike grupper, samt 
oppsamling av resultater totalt sett at det er mange større og mindre forskjeller i miljøene 
internt i sentrum. Området er allerede delt opp i øvre del av sentrum, handelskjernen, 
brygga og nedre del av sentrum. Disse og flere inndelinger er tydelige også i bymiljøet 
både sosialt og mentalt. Dette er både utgangspunkt til å styrke identiteten ytterligere til de 
ulike sonene, samt at det er ulike behov i de ulike områdene som bør ivaretas.
Ref. soneinndeling fra registreringsarbeid gjort i gruppene.
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