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PROGRAM
18.00 - Velkommen v/Linda Lomeland

- Bypakka i Tønsberg-regionen v/Nina Ambro Knutsen 

- Byplanen i Tønsberg kommune v/Jan Ronald Eide

- Gatebruksplan for Tønsberg sentrum v/Lene Stenersen og 

Grethe Myrberg

45 min

18.45 Presentasjon av gruppeoppgavene v/Linda Lomeland

18.50 Gruppearbeid 1 20 min

19.10 Presentasjon  gruppearbeid 1 20 min

19.30 PAUSE 15 min

19.45 Gruppearbeid 2 20 min

20.05 Presentasjon  gruppearbeid 2 20 min

20.25 Oppsummering



Bypakke Tønsberg-regionen
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To områdespesifikke behov pekte seg ut:

• Behov for en robust og samfunnssikker 
fastlandsforbindelse fra Nøtterøy som 
sikrer viktige samfunnsfunksjoner. 

• Behov for å håndtere trafikkøkningen 
fra forventet befolkningsvekst på en 
miljøvennlig måte.

Prosjektutløsende behov
i Tønsberg-regionen 



03.06.2016

Samfunnsmål

«Transportsystemet i Tønsberg-regionen skal være miljøvennlig, robust og effektivt»

Effektmål

Miljøvennlig: 

Et bærekraftig transportsystem som 
reduserer klimagassutslipp, 

begrenser lokale miljøskadelige 
virkninger av transport og oppfyller 
Ramsar-konvensjonens forpliktelser

Miljøvennlig: 

Redusert klimagassutslipp fra 
transportsektoren i Tønsberg-

regionen

Mer miljøvennlig 
reisemiddelfordeling, der veksten i 

persontransport tas med 
kollektivttransport, gåing og sykling.

Avlaste bymiljøet i Tønsberg og på 
Teie for biltrafikk

Robust: 

En samfunnssikker forbindelse 
mellom Nøtterøy og fastlandet som  

sikrer viktige transportavhengige 
samfunnsfunksjoner

Robust: 

Redusert risiko for stengning av 
forbindelsen mellom Nøtterøy og 

fastlandet

Effektivt: 

Bedre fremkommelighet og 
pålitelighet for kollektiv- og 

næringstransport for å styrke 
kollektivtransportens, næringslivets 

og Tønsberg-regionens 
konkurransekraft

Effektivt: 

Økt fremkommelighet for 
sentrumsrettet kollektivtransport

Økt fremkommelighet  for syklende 

Økt fremkommelighet  for gående 

Minst like god fremkommmelighet 
for næringstrafikk i Tønsberg i 

rushtid som idag



Anbefalt konsept: «Ringvegkonseptet»

• Statens vegvesen  leverte sin anbefalingen høsten 
2013

• SVV anbefalte «Ringvegkonseptet», som inkluderer:

1. En stor kollektiv- og sykkelsatsing

2. En ny fastlandsforbindelse i nord

3. Restriktive tiltak er en forutsetning





Lokalpolitisk behandling

• KVU’en ble sendt på høring, og fikk lokalpolitisk 
tilslutning våren 2014

• Likelydene vedtak hos partene i to politiske saker 
er særlig viktige for bypakka:
– «Høring: KVU for helhetlig transportløsning i 

Tønsberg-regionen» (tilslutning til KVU-anbefaling, 
sterk satsning på kollektiv, gange sykkel, løsninger for 
Teie, Tjøme, Presterød og Hogsnes, tilknytning til E18, 
m.m.) 

– «Organisering av bypakke for Tønsberg-regionen» 
(parter, finansiering, andel som vektlegger gående, 
syklende, kollektiv m.m.) 

https://www.vfk.no/Bypakke-Tonsberg-regionen/

https://www.vfk.no/Bypakke-Tonsberg-regionen/


KS1 anbefaling (nov. 14)

• Ringvegkonseptet med bru fra Kaldnes til 
Korten

• Klarere på bruløsning

• Enig i kollektiv og sykkeltiltakene

• Mener det bør settes av mer penger til 
«småtiltak»

• Neste fase bør vurdere nøye de restriktive 
tiltakene og blant annet vurdere køprising

03.06.2016



03.06.2016

Beslutning om at  
Ringvegkonseptet 
legges til grunn for 
videre planlegging

Beslutningen om at 
Teie-Korten og Teie –

Jarlsberg, bru eller 
tunnel, skal utredes

Det skal ikke legges til 
rette for økt biltrafikk 

inn mot sentrum

Kostnader i all 
hovedsak innen 

anslagene i KVUen



Lokale vedtak

Trafikkløsninger på Teie

Hogsnesbakken

Gang- og sykkelveg Tjøme

Tilknytninger til E18

Bypakke Tønsberg-regionen = 

Ringvegkonseptet

En stor kollektiv- og 
sykkelsatsing

Fastlandsforbindelse i 
nord

Restriktive tiltak

(inkl. Presterødbakken)

+



03.06.2016

Organisasjonskart
Organisering av Bypakke Tønsberg-regionen

Overordnet 
styringsgruppe

A1 Gatebruksplan 
for Tønsberg 

sentrum

A2 Ny 
fastlandsforbind-
else fra Nøtterøy 

og Tjøme

A3 Tiltak på Tjøme, 
Presterød, Teie og 

Hogsnes

A4 Hoved-aksene 
buss og sykkel

A5 Økonomi, 
finansiering, 
bompenger

Samarbeids-
gruppe

Kommunikasjon ProsjektgruppeProsjektleder

Administrativ 
styringsgruppe

Prosjekteier

Prosjektansvarlig:
Vestfold fylkeskommune

16 politikere (posisjon og 
opposisjon), JBV, SVV, 

Fylkesmannen, VFK (adm)



https://www.vfk.no/Bypakke-Tonsberg-regionen/

https://www.vfk.no/Bypakke-Tonsberg-regionen/




TØNSBERG EN BY i UTVIKLING 



Hva vil Tønsberg kommune?

”Tønsberg skal være stedet der folk ønsker å 
bosette seg og bedrifter ønsker å etablere seg.”

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026



VISJON
Der fremtiden skapes 

VERDIER
Åpen 

Oppriktig 

Profesjonell



BYPLAN
Kommunedelplan for sentrum 





GRØNN-
STRUKTUR

dekningsanalyse

bypark

kanalpromenade

bekkeåpning



HISTORISK 

SENTRUM



BYUTVIKLING OG 
TRANSFORMASJON

Nedre Langgate

Stensarmen

Findus 

Jernbaneområdet



Mye spennende som skjer 

• Bypakke Tønsberg

• Overvanns prosjekt med eget designprogram

• Søppel sug fra brygga og hele nedre bydel 

• Byplan gjennomføring ( grønne parker , nye offentlige 
tjenester i sentrum etc.)

• Ung i Tønsberg 

• Tilrettelegging for bolig bygging ( leiligheter) 

• Knutepunktutvikling 



Gatebruksplan Tønsberg sentrum



Gatebruksplanen 
skal ivareta alle 

trafikantgruppers 
behov og vektlegge

attraktive 
løsninger for 

gående, syklende 
og 

kollektivreisende



DAGENS FORHOLD MELLOM

BIL OG KOLLEKTIV/GANGE/SYKKEL

66%

34%

Tønsberg kommune (RVU 2013/14)

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXxJn5jL7MAhXJCpoKHTURDfsQjRwIBw&url=https://www.vkt.no/anbud/ID/322/VKT-vant-skattesak&bvm=bv.121070826,d.bGs&psig=AFQjCNHzWnPaEpQ0lWGZ6MLwTQsaziwXUQ&ust=1462371596809220
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXxJn5jL7MAhXJCpoKHTURDfsQjRwIBw&url=https://www.vkt.no/anbud/ID/322/VKT-vant-skattesak&bvm=bv.121070826,d.bGs&psig=AFQjCNHzWnPaEpQ0lWGZ6MLwTQsaziwXUQ&ust=1462371596809220


FORHOLDET MELLOM

BIL OG KOLLEKTIV/GANGE/SYKKEL

NASJONALE MÅL OG BYPAKKEMÅL

50% 50%

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXxJn5jL7MAhXJCpoKHTURDfsQjRwIBw&url=https://www.vkt.no/anbud/ID/322/VKT-vant-skattesak&bvm=bv.121070826,d.bGs&psig=AFQjCNHzWnPaEpQ0lWGZ6MLwTQsaziwXUQ&ust=1462371596809220
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXxJn5jL7MAhXJCpoKHTURDfsQjRwIBw&url=https://www.vkt.no/anbud/ID/322/VKT-vant-skattesak&bvm=bv.121070826,d.bGs&psig=AFQjCNHzWnPaEpQ0lWGZ6MLwTQsaziwXUQ&ust=1462371596809220


I den finske byen Oulu 
med 200 000 innbyggere 

og en sykkelandel på 21 % 
på årsbasis, sykler 

halvparten av syklistene
året rundt.

SVERIGE OG FINLAND 
– GODE EKSEMPLER



NYTT MOTTO?

«Gå, sykle og ta buss
når du kan og 

velg bilen når du må»



POTENSIAL FOR MER
GÅING OG SYKLING

Potensialet for sykkel er stort for 
reiser rundt 3–4 km

For gåing ligger potensialet på 
reiser mellom 0 og 3 km. 



Halvparten av reisene er 
4 kilometer eller mindre.

3 av 4 reiser som ender i Tønsberg 
kommune starter i Tønsberg 

kommune

REISEMØNSTER I TØNSBERG

RVU 2013/14



SYKKELAVSTAND TIL TØNSBERG TORV

26.000 av 
oss bor slik 
av vi kan 
sykle til 
Tønsberg 

torv
på 15 min.



GANGAVSTAND TIL TØNSBERG TORV

6000 av 
oss bor 
slik at vi 
kan gå til 
torvet på 
15 min. 



BUSSTILBUDET

Hyppigere avganger må til
for å konkurrere med bilen. 

10 minutters frekvens regnes
som første skritt på veien til at 

passasjerene ikke trenger å 
forholde seg til rutetabellen, 

noe som gjør buss mer
konkurransedyktig.



FORBEDRING AV BUSSTILBUDET

• Bedre tilbud til nedre del av sentrum og sykehuset
• Kollektivfelt og egne bussgater
• Flere pendelruter med hyppigere avganger



Befolkningen i norske byer ønsker at 
kommunene skal satse på levende og
attraktive sentrum, bilfrie byrom og 
gode gåmiljøer. 

LIVLIG OG ATTRAKTIVT SENTRUM

TNS Gallup 2014



Bylivsundersøkelsen Oslo, Gehl Architects (2014) 

SENTRUM FYLLER FLERE ROLLER 



REISEFORMÅL TIL
TØNSBERG/NØTTERØY SENTRUM

• Jobb/skole/tjeneste: 25 %
• Handel/service: 30 %
• Besøk/fritid: 30 %

RVU 2013/14





STRAKSTILTAK – SKILTING OG MERKING



SYKKELPARKERING





Hvordan brukes Tønsbergs gater og byrom i dag?*

• Hva setter du pris på? 
• Hva kan forbedres?

*med gater og byrom menes veier, gater, gang- og sykkelveier, torg, stier/smett ol.

med bruk menes transport av alle trafikantgrupper, opphold, rekreasjon og 
opplevelse

Gruppearbeid 1



Gruppearbeid 2

Hvordan vil du at Tønsbergs gater og byrom skal brukes i framtiden
når flere skal gå, sykle og reise med buss? *

– Hvor skal vi gå, sykle, kjøre bil og buss? tegn gjerne på kartet

– Hvordan tror du det vil påvirke byen når flere går, sykler og reiser med buss?

*med gater og byrom menes veier, gater, gang- og sykkelveier, torg, stier/smett ol.
med bruk menes transport av alle trafikantgrupper, opphold, rekreasjon og   
opplevelse




