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Hvorfor Bypakke Tønsberg-regionen? 
Bypakka ble etablert for å planlegge og anlegge et helhetlig transportsystem for by-regionen Tønsberg. Arbeidet  
bygger på anbefalingene fra konseptvalgutredningen fra 2013. Bypakka er et samarbeidsprosjekt mellom kom- 
munene Tønsberg, Nøtterøy, Stokke, Tjøme og Vestfold fylkeskommune. 

Bypakka består av flere delprosjekter, og har som overordnet mål å få på plass et transportsystem som skal være 
miljøvennlig, robust og effektivt. Ett av delprosjektene er å få på plass en ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy 
og Tønsberg. 

En ny bro eller tunnel vil gi mindre trafikk i Tønsberg sentrum og muligheter 
for å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende.  
I tillegg skal det også utarbeides en overordnet plan for syklende og 
kollektivtrafikken i alle bypakkekommunene og en gatebruksplan 
for Tønsberg sentrum.

Hvorfor lage en 
gatebruksplan?
Med en ny fastlandsforbindelse vil det åpnes 
nye muligheter på dagens gatenett i Tønsberg 
sentrum. Det blir for eksempel lettere å legge 
til rette for god fremkommelighet for bussen 
inn til byen. Mindre belastende biltrafikk gir 
muligheter for et byliv tilrettelagt for gående 
og syklende. Gjennom arbeidet med gate- 
bruksplanen ser vi på disse mulighetene. 
Sammen skal vi finne ut av hvordan Tøns-
berg kan utvikle seg til en mer levende og 
miljøvennlig by. Vi vet en del om hva som 
kreves. Det må legges bedre tilrette for  
de som sykler, går og kjører buss. Attraktive 
sykkel- og gangveier kan påvirke folk til å la  
bilen stå.  Helt konkret skal gatebruksplan gi  
retningslinjer for fremtidig bruk av gatene i 
Tønsberg sentrum. Planen skal si noe om kjøre- 
mønster for bil, buss, næringstransport, gange  
og sykkel. Varelevering, parkering og utrykning for 
nødetater er også viktige tema. 

Halvparten av alle reisene i Tønsberg 
er 4 km eller kortere. Klarer vi å bytte ut 
noen av de korte bilreisene med sykkel?





Hvilke muligheter har vi for å skape en mer 
levende og miljøvennlig by?
Det er gode muligheter for å få et mer miljøvennlig reisemønster i og rundt Tønsberg. I hele bypakkeområdet bor det 
ca. 80.000 mennesker (Tønsberg, Tjøme, Stokke og Nøtterøy). 26.000 av oss bor slik av vi kan sykle til Tønsberg torg 
på 15 minutter. Halvparten av bypakkas befolkning, 40.000, kan sykle til torget på 20-25 minutter. 6000 mennesker 
kan gå til torget på 15 minutter. Flere til fots og på sykkel gir mer liv og røre i byen. 

Utfordringer - og gevinster? 
Tønsberg er en relativt liten by og reisevanene våre er bilbaserte. Vi har god tilgang på 
parkering ved arbeidsplassen og i sentrum. Nasjonale mål sier at alle byområder i landet 
ikke skal ha flere bilreiser i fremtiden enn det vi har i dag.  Dette gjelder også for By- 
pakka. I praksis betyr det at vi må kjøre mindre bil enn det vi gjør i dag, fordi det  
forventes at vi skal bli langt flere innbyggere. For å nå målet må vi tenke 
nytt i Tønsberg sentrum. Sykkelen og bussen må få bedre vilkår, 
og bilen må vike litt oftere. Lykkes vi med dette arbeidet 
blir Tønsberg en renere by med mindre luft- og støy- 
forurensning. Det bidrar til økt trivsel og trygghet for 
de som bor og oppholder seg i byen. Trondheim 
har kommet langt i sitt arbeid med å fremme 
miljøvennlig transport og har følgende mot-
to: «Gå, sykle og ta buss når du kan og velg 
bilen når du må». En liten endring hos hver  
enkelt av oss betyr mye for felleskapet. 
Bytt ut en bilreise i uka og bidra til at bilan- 
delen synker med opp mot 8 %. I tillegg 
til miljøgevinstene gir dette god fremkom-
melighet for de som kjører bil, buss eller 
næringstransport.

Sykkelgate – med 
bilen som 

gjest  

Har vi et tomt butikk- 
lokale som kan bli parker-
ingshus for sykkel?      

Toveis for sykkel – enveis for bil



Kollektivtrafikk i Tønsberg 
Buss, tog og taxi utgjør kollektivtilbudet i Tønsberg-regionen. VKT jobber kontinuerlig med å forbedre tilbudet til buss- 
reisende. I dag har bussen utfordringer med fremkommelighet fordi den står i samme kø som biltrafikken i rushtid. For 
å gjøre det mer attraktivt, raskere og enklere å ta buss må vi bygge egne kollektivfelt og gi bussen prioritet gjennom 
sentrum. Dagens bussterminal har for liten kapasitet. Det er ønskelig å lage en ny gateterminal hvor bussen kommer 
enkelt til og fra terminalen. Å styrke busstilbudet i nedre bydel har lenge vært et ønske. En eventuell omlegging av 
bussruta gjennom byen må ses i sammenheng med plassering av ny gateterminal. Et mulig scenarie er å etablere 
gateterminal på Farmandstorget og bussgate i Nedre Langgate. Parallelt med bypakkearbeidet jobber Jernbane- 

verket med å finne en god løsning for toget i Tønsberg. Felles mål 
for prosjektene er å legge bedre til rette for miljøvennlig 

transport for lokale reiser og pendlere. 

 

En ny gateterminal i Tønsberg bør få en 
sentral plassering.
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