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Gatebruksplan Tønsberg sentrum
Gatebruksplan for Tønsberg sentrum er et del-prosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen. Bypakke Tønsberg-regionen 
er etablert for å planlegge og anlegge et helhetlig transportsystem for Tønsberg-regionen. De overordnede 
målene for bypakkearbeidet er å få på plass et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem. 

Sentrale prosjektutfordringer for Tønsberg sentrum og arbeidet med gatebruksplanen er:
•	Å	legge	bedre	til	rette	for	de	som	reiser	kollektivt,	går	og	sykler,	dette	må	ses	i	sammenheng	
	 med	gater	og	veier	for	biltrafikken
•	Dagens	bussterminal	har	for	liten	kapasitet,	det	er	ønskelig	å	etablere	en	ny	
	 gateterminal	i	sentrum
•	Lokalisering	av	ny	jernbanestasjon	og	«mating»	av	transport	til	stasjonen
•	Tønsberg	skal	opprettholde	og	videreutvikle	sin	status	som	
	 regionens	ledende	handelsby
•	Det	forventes	sterk	befolkningsvekst	i	Tønsberg	og	veksten	
	 i	transportarbeid	dette	medfører	skal	tas	av	gående,	
	 syklende	og	kollektivreisende

For	å	kunne	få	et	best	mulig	kunnskapsgrunnlag	på	plass	
for	arbeidet	ønsker	vi	innspill	og	ideer	til	videre	arbeid.	
Gjennom	det	åpne	møtet	den	26.	mai	ønsket	vi	å	skape	
felles	forståelse	av	dagens	situasjon	og	utfordringene	
og	mulighetene	vi	ser	fremover.	

Høsten	 2016	 planlegger	 vi	 et	 nytt	møte	 hvor	 vi	
presenterer	mulige	scenarier	og	løsninger.

Hilsen prosjektgruppa for Gatebruksplan 
for Tønsberg sentrum
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Gatebruksplanens avgrensning
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Om planoppgaven
Gatebruksplanen	skal	gi	retningslinjer	for	temaene	kjøremønster,	kollektivtrafikk,	gange-	og	sykkeltrafikk,	parkering	
og	varelevering.	Dette	må	ses	i	sammenheng	med	byliv	og	rekreasjonsmuligheter.	Planen	har	status	som	prinsipplan	
og	har	sin	juridiske	forankring	i	Tønsberg	kommunes	Byplan,	vedtatt	september	2015.	
 
PARTENE I PROSJEKTET
Partene	 i	 Bypakke	 Tønsberg-regionen	 er	 Vestfold	 fylkeskommune	og	 kommunene	 Tønsberg,	Nøtterøy,	 Tjøme	og	
Stokke.	Vestfold	fylkeskommune	er	prosjekteier	Statens	vegvesen	prosjektleder	og	fagansvarlig.	

ARBEIDSGRUPPE A1
Arbeidsgruppe	A1	har	ansvaret	for	å	utarbeide	gatebruksplanen.	Gruppa	består	av	6	personer	fra	Tønsberg	kom-
mune,	2	fra	Vestfold	fylkeskommune,	2	fra	VKT,	1	fra	Nøtterøy	kommune,	1	fra	Tjøme	kommune	samt	fagpersonell	
fra	Statens	vegvesen.		

RESSURSGRUPPE
Det	er	opprettet	en	ressursgruppe	til	prosjektet.	Denne	gruppa	skal	gi	innspill	til	planarbeidet	og	komme	med	løs-
ninger	som	vurderes	underveis	i	prosessen.	Gruppa	er	sammensatt	av	representanter	fra	offentlige	etater,	ulike	in-
teresseorganisasjoner,	miljøorganisasjoner,	foreninger	for	næring	og	handel,	velforeninger	og	skoler	og	barnehager.	
Buss	og	taxinæringen	er	også	representert.	
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Åpent møte 26. mai
På	møtet	deltok	60	engasjerte	personer.	En	del	deltok	fra	ressursgruppa,	ellers	var	det	bred	og	god	deltagelse	fra	
forskjellig	hold;	handelsstand	og	næringsliv,	lag	og	foreninger,	politikere	og	fagfolk	og	mange	med	interesser	for	hva	
som	skjer	i	Tønsberg.		Det	var	god	fordeling	mellom	kvinner	og	menn.	

Møtet	hadde	tre	innledere:	om	bypakka,	om	byplanen	og	om	gatebruksplanen.

TEMA FOR GRUPPEARBEIDET: 

Hvordan brukes Tønsbergs gater og byrom i dag?
-Hva	setter	du	pris	på?

-hva	kan	forbedres?

Hvordan vil du at Tønsbergs gater og byrom 
skal brukes i fremtiden når flere skal gå, 

sykle og reise med buss?
-Hvor	skal	vi	gå,	sykle,	kjøre	bil	og	buss?
-Hvordan	 tror	du	det	vil	påvirke	byen	
når	 flere	 går,	 sykler	 og	 reiser	 med	
buss?

Innspillene	fra	møtet	tas	med	som	
en	del	av	kunnskapsgrunnlaget	for	
arbeidet	med	gatebruksplanen.

Oppsummeringen	 er	 utarbeidet	
av	 arbeidsgruppe	 A1	 og	 med	 
bistand	fra	grafisk	senter	i	Statens	
vegvesen.

Oppsummeringen	 inneholder	
ikke	 ordrette	 referater	 og	 sitater,	
men	 redigerte	 utdrag	 fra	 innlegg,	
meningsutvekslinger	 og	 oppsum-
meringer.	
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Innledning fra Statens vegvesen om 
Bypakke Tønsberg-regionen
Bypakke Tønsberg-regionen bygger på anbefalingene fra konseptvalgutredningen (KVU) fra 2013. 
Denne utredningen peker på to spesifikke behov for Tønsberg-regionen

•	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.

19.07.2016

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
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Mål for bypakkearbeidet
ORGANISERING AV BYPAKKA
Bypakke	Tønsberg-regionen	består	av	5	delprosjekter	 som	vist	 i	figuren.	Vestfold	 fylkeskommune	er	prosjekteier	
og	prosjektansvarlig.	Bypakkas	øverste	organ	er	overordnet	styringsgruppe.	Denne	er	sammensatt	av	politikere	fra	
fylkeskommunen	og	alle	bypakkekommunene	samt	ledelse	fra	Jernbaneverket,	Fylkesmannen,	Statens	vegvesen	og	
Vestfold	 fylkeskommune.	 I	administrativ	styringsgruppe	sitter	kommunenes	og	 fylkeskommunens	rådmenn,	samt	
ledelse	fra	overnevnte	etater.

 
HVA SKAL UTREDES OG PLANLEGGES
I	oktober	2015	kom	regjeringens	beslutning	om	at	«Ringvegkonseptet»	skal	legges	tilgrunn	for	videre	planlegging	i	
bypakka.	Dette	er	i	tråd	med	anbefalingen	fra	konseptvalgutredningen.	For	fastlandsforbindelsen	innebærer	dette	at	
det	er	traseer	fra	Teie-Korten	og	Teie-Jarlsberg	i	bru	eller	tunnel	som	skal	utredes.	Regjeringen	understreker	at	det	
ikke	skal	legges	til	rette	for	økt	biltrafikk	inn	mot	sentrum.	I	tillegg	er	det	fattet	lokale	vedtak	om	å	utrede	trafikkløs-
ninger	på	Teie,	løsning	i	Hogsnesbakken,	gang-	og	sykkelvei	på	Tjøme	og	tilknytninger	til	E18.

Det	jobbes	nå	videre	med	alle	delprosjektene	som	vist	på	organisasjonskartet.	Gatebruksplanen	(A1)	er	en	plan	for	
Tønsberg	sentrum	og	forvantet	vedtak	på	ferdig	plan	er	sommeren	2017.	Fastlandsforbindelsen	(A2)	fikk	vedtatt	
planprogrammet	våren	2016	og	er	i	gang	med	kommunedelplanen.	Forventet	oppstart	bygging	er	i	2021/2022.	Det	
er	besluttet	at	Hovedaksene	for	buss	og	sykkel	(A4)	får	status	som	interkommunal	kommunedelplan.	Planen	gjelder	
alle	bypakkekommunene.	Her	er	man	i	gang	med	planprogram	og	forventet	vedtak	på	ferdig	plan	er	våren	2018.	
Hovedaksene	for	buss	og	sykkel	og	gatebruksplanen	må	følges	opp	videre	med	mer	detaljert	planer.	
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Innledning fra Tønsberg kommune om Byplanen 
og andre prosjekter i Tønsberg sentrum
Tønsberg	er	en	by	i	utvikling.	Kommunen	vil	at	byen	skal	være	stedet	hvor	folk	ønsker	å	bosette	seg	og	bedrifter	
ønsker	å	etablere	seg.	Kommunen	har	utarbeidet	en	Byplan	for	sentrum	og	transformasjonsområdene	i	nærheten	
av	sentrum	(kommunedelplan	for	sentrum	–	Byplan	2014	–	2026).	
 
Det er mange parallelle prosesser på gang i Tønsberg:
•	Bypakke	Tønsberg-regionen
•	Overvannsprosjekt	med	eget	designprogram
•	Søppelsug	fra	Brygga	og	hele	nedre	bydel
•	Gjennomføringsplan	for	Byplanen	(grønne	parker,	
	 nye	offentlige	tjenester	i	sentrum	etc.)
•	Ung	i	Tønsberg
•	Tilrettelegging	for	boligbygging	(Bryggeritomta,	
	 Stensarmen	og	fortetting	i	sentrum)
•	Knutepunktsutvikling	og	utvikling	
	 av	jernbaneområdet

Det	 er	 fokus	 på	 å	 koordinere	
prosessene	slik	at	prosjektene	
trekker	 i	 samme	 retning	 og	
bygger	 opp	 under	 målet	
om	at	Tønsberg	skal	være	
en	attraktiv	by.
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Innledning fra Statens vegvesen om 
Gatebruksplanen
FORELØPIGE ANALYSER
I	innledende	planfase	har	vi	jobbet	med	analyser	for	å	få	frem	fakta	om	reisevaner	og	sett	muligheter	for	en	dreining	
mot	mindre	bilbruk	og	mer	gange,	sykkel	og	kollektiv.	Kort	oppsummert	kan	vi	se	at	det	er	god	tilgjengelighet	for	bil	
i	Tønsberg	og	at	mange	av	våre	reiser	er	svært	korte.	Samtidig	ser	vi	de	store	arbeidsplasskonsentrasjonene	ligger	
sentralt	i	byen	og	at	mange	bor	i	sykkel-	og	gangavstand	fra	sentrum.	

Noen fakta om reisevaner i Tønsberg: 
•	66%	av	alle	de	daglige	reisene	i	Tønsberg	foretas	med	bil	(som	bilfører	eller	passasjer)
•	Halvparten	av	alle	reisene	4	kilometer	eller	kortere
•	3	av	4	reiser	som	ender	i	Tønsberg	kommune	starter	i	Tønsberg	kommune
•	60%	av	alle	som	jobber	i	Tønsberg	har	tilgang	på	gratis	parkeringsplass	til	bilen

 
Analyser viser at 26.000 av oss bor slik at vi kan sykle til Tønsberg torv på 15 minutter. Halvparten 
av bypakkas befolkning kan sykle til torvet på 20–25 minutter

Kartet viser sykkeltid til Tønsberg torv (minutter). Sirkelen markerer en radie på 3 km fra torvet.
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BUSSOMLEGGING
VKT	jobber	med	en	omlegging	av	sitt	rutetilbud	som	skal	gi	hyppigere	avganger	og	sømløse	skifter.	Nye	miljøvennlige	
busser	settes	på	veien	og	teknologi	(apper	og	sanntidsinformasjon)	sørger	for	et	brukervennlig	tilbud.	Bussene	har	
utfordringer	i	rush-tid	på	grunn	av	mye	trafikk	på	veinettet	samt	at	kapasiteten	på	bussterminalen	er	sprengt.	For	
at	bussen	skal	kunne	konkurrere	med	bil	bør	vi	ha	10	minutters	frekvens	på	avgangene	slik	at	man	ikke	trenger	å	
forholde	seg	til	rutetabell.	

Aktuelle	tiltak	for	et	forbedret	busstilbud:
•	Bedre	tilbud	til	nedre	del	av	sentrum	og	sykehuset,	som	er	Vestfolds	største	arbeidsplass
•	Kollektivfelt	og	egne	bussgater
•	Flere	pendelruter	med	hyppigere	avganger

HVA GJØR FOLK I BYEN OG HVA SETTER DE PRIS PÅ
En	undersøkelse	fra	TNS	gallup	fra	2014	viser	at	et	flertall	av	befolkningen	i	norske	byer	ønsker	at	kommunene	skal	
satse	på	levende	og	attraktive	sentrum,	bilfrie	byrom	og	gode	gåmiljøer.	Undersøkelsen	er	gjennomført	i	13	norske	
byer.	Byer	som	Skien	og	Porsgrunn	er	med	i	undersøkelsen.

Oversikt overreiseformål til Tønsberg/Nøtterøy sentrum: •	 Jobb/skole/tjeneste:		 25	%
	 	 	 	 •	 Handel/service:		 30	%
	 	 	 	 •	 Besøk/fritid:		 30	%

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

Kartet viser gangtid til Tønsberg torv (minutter). Sirkelen viser en radie på 1 km fra torvet.
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Resultater av gruppeoppgave 1
Hvordan brukes Tønsbergs gater og byrom i dag?
-	 Hva	setter	du	pris	på?
-	 hva	kan	forbedres?

SETTER PRIS PÅ
Gatebruk/transport/kommunikasjon
•	Toget	stopper	midt	i	sentrum
•	Kort	vei	med	buss	og	tog
•	Gågater	i	byen	–	sykkel	og	gåmuligheter	(bilfritt	eller	lite	trafikk)
•	Enkelt	å	finne	frem
•	Bra	med	buss	til	Farmandstredet
•	Gode	gang-	og	sykkelveier
•	Kaldnesbrua/gangbrua
•	Sykkelparkering
•	Tett	by	–	alt	tilgjengelig	til	fots/sykkel/elsykkel
•	Lett	å	orientere	seg
•	Mange	gater	med	lite	trafikk
•	30	km/t	i	byen
•	God	togforbindelse	nord/sør
•	Tilgjengelig,	lett	å	ferdes
•	Kompakt	sentrum
•	Kantsteinsparkering	for	handel
•	Farmandstredet	i	byen	kombinert	med	bussterminal
•	Gå-gaten	mellom	nedre(torget)	og	øvre(farmannstredet)	bydel
•	At	det	er	bra	fremkommelighet	både	for	bil	og	kollektiv
•	Bra	med	parkering

Parker/rekreasjon
•	Slottsfjellet	«litt	annerledes»	med	museum,	festivaler	
	 og	turområder	–	i	gangavstand
•	Gunnarsbøparken,	dyr	i	byen	-	ender
•	Momentumparken	med	tilbud	til	ungdom	
	 (sandvolleyball,	skateanlegg	mm.)
•	Lekeplasser
•	Kanalen,	båthavna	og	brygga
•	Grønne	områder	veldig	nært	
	 –	mye	grønt
•	Haugar	–	i	gangavstand
•	Kort	til	naturområder
•	Gjestehavna/bryggeområdet
•	Lekeplassen	på	Kaldnes
•	Flere	turmuligheter
•	Nærhet	til	sjøen
•	Ilene/Holmen
•	Promenaden	brygga	–	Nordbyen	–	
	 Ilene
•	Vandre	langs	vannet,	at	byen	er	åpen	
	 mot	vannet
•	De	åpne	gode	byrommene,	de	store	byrommene
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Handel/byliv/kultur/tjenester
•	Torvet	-	gjennomgående	friområde	(men	gjerne	mer	aktivitet)
•	God	blanding	av	nytt	og	gammelt
•	Dagligvare	midt	i	byen	gir	folkeliv	også	på	søndager
•	En	del	å	gjøre	og	se
•	Kjøpesenter	midt	i	byen	–	mye	bedre	enn	at	det	ligger	utenfor	byen	(kort	vei	til	torvet)	ungdom	sette	pris	på	dette
•	Brygga	med	utelivstilbud	og	restauranter
•	Stadig	nytt	å	oppdage	for	eksempel:	Gledeshuset	(spesiell	butikk),	Morfars	kjeller/farfars	godteri
•	Trygt
•	Sosiale	møteplasser
•	Sitteplasser	i	sola
•	Ulike	funksjoner:	Brygga,	butikker,	kultur,	møte	folk,	kino	
•	Biblioteket	som	viktig	samlingspunkt
•	Kunstgallerier	(Haugar	mfl.)
•	Stolt	over	byen!
•	Dansestudios	ligger	midt	i	byen
•	Sang	og	musikk	i	byen
•	Ungdomskontoret
•	Vikingskipbygging	i	sentrum
•	Historisk	by
•	Biblioteket	som	byutvikler
•	Fine	gårunder	med	stopp	på	cafe	og	pub
•	Handel	i	sentrum
•	Nordbyen
•	Positivt	med	kino	i	byen	–	å	kunne	gå	
	 til	kinoen
•	Fotoutstilling	på	brua
•	Støperiet
•	Trivelig
•	Mangfold	–	historisk	og	nåtid
•	God	bystemning
•	Variert/mangfoldig	handel
•	Koselig	liten	storby

KAN FORBEDRES
Gatebruk/transport/kommunikasjon
•	Bråstopp	for	sykkel	ved	brygga
•	Syklister	sykler	med	høy	fart	gjennom	Nordbyen
•	Bedre	drift	og	vedlikehold	av	gatene	på	Trelleborg
•	Utydelig	hvor	man	skal	gå	og	sykle	mange	steder	i	byen	
•	Sykkelfelt	med	rød	asfalt	og	sykkelbokser
•	Dårlig	vedlikehold	av	fortau	langs	Farmandsveien
•	Buss	til	Slagen
•	Bedre	kryssing	for	myke	trafikanter	i	begge	ender	av	Olav	Trygvasonsgate
•	Bedre	sykkelløsning	i	Mammutkrysset
•	Redusere	biltrafikken	i	Nedre	Langgate
•	Større	bro	for	gående	og	syklende	Kaldnes-Tønsberg
•	Sykkelvei	fra	Kaldnes	via	sentrum	og	opp	til	sykehuset	må	være	lett	tilgjengelig
•	Tilrettelegging	for	sykkel	–	gjennomgående
•	Enhetlig	utforming	av	gater
•	Skille	trafikantgruppene	bedre
•	Nedre	Langgate	og	Stoltenbergsgate	er	barrierer
•	Bedre	merking	og	belegg
•	Korrespondanse	tog/buss
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•	Styrke	kollektivtilbudet	utenfor	sentrum
•	Bussterminal
•	Kødannelser
•	Trafikkforholdene	–	negativt	å	krysse	veier	med	stor	trafikk
•	Mangler	gratisparkering	–	1.	time	gratis
•	Mange	snublekanter	(kantstein	og	løst	belegg)
•	Åpent	wi-fi	i	sentrum
•	Utstrakt	bruk	av	apper/markedsføre	disse
•	Sykkelvei	gjennom	byen	uten	hindringer
•	Kapasitet	på	gangbrua
•	Gangveier	uten	hinder
•	Redusere	gjennomgangstrafikk
•	Mer	korttidsparkering
•	Bredere	fortau	der	det	lar	deg	gjøre
•	Universell	utforming
•	Samle	parkering	i	p-hus
•	Redusere	langtidsparkering
•	Troverdig	sykkel-	og	busssystem
•	Bedre	kollektivtilbud	inn	til	torvet
•	Trafikksituasjonen	i	nedre	bydel
•	Fremkommelighet	for	sykkel
•	Fremkommelighet	for	gående	
•	Fremkommelighet	for	kollektivtrafikk,	spesielt	nedre	bydel
•	Drift	og	vedlikehold	av	fremfor	alt	sykkelveier

Parker/rekreasjon
•	Slottsfjellet	er	lite	tilrettelagt	for	barn
•	Bedre	fremkommelighet	til	Slottsfjellet
•	Forbedring	av	grøntområder	og	lekeplasser
•	Bedre	skilting	og	merking	av	promenader,	
	 parker,	turstier	osv.	(rundt	boligområdene	
	 slik	at	det	er	lett	å	finne	nærmeste	turmulighet)
•	Lage	det	grønt	og	tilgjengelig	langs	Kanalen
•	Få	noe	mer	ut	av	plassen	utenfor	biblioteket
•	Lekepark	i	sentrum	ved	gamlebyen
•	Mulighet	til	å	bade	i	rent	vann
•	Mer	aktivitet	på	Torvet	–	lek
•	Mer	trær,	mulighet	for	skygge
•	Urtehage
•	Mer	grønt	på	de	store	torvene

Handel/byliv/kultur/tjenester
•	Byreparasjoner	–	eks.	Trygdegården
•	Skape	innhold	–	yrende	liv	i	gatene
•	Kysten	forsøpler	brygga
•	Mangler	barnehage	og	skole	på	Kaldnes-siden
•	Vedlikehold
•	Renovasjonsordning	uten	offentlige	containere
•	Renhold	og	gode	offentlige	rom
•	Flere	gratis	toaletter
•	For	mye	søppel
•	Ungdom	savner	et	sted	å	være	(både	innendørs	og	utendørs)
•	Arkitektur
•	Bedre	utnyttelse/bruk	av	torvet
•	Inn	med	polet	i	nedre	bydel



Resultater av gruppeoppgave 2
Hvordan vil du at Tønsbergs gater og byrom skal brukes i fremtiden når flere skal gå, sykle og reise med buss?
•	Åpne	Nedre	Langgate	for	kollektiv,	gående	og	syklende	+	nye	bygg
•	Vurdere	enveiskjøring	i	stedet	for	hel	stenging		(av	feks.	Nedre	Langgate)
•	Møllegata	–	byens	bulevard	for	gående	og	syklende
•	Nedre	Langgate	uten	(gjennomgangs)trafikk
•	Stoltenbergsgate	–	gjennomgangstrafikk
•	Sammenhengende	ekspress-sykkelruter
•	Bybuss	i	byen	–	ekspressbuss	utenom	bygatene
•	Alternativer	må	være	klare	før	(restriktive)	tiltak	gjennomføres
•	Opprettholde	dagens	tilbud	til	bilistene	til	fastlandsforbindelsen	er	på	plass
•	Gang-	og	sykkelsone	i	sentrum,	tidsregulert	varelevering	og	adkomst	for	beboere
•	Sømløs	overgang	mellom	jernbane	og	buss
•	Kollektivtrafikk	i	Nedre	Langgate	uten	bil
•	Lokalisere	(jernbanestasjon)	mellom	Statens	park	og	sykehuset
•	Leder	biltrafikk	til	sentrum	via	Ringveien
•	Innfartsparkering	fra	Horten	via	Stenmalen
•	Skilting	for	turister	til	attraksjoner	(Slottsfjell	mm.)
•	Ringbuss	i	sentrum
•	Stenge	Nedre	Langgate	for	biltrafikk	fra	Oseberg	til	Tollbodgaten
•	Prioritere	sykkeltrase	gjennom	byen
•	Bussen	stopper	ved	biblioteket
•	Skille	gater	for	busser	og	sykler
•	Bybuss	intern	i	sentrum
•	Bussen	må	innom	jernbanen
•	Bedre	sykkelveier/sykkelfelt/sykkelmønster
•	«Pendelsykkelvei»
•	Bysykkel
•	Flere	sykkelparkeringer/sykkelhotell,	egentlig	overalt
•	Sykkelfelt	i	eksisterende	bilvei,	medfører	at	du	ikke	sykler	så	nære	små	stikkveier	og	innkjørsler
•	Ta	vekk	gateparkering	for	å	lage	bedre	fremkommelighet	for	sykkel	i	veien	og	bredere	fortau	for	gående	(som	da		
	 har	mer	plass	til	å	vindusshopping)
•	Separere	gående	og	syklende	i	større	utstrekning
•	Fjerne	gateparkering	til	fordel	for	kollektiv,	sykkel	og	gange	for	eksempel	i	Kammegaten/Møllegaten/Storgata
•	Bygge	parkeringshus	i	ytterkant	av	sentrum,	ved	Klubben,	Haugar	og	Stjerneplassen	for	å	frigjøre	parkeringsarealer	 
	 i	sentrum
•	Enkelt	å	handle	uten	bil
•	Flere	gågater/gatetun,	for	eksempel	Nedre	Langgate,	Kammegaten	og	deler	av	Storgata	og	Øvre	Langgate
•	Inkludere	Haugar	mer	naturlig	inn	i	sentrum
•	Kanal-idyllen	er	for	kort
•	Bystrand
•	Flere	små	portrom	med	eks	kafeer

Hvor skal vi gå, sykle, kjøre bil og buss?
-Hvordan tror du det vil påvirke byen når flere går, sykler og reiser med buss?
•	Flere	syklister	gjør	det	enklere	å	sykle	på	grunn	av	at	det	blir	færre	biler
•	Færre	biler	gir	mer	fremkommelighet	for	kollektiv
•	Høyere	livskvalitet	(mindre	støy,	bedre	luftkvalitet)
•	Stimulerende
•	Vil	påvirke	handelen-	fordele	publikum	utover	byen
•	Mer	liv	i	nedre	bydel 15
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SPØRSMÅL FRA SALEN
Jernbanetraseen er jo ukjent. Det samme gjelder endelig plassering av ny 
fastlandsforbindelse. Er det sammenheng mellom disse prosjektene og 
gatebruksplanen? 
Gatebruksplanen	må	ta	hensyn	til	valg	av	ny	fastlandsforbindelse	og	
jernbanebanetrase	med	ny	stasjon.	Det	er	tett	kontakt	og	hyppige	
møter	mellom	Jernbaneverket	og	bypakkeorganisasjonen	for	å	sikre	god	
koordinering	av	prosjektene.	Det	er	mulig	det	må	utarbeides	flere	scenarier	
for	gatebruk	ettersom	plassering	av	ny	jernbanestasjon	først	vil	være	avklart	i	
løpet	av	2018.

Hvordan harmonerer Slottsfjellsplanen med planene i Bypakken? 
Slottsfjellplanen	 er	 en	 viktig	 plan	 for	 Tønsberg,	 og	 vil	 gi	 klare	 signaler	 om	
hvordan	Slottsfjellområdet	skal	benyttes.	Det	er	viktig	at	alle	tiltak	i	Bypakken	
bygger	opp	om	Slottsfjellplanen,	og	andre	viktige	planer	for	sentrum.

Hvordan finansieres bypakken? 
Bypakken	finansieres	med	bompenge	innkreving,	mva.	kompensasjon	og	fylkeskommunale	midler.	Disse	midlene	vil	
dekke	planmidler	og	de	fysiske	tiltakene	i	bypakken.	

Hvordan ivaretas planer om innfartsparkering og kollektiv løsning inn til sentrum? 
Det	skal	utarbeides	en	interkommunal	kommunedelplan	for	gange,	sykkel	og	kollektiv	for	alle	bypakkekommunene.	
Innfartsparkering	og	kollektivløsninger	vil	ivaretas	her.
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KONTAKTER
Leder	av	Bypakke	Tønsberg-Regionen	
Nina Ambro Knutsen, Statens vegvesen 
nina.knutsen@vegvesen.no	
tlf	99575527

Prosessleder	gatebruksplan	
Jan Ronald Eide, Tønsberg kommune
jan.ronald.eide@tonsberg.kommune.no	
tlf	45209999

Faglig	leder	gatebruksplan
Lene Stenersen, Statens vegvesen
lene.stenersen@vegvesen.no	
tlf	98642646


