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Forord 
Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Tønsberg og Færder 
kommuner. Statens vegvesen er faglig instans. Oppgaven til Bypakke Tønsberg-regionen er å bygge et helhetlig 
transportsystem som er miljøvennlig, robust og effektivt.  

Bypakka omfatter bla. en ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet, gatebruksplaner for Tønsberg 
sentrum og Teie, og tiltak innen gange, sykkel og kollektivtransport. Disse oppgavene er egne delprosjekt i bypakka. 

Det utarbeides en interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport (IKDP-GSK). Planen skal 
angi bypakkas satsing innen gange, sykkel, kollektivtransport og bilrestriktive tiltak, for å oppnå blant annet at: 

• Befolkningsvekst skal ikke medføre mer personbiltrafikk (nullvekstmålet) 
• Bymiljøet i Tønsberg og på Teie skal avlastes for biltrafikk 
• Det skal bli økt framkommelighet for gående, syklister og for kollektivtransport 
• Det skal være minst like god framkommelighet for næringstrafikk i rushtid som i dag 

Kommunedelplanen skal konsentrere seg om hovedaksene til og fra Tønsberg sentrum og andre gang-, sykkel- og 
kollektivtiltak som direkte støtter opp under målene i bypakka. Planprogrammet for kommunedelplanen angir hva 
som skal utredes, og kan finnes her: 

https://bypakketonsbergregionen.no/media/2009/fastsatt-planprogram-tiltak-for-gange-sykkel-og-
kollektivtransport-pdf.pdf  

Denne rapporten er utarbeidet av Norconsult AS og inngår i arbeidet med interkommunal kommunedelplan for 
gange, sykkel og kollektivtransport. Rapporten tar for seg temaet kollektivtrafikk. Rapporten uttrykker Norconsults 
faglige anbefalinger og vil inngå som delgrunnlag for valg og prioritering av tiltak i kommunedelplanen.  

Arbeidet med rapporten er gjort parallelt med arbeidet med ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy, og på tidspunktet 
for rapportarbeidet var det ikke avklart hvilken fastlandsforbindelse-løsning som velges. 

Denne rapporten er skrevet av Ivar Kufås med Amund Hareland som prosjektleder. Amund Hareland har 
kvalitetssikret arbeidet.  

Bypakkas arbeidsgruppe A4 «Hovedaksene buss og sykkel» er ansvarlig for kommunedelplanen for gange, sykkel og 
kollektivtransport. Gruppa består pr mai 2018 av:  

• Vestfold fylkeskommune: Jørn Rangnes (prosessleder), Marit Synnes Lindseth, Knut Vatsend, Charlotte 
Neskvern Erikstad, (kommunikasjonsansvarlig), Siv Abrahamsen 

• Tønsberg kommune: Jarle Krokeide  
• Færder kommune: Torgeir Bettum, Magnus Campell 
• Vestfold kollektivtrafikk: Trond Myhre  
• Fylkesmannen i Vestfold: Sigurd Lenes 
• Statens vegvesen: Øyvind Søfteland (faglig leder) 
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Sammendrag 
Det utarbeides en interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport i Bypakke Tønsberg-
regionen. Fagutredning om kollektivtrafikk er et grunnlagsdokument for kommunedelplanen. Fagutredningen skal gi 
anbefalinger om utvikling av kollektivsystemet, inkludert tiltak for bedre tilrettelegging for taxi.  

Mål for kollektivtrafikk i bypakken 
Det er definert et målbilde med samfunnsmål for Bypakke Tønsberg-regionen. Relevante effektmål for 
kollektivtrafikk er:  

• Mer miljøvennlig reisemiddelfordeling, der veksten i persontransport tas med kollektivtransport, båing og 
sykling.  

• Økt fremkommelighet for sentrumsrettet kollektivtransport.  

Utfordringer for kollektivtrafikken i dag 
Tønsberg-regionen har høy andel bilreiser (67 prosent) og lav andel kollektivreiser (6 prosent) av alle reiser. 
Potensialet for flere kollektivreiser er til stede på grunn av korte avstander, gunstig bystruktur, bypakke med satsing 
miljøvennlig transport, planlagte bilrestriksjoner i sentrum og planlagt satsing på jernbanen.  

Det er i dag fremkommelighetsproblemer på flere av innfartsårene til/fra sentrum, spesielt Kilen, Nøtterøyveien og 
Stoltenbergs gate. Det er også sprengt kapasitet på rutebilstasjonen hvor de fleste av dagens linjer regulerer. En 
gjennomgang av dagens kollektivtilbud viser behov for et enklere og mer effektivt linjenett (blant annet terminerer 
de fleste linjene i sentrum, noe som gir lang reisetid for reiser på tvers av sentrum), behov for økt frekvens, raskere 
billettering og påstigning og bedre betjening av viktige målpunkter i sentrum (sykehuset og brygga).  

Planlagte tiltak 
Flere av dagens utfordringer adresseres gjennom Vestfold kollektivtrafikks forslag til styrket busstilbud i Tønsberg og 
omegn som del av bypakke Tønsberg-regionen. Dette inkluderer en forenkling av linjenettet med omlegging til 
pendellinjer, økt frekvens og tiltak for raskere billettering.  

Gatebruksplan for Tønsberg sentrum er et delprosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen som innebærer en omlegging av 
busstraseene i sentrum til Halfdan Wilhelmsens allé, Møllegaten og Nedre Langgate. Traseene gjennom sentrum blir 
helt eller delvis stengt for biltrafikk. Det planlegges etablert gateterminal i Møllegaten ved Farmannstorvet. 

Flere kollektivfelt og sambruksfelt planlegges ferdigstilt innen 2024. Presterødbakken (egentlig Valløveien) og 
rundkjøringen i Presterødkrysset utvides til fire felt hvorav to felt etableres som sambruksfelt. I Halfdan Wilhelmsens 
allé planlegges det kollektivfelt mot øst inn mot rundkjøringen ved Slagenveien, påbudt venstresving ut fra 
parkeringshus ved sykehuset, kollektivgate (stengt for bil) mellom Jernbanegaten og Stoltenbergs gate og 
kollektivfelt retning vest på Kilen mellom rundkjøringene med Ringveien og Slagenveien.  

Det pågår utredninger om jernbanen gjennom Tønsberg. Det er ikke avklart hvilke alternativer som besluttes 
videreført. Frem til ny løsning for jernbanen gjennom Tønsberg er realisert, vil bussene i Halfdan Wilhelmsens allé 
måtte krysse jernbanen ved dagens planovergang. Med økt frekvens vil dette kunne bli et 
fremkommelighetsproblem.  

Eksisterende kontraktsperiode for bussdrift i Vestfold gjelder til sommeren 2024, med opsjon på forlengelse med 
inntil to år. Det betyr at i utgangspunktet vil bussmateriellet være det samme i 2024 som i dag. De fleste linjene 
kjøres i dag med 13,5 meter lange laventrébusser, med unntak av linje 01 og 02 som kjøres med 15 meter busser. På 
lengre sikt er det mulig å vurdere større busser ved behov for økt kapasitet.  

Kapasitet 
Vestfold kollektivtrafikks forslag til styrket busstilbud som del av bypakke Tønsberg-regionen gir en betydelig vekst i 
kapasiteten på de mest belastede delstrekningene i kollektivnettet. Forslaget til styrket busstilbud er delt inn i tre 
nivåer. Nivå 1 innebærer en styrking av tilbudet på dagens to viktigste bylinjer 113 og 116. Nivå 2 innebærer en 
omlegging av linjenettet som gir økt frekvens der det er størst behov. Nivå 3 innebærer en opptrapping av frekvens 
for å svare på passasjervekst på lengre sikt. 

For å nå målet om økt andel kollektivreisende er det beregnet at antall kollektivreiser må øke med ca. 60 prosent 
frem mot 2030 og 90 prosent frem mot 2040. Gitt at det er noe ledig kapasitet i dagens situasjon, er det beregnet at 
planlagt tilbudsøkning i henhold til nivå 1 og 2 fint kan håndtere veksten frem mot 2030. Frem mot 2040 vil antall 
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passasjerer i de mest belastede tidsperiodene nærme seg kapasitetsgrensen for nivå 1 og 2. Dersom vi legger til 
grunn tilbudsøkning nivå 3 vil veksten frem mot 2040 fint kunne håndteres. 

Spesielt krevende avganger kan, som i dag, håndteres med oppsett av ekstra busser. Det er også mulig på sikt å 
vurdere bruk av bussmateriell med noe økt kapasitet. Andre tiltak kan være små justeringer av skolestart på noen 
skoler for å forskyve belastningstoppene, særlig på morgenen. 

Kvalitet 
Brukernes krav til et godt kollektivtransportsystem er under utvikling. Ved å analysere løsninger i byer som har sett 
en sterk positiv utvikling for kollektivtransporten kan en se at reisen i dag handler om mer enn å komme seg raskest 
mulig fra A til B. De siste 10–15 årene har utviklingsarbeid innen kollektivtrafikk i Norge i stor grad handlet om å gi 
bedre fremkommelighet, økt frekvens, forenkle linjenettet, etablere bedre trafikantinformasjon, tilby universell 
utforming av holdeplasser og materiell, samt løsninger for billettkjøp som gir mindre tidsbruk hos føreren. I den 
senere tid ser vi at det utvikles kollektivtransportsystemer som tilfører ytterligere kvalitetselementer: design av 
materiell, trasé, holdeplasser og informasjon, miljøvennlig og lite støyende materiell, helhetlig konseptutvikling.  

Planlagt utvikling av busstilbudet i Tønsbergområdet vil gi økt frekvens, et enklere og mer effektivt linjenett, 
moderne materiell og bedre fremkommelighet gjennom sentrum. Det bør arbeides videre med nødvendige 
fremkommelighetstiltak i busstraseene på vegnettet. For å øke attraktiviteten ytterligere er det mulig å arbeide med 
høy kvalitet i utforming og materialbruk på trasé og holdeplasser gjennom sentrum og oppgradering til høystandard 
holdeplasser med tilrettelegging for universell utforming langs innfartsårene og i viktige knutepunkter.  

Billettakst 
Prisnivået for å reise med kollektivtransport kan ha påvirkning for valg av transportmiddel. Undersøkelser viser at 
lavere pris gir flere kollektivreisende, men langt fra en tilsvarende reduksjon i biltrafikken. De nye kollektivreisene 
består dermed i stor grad av reiser som tidligere skjedde til fots eller med sykkel, eller av nye reiser. Samtidig 
reduseres inntekter som i stedet kunne vært brukt til å gi et bedre kollektivtilbud. Dersom man likevel velger å 
benytte redusert takst som tiltak, er det viktig at takstene reduseres over lengre tid, at kollektivtilbudet styrkes og at 
dette koordineres med andre tiltak som del av en større pakke 

Forslag til tiltak på innfartsårene 
Innfartsårene til Tønsberg sentrum er gjennomgått og vurdert med utgangspunkt dagens situasjon, samt i resultater 
fra trafikkmodellberegninger for ny situasjon med fastlandsforbindelse i to alternativer. Basert på dette er det 
foreslått tiltak for bedre fremkommelighet som vist i figuren på neste side. Tiltak angitt med 1. prioritet er rettet mot 
de største fremkommelighetsproblemene på de viktigste kollektivtraseene. Det er lagt vekt på å identifisere 
gjennomførbare tiltak med begrensede investeringskostnader. Samtidig antas tiltakene å ha stor effekt. Tiltakene er 
å anse som forslag som må utredes nærmere i videre arbeid: 

• Kilen: Det foreslås å etablere kollektivfelt på Valløveien mellom rundkjøringene med Solkilen og Halfdan 
Wilhelmsens allé. Tiltaket vil bidra til å komplettere kollektivløsningene på strekningen mellom 
Presterødkrysset og sentrum, og sikre fremkommelighet gjennom et sterkt trafikkert område. 

• Nøtterøyveien: Det foreslås å gjøre om to av fire felt i Nøtterøyveien til sambruksfelt og delvis kollektivfelt. 
Sør for med Kanalbroa foreslås det i utgangspunktet sambruksfelt, men i videre detaljering av tiltaket kan 
dette vurderes etablert som rent kollektivfelt. Gjennom Mammut-krysset er det hensiktsmessig med rene 
kollektivfelt. Kollektivfelt/sambruksfelt må oppheves før kryss for å tillate høyresving for bil. Det foreslås 
også tiltak for buss fra Kaldnes og Borgheim (dagens linje 116) for å gi bedre fremkommelighet i 
Banebakken inn mot rundkjøringen sør for Kanalbrua.  

• Stenmalveien: Midtløkka holdeplass foreslås etablert som kantstopp i stedet for dagens busslommer. 
Kantstopp prioriterer kollektivtrafikkens fremkommelighet fordi biler må vente bak bussen på holdeplass. 
Kantstopp gir kort betjeningstid og god komfort for busspassasjerene.  

• Kjelleveien: Tiltak i Kjelleveien er aktuelt dersom korridor 2 (tunnel under Byfjorden til Kjelleveien) blir valgt 
som løsning for ny fastlandsforbindelse. For å sikre bussen fremkommelighet gjennom dette området, 
foreslås det å gjøre om ytterste felt i Kjelleveien til sambruksfelt mellom Olav Trygvasons gate og Semslinna. 

• Jarlsberg: Tiltak på Jarlsberg er aktuelt dersom korridor 1 (bru over Vestfjorden og tunnel videre til fv. 303 
og Semslinna) blir valgt som løsning for ny fastlandsforbindelse. I Semslinna foreslås det å etablere 
kollektivfelt inn mot rundkjøringen fra øst. I videre planlegging må det vurderes om kollektivfeltet kan 
etableres som et av to kjørefelt inn mot rundkjøringen, eller som et tredje felt (buss bør ligge som det 
midterste av tre felt). På fv. 303 foreslås det å etablere kollektivfelt for buss mot nord inn mot 
rundkjøringen.  
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På Presterød og Teie er det foreslått tiltak med 2. prioritet. Dette er steder med noe fremkommelighetsproblem, 
men hvor mulige tiltak er kompliserte og/eller krever store investeringer og må utredes nærmere.  

 

 

Forslag til tiltak med prioritering. 
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1 Bakgrunn for fagutredningen 
Bypakke Tønsberg-regionen ble etablert for å planlegge og anlegge et helhetlig transportsystem for Tønsberg-
regionen. Partene i Bypakke Tønsberg-regionen er Vestfold fylkeskommune og kommunene Tønsberg, Nøtterøy, 
Tjøme.  

Det utarbeides en interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport i Bypakke Tønsberg-
regionen. Planen skal fastlegge bypakkas satsing innen gange, sykkel og kollektivtransport og vil ha status som en 
temaplan. Det vil si at den ikke vil være juridisk bindende for arealbruk, men den skal gi premisser for videre 
planlegging, planbehandling og beslutninger i de enkelte kommunene.   

Fagutredning om kollektivtrafikk er et grunnlagsdokument for kommunedelplanen. Fagutredningen skal gi 
anbefalinger om utvikling av kollektivsystemet, inkludert tiltak for bedre tilrettelegging for taxi. Planprogram for 
kommunedelplanen angir følgende utredningsbehov:  

• Beskrive hvilken kapasitet som trengs i kollektivtrafikken for at den skal kunne ta sin del av trafikkveksten.  
• Det skal vurderes hvordan kollektivtrafikken kan få en kvalitet som får bilister til å velge kollektivtrafikk i 

stedet for bil. 
• Et stamnett for kollektivtrafikken med knutepunkter skal defineres. Her kan det også være aktuelt å 

synliggjøre trafikkstrømmene fra Sandefjord, Re og Horten. 
• Det skal gjøres en vurdering av kostnaden for både nye investeringer og økt driftstilskudd. 
• Fysiske og ikke-fysiske tiltak som kan sikre at bussene får fri fremføring inn til og gjennom Tønsberg 

sentrum, kortere kjøretid og bedre punktlighet. Dette inkluderer vurdering av hvor det er behov for, samt 
lengde på, kollektivfelt og sambruksfelt 

• Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (Vestfold fylkeskommune, 2013) har mål om kollektivandel på 
7 % i 2023 (konkretisert for buss). Mål og konsekvenser for 2043 utredes også.  

• Ny gateterminal i Tønsberg sentrum utredes. Utredningen samkjøres med bypakkas delprosjekt 
Gatebruksplan for Tønsberg sentrum. Arbeidet må også ses i sammenheng med planer for IC-utbyggingen. 

• Koblinger mellom transportformer, for eksempel buss og tog.  
• Det skal utredes bypakke-relevante tiltak for bedre taxi-tilrettelegging 

Fagutredningen vil svare ut punktene i planprogrammet, men er strukturert noe annerledes. Utredningen starter 
med relevante mål og føringer for kollektivtransport i Tønsberg-regionen, en situasjonsbeskrivelse med utfordringer 
og oversikt over planlagte tiltak (inkludert ny gatebruksplan og gateterminal). Dette gir grunnlag for å svare ut 
planprogrammet gjennom følgende tema: 

• Kapasitet i kollektivsystemet (kapittel 5) 
• Kvalitet i kollektivsystemet (kapittel 6) 
• Stamnett med knutepunkter og koblinger til tog (kapittel 7) 
• Fremkommelighetstiltak (kapittel 8) 
• Tiltak for bedre tilrettelegging for taxi (kapittel 9) 

Planområdet omfatter hele Tønsberg og Færder kommune. Men for planens del er det mest sentralt å se på 
hovedårer inn mot sentrum av Tønsberg. 
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2 Mål og føringer for kollektivtransport i Tønsberg-regionen 

2.1 Overordnede mål og føringer 

Nasjonale føringer for transportpolitikken er gitt av Nasjonal transportplan og Klimaforliket. Gjennom disse planene 
har Stortinget vedtatt mål om at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel 
og gange. Nasjonal transportplan 2018–2029 legger opp til ferdigstilling av jernbanestrekningen mellom Tønsberg og 
Larvik, med ny løsning gjennom Tønsberg, innen 2032 (Samferdselsdepartementet 2017).  

På regionalt nivå foreligger det flere dokumenter som gir føringer for areal- og transportpolitikken. De viktigste 
føringene for utvikling av kollektivtransporten er:  

• Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) vedtatt av Vestfold fylkeskommune i 2013. RPBA er en 
felles, forpliktende plan for langsiktig arealbruk. Planens strategidel angir at kollektivtrafikken skal 
prioriteres på tidspunkt og i områder der potensialet for overgang fra bil til buss er størst. Rask framføring 
og direkteruter prioriteres på bekostning av flatedekning, men et minimumstilbud av skoleskyss skal 
opprettholdes. Busstilbudet skal bygge opp under jernbanen som er stammen i kollektivtransportsystemet. 
Planen gir følgende konkrete effektmål: Transportmiddelfordelingen (antall reiser) i byområdene i Vestfold 
skal i 2023 være: Kollektivtransport 7 %, sykkel 10 %, gange 23 % og bil 58 % (se Figur 2.1). RPBA er 
imidlertid under revisjon med planlagt høring av ny plan i juni 2018. Ny plan skal foreligge i desember 2018. 

• Det er igangsatt et arbeid med Regional transportplan (RTP) for Vestfold. Planprogrammet for arbeidet 
angir at planen skal øke kunnskap og forståelse for hvordan transportsystemet skal utvikles for å nå 
overordnede mål, styrke regionens konkurransekraft og attraktivitet, og være et virkemiddel for at Vestfold 
omfattes av den statlige ordningen med bymiljøavtaler. RTP skal håndtere koblingen mot utbygging av IC 
(nytt dobbeltspor gjennom Vestfold).  

• Regional plan for klima og energi 2016-2020 setter miljøkrav til utviklingen av kollektivtransporten med 
minimum 70 % biogass i nye kontrakter, klimanøytrale busskontrakter innen 2025, klimanøytral skolekjøring 
innen 2025, redusert tidsbruk knyttet til billettering. Ved framtidige anbud skal muligheten for nullutslipp 
være det styrende kriterium.  

 
 

 

Figur 2.1 Reisemiddelfordeling i Vestfoldbyen, gjengitt i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (Vestfold fylkeskommune 
2013). Etter at RPBA ble utgitt er det kommet oppdaterte reisevanedata fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 
2013/14 som viser følgende fordeling: kollektivreiser 6 %, sykkel 6 %, gange 18 % og bil 69 % (Urbanet analyse 2015). Det er 
altså minimale endringer fra 2009 til 2014; det har blitt noen flere kollektivreiser på bekostning av sykkelreiser. 

 

Bypakke Tønsberg-regionen er etablert som samarbeidsprosjekt for å følge opp anbefalingene i 
Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Tønsberg-regionen. KVU-en angir behov for å håndtere 
trafikkøkningen fra forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig måte. Anbefalt konsept fra KVU-en er 
Ringvegkonseptet som i tillegg til en ny fastlandsforbindelse innebærer fri fremføring av kollektivtrafikk til sentrum i 
de fire hovedaksene. Dette innebærer en restriktiv tiltakspakke med parkeringsrestriksjoner, bompenger og stenging 
for gjennomkjøring av Nedre Langgate og Halfdan Wilhelmsens allé. 
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Figur 2.2 Anbefalt konsept fra Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsberg-regionen (Statens vegvesen 2013a). 

 

2.2 Mål for kollektivtransport i Bypakke Tønsberg-regionen 

Bypakke Tønsberg-regionen viderefører målene som er satt i KVU for transportsystemet i Tønsberg-regionen, og er 
delt inn i samfunnsmål og effektmål. Målene er diskutert i et eget fagnotat om mål. De mest relevante effektmålene 
(med avledede krav) for arbeidet med kollektivtransport er:  

• Mer miljøvennlig reisemiddelfordeling, der veksten i persontransport tas med kollektivtransport, gåing og 
sykling. Målet leder til følgende krav: Andel som reiser til fots, med sykkel og med kollektivtransport skal 
være minst 50 prosent.  

• Økt fremkommelighet for sentrumsrettet kollektivtransport. Målet leder til følgende krav: Gjennomsnittlig 
reisetid i og utenfor rushtiden reduseres med henholdsvis 50 og 10 prosent for sentrumsrettet 
kollektivtransport. Kravet er satt ut fra utførte registreringer av reisetid i rushperiodene. 

I notatet om mål er disse effektmålene foreslått konkretisert på følgende måte:  

• Andelen gående, syklende og kollektivreisende skal utgjøre 50 % av reisene. 
• Et attraktivt transporttilbud som gjør det enkelt å reise miljøvennlig og som gir gode muligheter for fysisk 

aktivitet i forbindelse med daglige reiser.      
• Prioritere tiltak der hvor det er størst potensial for økning i antall reiser til fots, med sykkel og 

kollektivtransport. 
• Fordelingen mellom gående, syklende og kollektivreisende skal være 50/20/30 %.  
• Hinderfri framføring av buss på de fire aksene inn mot kollektivknutepunktet i sentrum. 
• Sentrumsrettet kollektivtilbud med minimum 15 minutters frekvens på de fire aksene inn mot 

kollektivknutepunktet i sentrum. 

Notatet foreslår 2040 som referanseår for måloppnåelse for Bypakke Tønsberg-regionen. I byutredningene har man 
lagt til grunn at virkemiddelpakkene skal resultere i at nullvekstmålet nås innen 2030. Ny fastlandsforbindelse er 
planlagt ferdigstilt i 2024, og det antas at det er for liten tid med kun seks år frem mot full måloppnåelse. På 
bakgrunn av det anbefales 2040 videreført. 
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3 Situasjonsbeskrivelse og utfordringer 

3.1 Linjenett og ruteopplegg i dag 

Busstilbudet i Tønsberg i dag kan deles inn i fire ulike linjekategorier (se tabell). VKT viser de fleste bylinjer og 
regionlinjer i tilknytning til Tønsberg i et linjekart (se Figur 3.1). Servicelinjene er angitt i et eget linjekart da disse 
linjene har avvikende traseer og er tilpasset en annen målgruppe. En oversikt over alle linjene i tilknytning til 
Tønsberg er vist i Tabell 3.1.  

Tabell 3.1 Oversikt over dagens busslinjer som betjener Tønsberg (basert på dagens rutetabeller tilgjengelig fra 
www.vkt.no).  

Linje Destinasjon 
Avganger per time hverdager Lørdag Søndag 

Rush Dag Kveld Dag Kveld Dag 

        

 Bylinjer       

109 Føynland–Husøy 2 1 1 1 1 0 

111 Husvik 4 2 1 1 1 0,5 

113 Torød–Tønsberg–Eik (pendel) 4 4 1 2 1 0,5 

115 Husvik–Vallø 1 1 0 1 0 0 

116 Borgheim–Kaldnes–Tønsberg–Skallevold (pendel) 4 4 1 1 1 0,5 

130 Tønsberg–Melsomvik–Stokke 2 2 1 2 1 0,5 

        

 Regionlinjer       

01 Horten–Åsgårdstrand–Tønsberg–Sandefjord–Larvik 4 2 1 1 1 0,5 

02 Holmestrand–Horten–Tønsberg–Hvasser/Tenvik 4 4 2 2 2 1 

011 Larvik–Tønsberg (rushtidsekspress) 4/5 daglige avganger per retning 0 0 0 

021 Tønsberg-Holmestrand (rushtidsekspress) 2/3 daglige avganger per retning 0 0 0 

023 Horten–Tønsberg (rushtidsekspress) 3 daglige avganger per retning 0 0 0 

        

 Regionlinjer tilpasset skoleskyss       

120 Tønsberg–Revetal–Kirkevoll 1 1 0,5 5 avganger 0 

121 Tønsberg–Revetal–Ramnes–Hof 3/4 daglige avganger per retning 2 avganger 0 

124 Tønsberg–Andebu–Vivestad 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 

126 Tønsberg-Kirkevoll-Tønsberg 1 daglig avgang per retning 0 0 0 

129 Tønsberg–Vestre Skjee–Tønsberg 3/4 daglige avganger per retning 1 avgang 0 

        

 Servicelinjer       

100 Vestfjordveien–Teie Torv 1 1 0 1 0 0 

110 Solvang 2 1 0 1 1 0 

114 Træleborg 0,5 0,5 0 0,5 0 0 

117 Ås–Berkåker 0,5 0,5 0 0,5 0 0 

118 Sandåsen–Presterødåsen 1 1 0 1 0 0 

 

  

http://www.vkt.no/
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Figur 3.1 Dagens linjekart for Tønsberg og omegn (Vestfold kollektivtrafikk 2018b). Kartet viser ikke linje 011 som går 
mellom Larvik og Tønsberg i rushtidene. 
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3.2 Passasjerer og reisemønster 

3.2.1 Reisemiddelfordeling 

Tall fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2013/14, Urbanet analyse 2015) viser følgende 
reisemiddelfordeling for Vestfoldbyen (Horten, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Stokke, Nøtterøy og 
Tjøme kommuner): 

• Bilfører: 60 % 
• Bilpassasjer: 8 % 
• Gange: 18 % 
• Sykkel: 6 % 
• Kollektivtransport: 6 % 
• Annet: 2 % 

Et eget uttak av RVU-data fra 2013/14 for Tønsberg-regionen viser følgende reisemiddelfordeling:  

• Bilfører: 59 % 
• Bilpassasjer: 8 % 
• Gange: 18 % 
• Sykkel: 7 % 
• Kollektivtransport: 6 % 
• Annet: 2 % 

Vi ser at kollektivandelen ligger på 6 prosent både i Vestfoldbyen som helhet og i Tønsberg-regionen.  

3.2.2 Passasjerutvikling 

Påstigende passasjerer i 2016 var 4,56 millioner for Tønsberg-regionen (Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, deler av Stokke). 
Det har vært en vekst i hele perioden (2011–2016) på til sammen 16 prosent. Det siste året har den vært på 4 
prosent. Veksten i Tønsberg-regionen har vært større enn i resten av Vestfold. Veksten skyldes i stor grad økt 
frekvens på de mest trafikkerte linjene, forenkling av takst- og sone-strukturen samt økt satsing på nye salgs- og 
informasjonskanaler. 

 

Figur 3.2 Antall påstigende passasjerer innenfor planområdet (2011–2016). Dataene er oppgitt fra Vestfold kollektivtrafikk.  

En oversikt over antall påstigende passasjerer er gitt i Figur 3.3. Linje 01 og 02 har klart flest passasjerer. Dette er 
lange regionlinjer som betjener flere markeder.  

 -
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Linje 113 og 116 har flest passasjerer blant bylinjene i Tønsberg. Dette skyldes blant annet at de er pendellinjer som 
betjener markeder på begge sider av Tønsberg sentrum. Dette er samtidig de linjene som betjener de tettest 
befolkede områdene, som Eik, Tolvsrød, Kaldnes og Nøtterøys østside.  

Linje 130 har også relativt mange passasjerer til å være en linje som ikke pendler gjennom sentrum. Linjen betjener 
store boligområder på Vear samt lokalsentrene Melsomvik og Stokke.  

Resten av linjene har få passasjerer sammenlignet med de fem tyngste linjene. Noen av disse er linjer som primært 
skal gi et mobilitetstilbud utvalgte grupper. Andre linjer har få passasjerer, men samtidig lav produksjon og dermed 
høyt antall passasjerer per kilometer (f.eks. skoleruter og rushtidslinjer).  

 

 

Figur 3.3 Antall passasjerer per linje (Vestfold kollektivtrafikk 2018a).  

 

3.3 Taxi 

Utfordringer og behov for taxi-trafikk i regionen er identifisert i samarbeid med Viken taxi i et møte 19.03.18. Det er i 
utgangspunktet Viken taxi som administrerer all kjøring som har starter i planområdet.  

 

3.3.1 Bruk ut over ordinær passasjertransport 

I dag er det etablert tre taxiholdeplasser i Tønsberg: 

• Hovedholdeplass for taxi ligger på Farmandstorvet og har oppstillingsplass til ca. 10 kjøretøy 
• Ved Tønsberg jernbanestasjon er det oppstillingsplass for 6–8 kjøretøy 
• Det er også en oppstillingsplass for taxi i Prestegaten, med venteskur, hvor det er plass til tre kjøretøy. 

Drosjetransport er en viktig del av den totale kollektivtransporten i fylket. I tillegg til den ordinære 
bestillingstransporten og spotturene, benyttes drosjer til for eksempel skolekjøring av elever som ikke kan benytte 
ordinær busstransport. Ca. 800 elever fraktes daglig til og fra skoler i planområdet. 

Drosjer er også mye brukt til sykekjøring for helseforetakene. I tillegg til tradisjonelle taxier er det et antall drosjer 
som er spesielt egnet til å transportere handikappede og rullestolbrukere. Totalt blir ca. 1 av 8 pasienter fraktet 
transportert til sykehus med taxi. 
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Vestfold fylkeskommune administrerer transportordningen for funksjonshemmede (TTordningen), dette er en frivillig 
fylkeskommunal ordning som er ment å gi personer som ikke kan benytte seg av ordinær busstransport et tilbud. 
Godkjente brukere får et definert beløp som kan brukes til drosjetransport. 

3.3.2 Utfordringer 

Generelt oppleves fremkommeligheten i planområdet grei for taxitrafikk på de fleste tidspunkt. Det er noe kø og 
forsinkelser i Tønsberg i rushtidene. Selv om rushtiden strekker seg i et kort tidsrom (ca. 15 minutter morgen og 
ettermiddag) så er det i disse periodene vanskelig fremkommelighet på de fleste hovedinnfartsårene til/fra sentrum. 
Med unntak av noen få strekninger med kollektivfelt så må taxi kjøre i samme felt som ordinær trafikk og får da 
tilsvarende redusert fremkommelighet. Utfordringen med dårlig fremkommelighet langs hovedårene ble merkbart 
forverret etter at bomringen ble lagt ned. 

Fremkommeligheten påvirkes også av andre prioriteringstiltak på veinettet. Det kan være tiltak for buss som 
begrenser tilgjengeligheten i enkelte gater eller kryss, eller andre kjørerestriksjoner for ordinær biltrafikk. Selv om 
det kan være tiltak som i utgangspunktet skal bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk, så kan det gi uheldige 
utslag for taxi som ikke utelukkende trafikkerer prioriterte kollektivstrekninger. Dårlige fremkommelighet kan gi kø 
og tilbakeblokkeringer i andre deler av vegnettet. 

På oppstillingsplass for taxi på Farmandstorvet har Viken taxi hatt et pauserom med wc for sjåfører. Det er nå fjernet, 
men på grunn av etablering av gateterminal for buss så er det utfordrende å finne rom til en erstatning. Fravær av et 
slikt tilbud gir dårligere arbeidsforhold for sjåførene.  

Etablerte oppstillingsplasser for taxi har mye trafikk inn og ut i alle retninger. Det er viktig at disse får opprettholdt 
kjøremønster slik at atkomst til og fra ikke blir begrenset.  

 

3.4 Utfordringer for kollektivtrafikken i dagens situasjon 

Vestfold kollektivtrafikk beskriver utfordringer i dagens situasjon i sitt forprosjekt om kollektivløsning i Tønsberg 
(2016). De viktigste utfordringene oppsummeres nedenfor. 

Potensial for flere kollektivreiser 
Tønsberg-regionen har høy andel bilreiser og lav andel kollektivreiser. Kollektivandelen på 6 prosent i Tønsberg-
regionen den samme som i hele Vestfoldbyen (se kapittel 3.2). VKT peker på at potensialet for flere kollektivreiser 
burde være til stede på grunn av korte avstander, gunstig bystruktur, bypakke med satsing miljøvennlig transport, 
planlagte bilrestriksjoner i sentrum og planlagt satsing på jernbanen (Vestfold kollektivtrafikk 2018a). Antall reisende 
i Tønsberg-området varierer mye mellom vinter (ca. 20 000 daglige påstigende), vår/høst (ca. 15 000 daglige 
påstigende) og sommerferie (ca. 8000 daglige påstigende). Dette kan tyde på at kollektivtrafikken til dels konkurrerer 
med gående og syklende. Lave passasjertall i vinterferien (ca. 11 000) kan forklares med at mange kollektivreisende 
er skoleelever.  

Dårlig fremkommelighet flere steder 
Flere steder står bussene i dag i kø sammen med biltrafikken. Dette gir forsinkelser og dårlig punktlighet. Vestfold 
kollektivtrafikk (2016a) trekker frem tre problemstrekninger som de verste:  

• Kilen, spesielt mot Presterød i ettermiddagsrushet 
• Nøtterøyveien, spesielt mot sentrum i morgenrushet 
• Stoltenbergs gate, i retning mot sentrum i morgenrushet og i retning Nøtterøy i ettermiddagsrushet 

Omfanget av fremkommelighetsutfordringene kan vises i tall VKT har for punktlighet av bussavganger i Tønsberg-
regionen. Gjennomsnittlig (alle avganger på alle dager) har bussene en punktlighet på 68 % (innenfor 3 minutter av 
rutetabell). I morgen- og ettermiddagsrush er tallene henholdsvis 59 % og 45 %. Dersom marginen økes fra 3 til 5 
minutter økes gjennomsnittspunktligheten til 84 %. Det viser at forsinkelsene generelt ikke er veldig store (de aller 
fleste under 5 minutter). 

Sprengt kapasitet på rutebilstasjonen  
Dagens ruteopplegg innebærer at de fleste busslinjer regulerer på rutebilstasjonen. Terminalen har i dag ingen ledig 
kapasitet og Jernbanegaten er derfor tatt i bruk til bussoppstilling. For å kunne øke frekvensen på dagens busslinjer, 
er det derfor behov for nye løsninger.  
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Behov for et enklere og mer effektivt linjenett 
Dagens linjenett er ikke optimalt. Det består av mange linjer totalt, flere linjer som kjører i ring (gir dårlig punktlighet, 
økt kjøretid og uønskede omveier) og har de fleste linjene terminerer i sentrum (gir lang reisetid på tvers av 
sentrum).  

Dårlig kollektivtilbud til viktige målpunkter 
Dagens busstraseer gjennom sentrum gir ikke et godt busstilbud til nedre del av bysentrum eller til sykehuset. Det er 
rundt 600 meter fra rutebilstasjonen både til Brygga og til sykehuset, som er Tønsbergs største arbeidsplass.  

Behov for økt frekvens 
Økning av frekvensen er en svært viktig faktor for å bedre tilbudet til trafikantene. For eksempel regnes 10 minutters 
frekvens normalt som første skritt på vegen til at passasjerene ikke trenger å forholde seg til rutetabell med gitte 
avgangstider. De tyngste busslinjene i Tønsberg i dag har enten 15 minutters eller 30 minutters frekvens.   

Billettering og påstigning kan bli raskere 
I bestillingen fra Vestfold fylkeskommune utfordres VKT på ytterligere innsats for å redusere tidsbruk knyttet til 
billettering. I dag kan bussbilletter kjøpes på salgskontor, med appen VKT Mobilbillett, i nettbutikk og på bussen. I 
hovedsak skal påstigning skje foran og billett skal vises til føreren. Dette tar i dag lang tid. Men betalingsmåte er 
under utvikling. VKT oppgir at andelen passasjerer som betaler billett kontant til bussjåfør har endret seg fra 41 % i 
2015 til 24 % i 2018. 

Planlagte tiltak 
Flere av dagens utfordringer adresseres gjennom nytt forslag til styrket busstilbud i Tønsberg og omegn som del av 
bypakke Tønsberg-regionen (Vestfold kollektivtrafikk 2016b) og Trafikkplan Tønsberg med forslag til styrking av 
busstilbudet i perioden 2018–2025 (Vestfold kollektivtrafikk 2018a). Planer for utvikling av busstilbudet beskrives i 
kapittel 4. 

VKT har også planlagt tiltak på kort sikt for å effektivisere billettering og påstigning. I løpet av mai 2018 vil alle 
periodeprodukter gjøres tilgjengelig via mobil-app (før kun enkeltbillett og 24-timers billett). Og i løpet av høsten 
2018 skal det innføres lesere av kontaktløse bankkort i busser slik at det ikke blir nødvendig å sette kort i maskin og 
skrive kode. Det planlegges også kampanjer som ventes å bidra til å fremskynde overgang til nye og raskere 
løsninger. 
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4 Planer for utvikling 

4.1 Utvikling av busstilbudet i 2018–2023 

Vestfold kollektivtrafikks trafikkplan (2018) 
beskriver utvikling av busstilbudet i 
Tønsbergområdet i perioden 2018–2025. Planen 
viser hvordan busstilbudet kan utvikles frem mot 
etablering av ny fastlandsforbindelse, med gradvis 
økt frekvens og utvikling av linjenettet slik at flere 
linjer pendler gjennom sentrum, men fortsatt med 
betjening av dagens rutebilstasjon. Linjer flyttes 
fra dagens trasé i Slagenveien til Halfdan 
Wilhelmsens allé forbi sykehuset.  

Trafikkplanen foreslår en gradvis innføring av nytt 
linjenett som vist i Figur 4.1 og styrket rutetilbud 
basert på prioritering som vist i Tabell 4.1. 
Tabellen angir også ca. driftskostnad for tiltaket. 
Prioriteringen innebærer følgende prinsipper:  

• Tiltak under prioritet 1 innebærer en 
styrking av tilbudet på dagens to viktigste 
bylinjer 113 og 116, inkludert en 
tilpasning for betjening av Husøy som en 
variant av linje 113.  

• Tiltak under prioritet 2 innebærer 
oppretting av tre nye pendellinjer som 
erstatter eksisterende bylinjer 111, 115 
og 130 og servicelinjer 100 og 110. I 
tillegg trappes tilbudet opp på kveldstid 
og helg.  

• Tiltak under prioritet 3 innebærer en 
opptrapping av frekvens for å svare på 
passasjervekst på lengre sikt.  

Med ny linjestruktur og rutetilbud i henhold til prioritet 1, 2 og 3 har VKT har beregnet at antall rute-km per år øker 
med ca. 800 000 fra ca. 4,6 millioner per år i dagens situasjon. Dette innebærer en kostnadsøkning på ca. 45 millioner 
kr per år. I tillegg kreves en del infrastrukturtiltak, primært knyttet til opparbeidelse av snuplasser med 
toalettfasiliteter på nye endeholdeplasser.  

Tabell 4.1 Gradvis omstrukturering og styrking av rutetilbudet i Tønsberg-området (sammenstilling av data fra Vestfold 
kollektivtrafikk 2018a). Prioritet 1 anbefales gjennomført på kort sikt. Prioritet 2 anbefales gjennomført innen 2–4 år. 
Prioritet 3 innebærer en opptrapping av frekvens for å svare på passasjervekst på lang sikt.  

Prioritet Tiltak Dagens linjer 
som påvirkes 

Linjenummer i 
nytt linjenett Kostnad 

1 10 minutters rute hele dagen på rute Eik–Nøtterøy østside. Husøy får 
halvtimesrute. 113, 109 1 ABC 4 mill kr 

1 10 minutters rute innføres hele dagen på ruten Tolvsrød (Skallevold)–
Kalnes–Borgheim.  116 2 AB 11 mill kr 

2 
Strekningen Vear–sentrum styrkes til kvartersrute. Dagens ringlinjer 
111 og 115 erstattes av to rettlinjede ruter, hver i halvtimesrute til 
Jarlsø og Vallø. 

111, 115, 130 4, 5 10 mill kr 

2 Ny linje Solvang–sentrum–Vestskogen etableres med utgangspunkt i 
dagens servicelinje 100 og 110.  100, 110 3 3 mill kr 

2 Opptrapping av tilbudet på kveldstid og helg.  1, 2, 3, 4, 5 2 mill kr 

3 Eik–Nøtterøy østside og Tolvsrød–Borgheim gis minimum 7,5 
minutters rute hele dagen.  1, 2 13 mill kr 

3 Doblet tilbud på søndager, fra timesrute til halvtimesrute  1, 2, 3,4, 5 2 mill kr 

Figur 4.1 Forslag til linjenett for perioden 2018–2023 (Vestfold 
kollektivtrafikk 2018a). 
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4.2 Nytt linjenett og ruteopplegg fra 2024 

Vestfold kollektivtrafikks trafikkplan (2018) viser forslag til et komplett nytt linjenett fra 2024 som vist i Figur 4.2. 
Sammenlignet med dagens situasjon innebærer ny linjestruktur en omlegging av bylinjene til pendellinjer. Det 
etableres 5 pendellinjer som til sammen erstatter dagens 6 bylinjer. Planen beskriver økt frekvens på bylinjene og de 
to regionlinjene. Resterende linjenett og rutetilbud videreføres likt som i dagens situasjon.  

En komplett oversikt over forslag til nytt rutetilbud med linjer og frekvens er vist i Tabell 4.2. Tabellen bygger på 
informasjon gitt i rapporten Forslag til styrket busstilbud i Tønsberg og omegn, Innspill til Bypakke Tønsbergregionen 
(Vestfold kollektivtrafikk 2016b).  Rapporten beskriver driftstiltak med prioritet 1, 2 og 3, som i stor grad 
korresponderer med tiltak og prioritet i opptrappingsplanen vist i Tabell 4.1 i kapittel 4.1. Antall avganger på de ulike 
linjene baseres på driftstiltak med prioritet 1 og 2 i Vestfold kollektivtrafikks innspill til Bypakke Tønsbergregionen.  

Forslaget til nytt linjenett og rutetilbud forutsetter at det etableres gateterminal ved Farmandstorvet, at Møllegaten 
etableres som en toveis busstrasé og at det gjennomføres fremkommelighetstiltak for buss i Nedre Langgate. Dette 
er tiltak som ligger inne i forslag til gatebruksplan, med planlagt realisering i 2024 sammen med ny 
fastlandsforbindelse (se kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.).  

Ny linjestruktur bygger på et grundig arbeid gjennom flere år og er basert på markedsanalyser og moderne prinsipper 
for tilbudsutforming. Vi velger derfor å legge forslaget til grunn for arbeidet med kommunedelplan for gange, sykkel 
og kollektivtransport. Det forutsettes at tiltakene i gatebruksplanen gjennomføres slik at ny linjestruktur muliggjøres.  

 

 

Figur 4.2 Forslag til nytt linjenett for by- og regionlinjer i Tønsberg.  
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Nytt linjenett og rutetilbud innebærer en rekke forbedringer som vil gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt:  

• De viktigste linjene får økt frekvens fra 15 til 10 minutter. 10 minutters frekvens defineres gjerne som 
nettverksfrekvens som innebærer at ventetiden mellom avgangene er så kort at omstigning kan skje med 
minimal ulempe, samt at mange vil kunne velge å klare seg uten tidtabell (Ruter 2012).  

• Flere delstrekninger vil få økt frekvens som følge av at flere linjer samordnes, f.eks. Vear–Sentrum som vil 
gå fra 20 til 15 minutters frekvens.  

• Omlegging til pendellinjer uten reguleringstid i sentrum vil gi et mye mer effektivt tilbud for reiser gjennom 
sentrum.  

• Det nye linjenettet vil være mye enklere å forstå og bruke for kundene, og enklere å kommunisere for VKT.  

 

Tabell 4.2 Forslag til nytt rutetilbud for busser som trafikkerer Tønsberg, basert på tiltak med prioritet 1 og 2 som beskrevet i 
Vestfold kollektivtrafikks innspill til Bypakke Tønsberg-regionen (Vestfold kollektivtrafikk 2016b). Linjer angitt med blå 
bakgrunn videreføres som i dag.  

Linje Erstatter helt 
eller delvis Destinasjon 

Avganger per time hverdager Lørdag Søndag 

Rush Dag Kveld Dag Kveld Dag 

         

  Bylinjer (pendler gjennom sentrum)       

1 113 Eik–Ulvø/Movik 6 6 3 6 2 1 

2 116 (og 115) Borgheim–Kaldnes–Vallø 6 6 3 6 2 1 

3 111 (og 130) Vear–Jarlsø 2 2 1 2 1 1 

4 116 og 130 Sørby/Stokke–Skallevold 2 2 1 2 1 1 

5 109 og 115 Husøy–Narverød (Vallø) 2 2 1 2 1 1 

         

  Regionlinjer       

100 01 Horten–Tønsberg–Sandefjord–Larvik 4 4 1 1 1 0,5 

200 02 Holmestrand–Horten–Tønsberg–Tenvik 6 6 2 2 2 1 

021 021 Tønsberg-Holmestrand 
(rushtidsekspress) 2/3 daglige avganger per retning 0 0 0 

023 023 Horten–Tønsberg (rushtidsekspress) 3 daglige avganger per retning 0 0 0 

         

  Regionlinjer tilpasset skoleskyss       

120 120 Tønsberg–Revetal–Kirkevoll 1 1 0,5 5 avganger 0 

121 121 Tønsberg–Revetal–Ramnes–Hof 3/4 daglige avganger per retning 2 avganger 0 

124 124 Tønsberg–Andebu–Vivestad 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 

126 126 Tønsberg-Kirkevoll-Tønsberg 1 daglig avgang per retning 0 0 0 

129 129 Tønsberg–Vestre Skjee–Tønsberg 3/4 daglige avganger per retning 1 avgang 0 

         

  Servicelinjer       

100 100 Vestfjordveien–Teie Torv 1 1 0 1 0 0 

110 110 Solvang 2 1 0 1 1 0 

114 114 Træleborg 0,5 0,5 0 0,5 0 0 

117 117 Ås–Berkåker 0,5 0,5 0 0,5 0 0 

118 118 Sandåsen–Presterødåsen 1 1 0 1 0 0 
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4.3 Gatebruksplan for Tønsberg sentrum 

Gatebruksplan for Tønsberg sentrum er et delprosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen og ble vedtatt i Tønsberg bystyre 
i september 2017. Planen viser hvordan bil, buss, sykkel og gange skal prioriteres i gatenettet i Tønsberg sentrum og 
skal følges opp med mer detaljerte planer for de ulike tiltakene som er foreslått. Bypakke Tønsberg-regionen og 
Tønsberg kommune vil samarbeide om å følge opp tiltakene i planen. Full gjennomføring av gatebruksplanen er satt 
til 2024, når ny fastlandsforbindelse er planlagt ferdigstilt, men deler av planen kan gjennomføres tidligere.  

Gatebruksplanens hovedgrep for busstrafikk er en omlegging av busstraseene i sentrum som vist i Figur 4.3. De nye 
traseene tilrettelegges for buss på følgende måte:  

• Nedre Langgate stenges for gjennomkjøring for bil.  
• Møllegaten med liten biltrafikk og etablering av egen busskryssing over Stoltenbergsgate vil bidra til god 

fremkommelighet.  
• Halvdan Wilhelmsens allé mellom Stoltenbergsgate og Jernbanegata blir ren bussgate, og videre mot 

Stenmalen vil kollektivfelt være et aktuelt tiltak.  

Til sammen vil dette gi en god og sentral bussakse fra nedre bydel og videre i retning sykehuset. Det påpekes videre 
at utenfor gatebruksplanens avgrensning vil det være behov for kollektivfelt på innfartene til sentrum (eks. fra 
Nøtterøy og Presterød). 

 

    

Figur 4.3 Eksisterende busstraseer gjennom sentrum (til venstre) og forslag til nye busstraseer (til høyre). I illustrasjonen er 
busstraseene vist sammen med arbeidsplasskonsentrasjoner. Vi ser at nye busstraseer treffer markedet godt. (Bypakke 
Tønsberg-regionen 2017b).  

 

Gateterminal i Møllegaten ved Farmannstorvet er et viktig tiltak i gatebruksplanen. Sammen med ny trasé for buss 
gjennom sentrum, vil dette muliggjøre pendellinjer som ikke regulerer i sentrum. Etablering av nytt linjenett som 
beskrevet i kapittel 4.2 er derfor avhengig av etablering av ny terminal. Foreløpige planer legger opp til at 
gateterminalen kan betjene tre busser samtidig i hver retning. Detaljutforming og organisering av trafikken på 
terminalen vil bestemmes senere.  

I området Nedre Langgate x Møllegaten vil det også etableres en sentral holdeplass hvor det vil være hensiktsmessig 
å bytte mellom ulike linjer for effektive reiser på tvers av sentrum.  
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Figur 4.4 Gatebruksplan for Tønsberg sentrum. 

 

 

Figur 4.5 Illustrasjon av ny gateterminal ved Farmannstorvet. 
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4.4 Planlagte infrastrukturtiltak på veg 

Det eksisterer og er under planlegging kollektivfelt og sambruksfelt som planlegges ferdigstilt innen 2024. Tiltak 
innenfor området til gatebruksplanen er beskrevet i kapittel 4.3. Andre planlagte tiltak er vist i Figur 4.7 og beskrives 
nedenfor.  

4.4.1 Sambruksfelt i Valløveien (Presterødbakken)  

Det finnes godkjent reguleringsplan for firefelts vei i Presterødbakken (egentlig Valløveien) og rundkjøring i 
Presterødkrysset (se Figur 4.6). Ved behandling av reguleringsplanen i juni 2017 vedtok bystyret at det som en del av 
løsningen må sikres god fremkommelighet for buss og for biler med flere passasjerer (BY-sak 084/16). I 2016 ble 
tiltaket tatt ut av Bypakke Tønsberg-regionen for å gjennomføres som et eget prosjekt med rask fremdrift. I 
november 2017 vedtok bystyret at tiltaket anbefales delfinansieres med bompenger (BY-sak 133/17). Endelig 
avklaring om bompengefinansiering skal behandles i Stortinget i 2018.  

Prosjektet innebærer utvidelse av Presterødbakken til fire felt (hvorav to sambruksfelt), ombygging fra lyskryss til 
rundkjøring, og gang- og sykkelveg fra Presterødkrysset til Olsrødkrysset. I prosjektet ligger også en høystandard 
sykkelløsning ned Presterødbakken. Det er planlagt at arbeidet med Presterødbakken og -krysset skal være ferdig 
nedbetalt før bompengeinnkrevingen for hele bypakken starter (bypakketonsbergregionen.no).  

 

 

Figur 4.6 Utsnitt fra reguleringsplan for Prestrødbakken og Prestrødkrysset (Tønsberg kommune 2017).  

 

4.4.2 Halfdan Wilhelmsens allé 

Som del av arbeidet med utvikling av busstilbudet i Tønsberg i perioden 2018–2023 skal alle busslinjer flyttes fra 
Slagenveien til Halfdan Wilhelmsens allé (se kapittel 4.1). Dette er planlagt gjennomført i 2018, men forutsetter at 
det gjennomføres tiltak for bedre fremkommelighet i Halfdan Wilhelmsens allé som vurdert i Kollektivutredningen 
Fv. 459 Halfdan Wilhelmsens allé - Jernbanegaten (Statens vegvesen 2017). Dette innebærer følgende tiltak:  

• Kollektivfelt mot øst fra Dietrichs vei inn mot rundkjøringen ved Slagenveien (etableres 2018) 
• Påbudt venstresving ut fra parkeringshus ved sykehuset (etableres 2018) 
• Kollektivgate (stengt for bil) mellom Jernbanegaten og Stoltenbergs gate (etableres 2018) 
• Kollektivfelt retning vest på Kilen mellom rundkjøringene med Ringveien og Slagenveien (ferdig regulert, 

gjennomføres i perioden 2018–2021). 

Det er allerede i dag kollektivfelt på Kilen retning øst på Kilen mellom rundkjøringene med Ringveien og Slagenveien.  
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Figur 4.7 Eksisterende og planlagte kollektivtiltak som ferdigstilles innen 2024.  

 

4.5 Jernbanen gjennom Tønsberg sentrum 

Våren 2016 ferdigstilte Jernbaneverket en forstudie for jernbanestrekningen mellom Tønsberg og Larvik 
(Jernbaneverket 2016). Forstudien vurderte tre korridorer for delstrekningen fra Tønsberg til Stokke. To av disse 
legger opp til ny trasé sørover fra Tønsberg (en med trasé som forutsetter ny stasjonslokalisering nord for dagens 
stasjon), mens det siste alternativet kan bli en variant av dagens løsning (sløyfe gjennom byen). Det er ikke avklart 
hvilke alternativer som skal utredes videre. Nasjonal transportplan 2018–2029 legger opp til ferdigstilling av 
jernbanestrekningen mellom Tønsberg og Larvik, med ny løsning gjennom Tønsberg, innen 2032 
(Samferdselsdepartementet 2017). Fra 2024 er det planlagt fire avganger per time mellom Oslo og Tønsberg.  

Frem til ny løsning for jernbanen gjennom Tønsberg er realisert, vil bussene i Halfdan Wilhelmsens allé måtte krysse 
jernbanen ved dagens planovergang. Med økt frekvens vil dette kunne bli et fremkommelighetsproblem.  

 

4.6 Bussmateriell 

Eksisterende kontraktsperiode for bussdrift i Vestfold gjelder fra sommeren 2016 til sommeren 2024, med opsjon på 
forlengelse med inntil to år. Det betyr at i utgangspunktet vil bussmateriellet være det samme i 2024 som i dag. De 
fleste linjene kjøres i dag med 13,5 meter lange laventrébusser, med unntak av linje 01 og 02 som kjøres med 15 
meter busser. På lengre sikt er det mulig å vurdere større busser ved behov for økt kapasitet (der forholdene 
muliggjør dette), men dette er ikke lagt til grunn i denne utredningen. 
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5 Kapasitet på kort og lang sikt 
5.1.1 Bussmateriell og kapasitet 

Gjeldende anbudsperiode for bussdrift går fra 2016 til 2024. De fleste linjer kjøres med 13,5 meters laventrébusser 
med en kapasitet på 36 sitteplasser og 35 ståplasser, totalt ca. 70 passasjerer.  I kapasitetsvurderingene i dette 
kapitlet har vi lagt til grunn at materielltypen er den samme i fremtidig situasjon som i dag. Det betyr at det hele 
tiden vil ligge en mulighet i å øke kapasiteten ved å tilby større busser. VKT opplyser i tillegg at de i dag kjører 
dublering (to busser sammen) på enkelte avganger der det ventes spesielt høyt antall reisende (ofte knyttet til 
skoleruter), og det er en praksis som eventuelt kan utvides ved behov. 

5.1.2 Mål og konsekvenser for antall kollektivreiser 

Som beskrevet i kapittel 2 finnes det flere mål om økt andel kollektivreisende. Regional plan for bærekraftig 
arealpolitikk (RPBA) i Vestfold har satt mål om 7 % kollektivandel i Vestfoldbyen i 2023. Målet ble satt med bakgrunn 
i et nivå på 5 % kollektivandel for Vestfoldbyen i RVU 2009. Hvis vi antar en årlig befolkningsvekst på 1 % fra 2009 til 
2023 vil kollektivtrafikken i Vestfoldbyen måtte håndtere ca. 60 % flere reiser i 2023 sammenlignet med 2009.  

Målet om 7 prosent kollektivandel i 2023 er fra en fem år gammel plan og gjelder for hele Vestfoldbyen. RPBA er 
dessuten under revisjon, og det kan forventes at målene økes.  

For å vurdere kapasitet for kollektivtrafikken i Bypakke Tønsberg-regionen har vi valgt å ta utgangspunkt i rapporten: 
Nullvekstmålet om fordeling av transportvekst mellom kollektivtransport, sykkel og gange (Urbanet analyse 2017a). I 
rapporten beregnes hva nullvekstmålet vil bety for utviklingen i antall reiser med kollektivtransport, sykkel og gange. 
Rapporten vurderer 10 store byområder, der en av dem er Tønsberg-regionen. Beregningsmetoden innebærer at en 
større andel av veksten vil skje ved gange og sykkel på korte reiser, mens på lengre reiser vil kollektivtransport ta den 
største delen av veksten. Rapporten om nullvekstmålet inneholder en egen analyse for Tønsberg-regionen. 

I analysen for hvert av byområdene i rapporten er det tatt utgangspunkt i reiser som skjer innad i byområdet, samt 
reiser til og fra byområdet uavhengig av hvem som har foretatt disse reisene. Dette medfører at resultatene avviker 
noe fra transportmiddelfordelingen som presenteres i andre sammenhenger (f.eks. RVU), hvor det er mer vanlig å ta 
utgangspunkt i reiser foretatt av innbyggere i et område (Urbanet analyse 2017a). For vurderinger av 
kollektivsystemet i Tønsberg-regionen vil denne metoden gi et riktigere bilde enn disse av det markedet som 
kollektivtrafikken skal betjene, både i dag og i fremtiden.  

Urbanet analyse (2017a) viser at Tønsbergregionen i dag har 230 000 daglige reiser. Det er beregnet at antall reiser 
forventes å vokse med om lag 14 prosent fra 2014 til 2030, og med 16 prosent fra 2030 til 2050. For hele perioden 
2014–2050 forventes det en vekst i antall reiser på 33 prosent. Dette betyr om lag 33 000 flere reiser per dag i 2030 
enn i 2014, og 75 000 flere reiser per dag i 2050 enn i 2014. For å oppnå nullvekstmålet er denne veksten beregnet til 
å fordele seg som vist i  Tabell 5.1.  

‘For arbeidet med kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport i Tønsberg-regionen er 2040 foreslått som 
referanseår for måloppnåelse. Basert på beregningsgrunnlag angitt i rapporten om nullvekstmålet (Urbanet analyse 
2017a) kan veksten i antall daglige kollektivreiser fra 2014–2040 beregnes til 19 000 eller 90 %. I de videre 
vurderingene har vi valgt å vise resultater for 2030 og 2040.  

Tabell 5.1 Fordeling av vekst for å nå nullvekstmålet for reiser innad og til/fra Tønsbergregionen. Sammenstilling av 
beregninger angitt av Urbanet analyse (2017). 

 
Fordeling i 
dag (RVU 

2009) 

Antall 
daglige 

reiser 2014 

Prosentvis 
vekst 

2014–2030 

Prosentvis 
vekst 

2014–2050 

Vekst i 
antall turer 

per dag 
2014–2030 

Vekst i 
antall turer 

per dag 
2014–2050 

Fordeling i 
2030 

Fordeling i 
2050 

Kollektivreiser 9 % 21 000 57 % 122 % 12 000 26 000 13 % 16 % 

Gange 18 % 41 000 27 % 62 % 11 000 25 000 19 % 21 % 

Sykkel 7 % 16 000 38 % 89 % 6 000 14 000 9 % 10 % 

Bilfører 54 % 124 000 - - - - 47 % 41 % 

Bilpassasjerer 12 % 28 000 - - - - 12 % 12 % 
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5.1.3 Kapasitetsøkning i forslag til nytt linjenett og rutetilbud 

Forslag til nytt linjenett og rutetilbud for Tønsbergområdet (se kapittel 4.2) innebærer en omstrukturering og styrking 
av busstilbudet for bylinjene som betjener Tønsberg. For å vurdere om tilbudet vil ha tilstrekkelig kapasitet for 
beregnet vekst i antall kollektivreiser som følge av nullvekstmålet, har vi valgt å gjøre vurderinger av de mest 
belastede strekningene i rush (når kapasitetsutnyttelsen er størst). Linjeprofiler for busslinjene med flest passasjerer 
og høyest belegg (Vestfold kollektivtrafikk 2018a) viser at følgende delstrekninger er mest belastet, det vil si 
strekninger med høyt gjennomsnittlig passasjerbelegg per avgang:  

• Tolvsrød–sentrum 
• Kaldnes–sentrum 
• Eik–sentrum 

Følgende delstrekninger er noe mindre belastet: 

• Ekenes–Kanalen 
• Vear–sentrum 

Av regionlinjene opplyser VKT at linje 02 er den mest belastede. Linjeprofiler for begge retninger viser at strekningen 
mellom Bakkenteigen og Tønsberg rutebilstasjon er den mest belastede. Høgskolen i Vestfold ligger på Bakkenteigen.  

Frekvensøkningen på ulike delstrekninger som følge av nytt rutetilbud er beskrevet i kapittel 4.2. Basert på denne 
oversikten, har vi beregnet endring i kapasitet som vist i Tabell 5.2. Beregnet økning i antall kollektivpassasjerer er 57 
% fra 2014 til 2030 og 90 % fra 2014 til 2040. Tabellen angir derfor hvor mye restkapasitet det må være i dagens 
situasjon for at det nye rutetilbudet skal kunne håndtere veksten i antall kollektivreisende for henholdsvis år 2030 og 
2040.  

For å beregne økning i kapasitet har vi i utgangspunktet lagt til grunn en styrking av tilbudet i henhold til nivå 1 og 2 
som beskrevet i kapittel 4.2. Resultatene vises i Tabell 5.2. Det er i tillegg foreslått et nivå 3 som kan være aktuelt på 
lang sikt. Dette innebærer en ytterligere styrking av frekvensen på linje 113 og 116 (ny linje 1 og 2) til 7,5 minutters 
frekvens. Vi har gjort en egen beregning for dette tilfellet, som vist i Tabell 5.3.  

Tabell 5.2 Planlagt endring i frekvens (nivå 1 og 2, se kapittel 4.2) og beregnet behov for restkapasitet for å kunne håndtere 
vekst i antall kollektivreiser frem til 2030 (57 % vekst) og 2040 (90 % vekst).  

Delstrekning Linjer i 
dag 

Linjer i nyt 
linjenett 

Frekvens i 
rush i dag 

Frekvens i 
rush 

fremtidig 

Tilbuds-
vekst i 

prosent 

Nødvendig 
restkapasitet i 

dag for å nå 
57 % vekst 

Nødvendig 
restkapasitet i 

dag for å gi 
90 % vekst 

Tolvsrød–sentrum 116 2 4 6 50 % 5 % 21 % 

Kaldnes–sentrum 116 2 4 6 50 % 5 % 21 % 

Eik–sentrum 113 1 4 6 50 % 5 % 21 % 

Ekenes–Kanalen 113 og 109 1 og 5 6 8 33 % 15 % 30 % 

Vear–sentrum 130 3 og 4 3 4 33 % 15 % 30 % 

Bakkenteigen–Tønsberg 02 200 4 6 50 % 5 % 21 % 

Tabell 5.3 Planlagt endring i frekvens (nivå 3, se kapittel 4.2) og beregnet behov for restkapasitet for å kunne håndtere vekst 
i antall kollektivreiser frem til 2030 (57 % vekst) og 2040 (90 % vekst). 

Delstrekning Linjer i dag Linjer i nytt 
linjenett 

Frekvens i 
rush i dag 

Frekvens i 
rush fremtidig 

Tilbudsvekst i 
prosent 

Nødvendig 
restkapasitet i 

dag for å gi 
90 % vekst 

Tolvsrød–sentrum 116 2 4 8 100 % 0 % 

Kaldnes–sentrum 116 2 4 8 100 % 0 % 

Eik–sentrum 113 1 4 8 100 % 0 % 

Ekenes–Kanalen 113 og 109 1 og 5 6 10 66 % 12 % 

Vear–sentrum 130 3 og 4 3 4 33 % 30 % 

Bakkenteigen–Tønsberg 02 200 4 6 50 % 33 % 
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5.1.4 Restkapasitet i dagens situasjon 

Oversikt over gjennomsnittlig antall påstigende totalt per avgang for linje 116 er vist i Figur 5.1 (figuren viser kun 
avganger i retning fra Skallevold mot Borgheim). Vi ser at det i morgenrush er en avgang med betydelig flere 
passasjerer enn de andre. I ettermiddagsrush er rushtrafikken fordelt over flere avganger. En viktig grunn til 
forskjellene mellom morgen-, og ettermiddagsrush er skolereiser. Skolestart sammenfaller i større grad med 
tidspunkt der mange starter arbeidsdagen, mens hjemreise etter skoleslutt ofte kommer før tilsvarende for 
arbeidsreiser.  

Opplysninger fra VKT viser at det generelt er noe ledig restkapasitet på de fleste avgangene. Unntakene kan være 
enkelte spesielt krevende tidspunkt og strekninger på de mest trafikkerte linjer. Det løses i dag med at flere busser 
settes inn der slike behov er kjent, bl.a. i form av dublering (to busser sammen på en ruteavgang) på enkelte 
avganger. Totalt brukes det 7 ekstra busser for å håndtere et kortere og mer intensivt morgenrush, sammenlignet 
med ettermiddagsrush, og toppen i ettermiddagsrush kommer ved skoleslutt ca. 14:30. 

 

Figur 5.1 Gjennomsnittlig antall påstigende totalt per avgang for linje 116 (figuren viser kun avganger i retning fra 
Skallevold mot Borgheim). 

 

5.1.5 Samlet vurdering av kapasitet 

Beregningene i kapittel 5.1.3 er basert på gjennomsnittsbetraktninger hvor vi antar at den prosentvise veksten 
fordeles likt på de ulike delstrekningene, linjene og tider på døgnet. Det betyr at de stekningene som ar flest 
passasjerer i dag, fortsatt vil ha flest passasjerer i fremtiden. Dette antas å gi et riktig hovedbilde, men gjør samtidig 
at man ikke må behandle tallene som absolutte.  

Resultatene fra beregningene i kapittel 5.1.3 viser at planlagt tilbudsøkning i henhold til nivå 1 og 2 gir en betydelig 
vekst i kapasiteten på de mest belastede delstrekningene i kollektivnettet. Gitt noe ledig kapasitet i dagens situasjon 
innebærer dette at veksten i antall kollektivreiser frem mot 2030, gitt nullvekstmålet, fint kan håndteres.  

Frem mot 2040 innebærer nullvekstmålet nær dobling av antall kollektivreisende (90 prosent vekst) i forhold til 
dagens situasjon. Med planlagt tilbudsøkning i henhold til nivå 1 og 2 vil antall passasjerer i de mest belastede 
tidsperiodene nærme seg kapasitetsgrensen. Dersom vi legger til grunn tilbudsøkning nivå 3 vil veksten frem mot 
2040 fint kunne håndteres. 

Spesielt krevende avganger kan, som i dag, håndteres med oppsett av ekstra busser. Det er også mulig på sikt å 
vurdere bruk av bussmateriell med noe økt kapasitet. Andre tiltak kan være små justeringer av skolestart på noen 
skoler for å forskyve belastningstoppene, særlig på morgenen. 
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6 Kvalitet 

6.1 Hva er et godt kollektivtilbud? 

6.1.1 Målbare faktorer 

En kollektivreise består av flere deler; gange til holdeplass, ventetid, reisetid om bord på transportmidlet, samt 
eventuelt bytte av transportmiddel underveis. Reisetiden kan tilbringes stående eller sittende og kan deles inn i 
planlagt reisetid (rutetid) og forsinkelse. Belastningen ved ulike elementer av en reise oppleves ulikt. Samtidig 
varierer denne opplevelsen. Urbanet analyse (2017) går gjennom de ulike reisetidselementene basert på ulike 
undersøkelser. Noe forenklet kan vektingen av de ulike reisetidselementene oppsummeres slik:  

• Forsinkelsestiden oppleves som rundt seks ganger så belastende som ordinær reisetid. Det vil si at ett 
minutt mindre forsinkelse tilsvarer om lag 6 minutters kortere reisetid. 

• Å måtte bytte mellom transportmidler har en ulempe, men det varierer hvor stor denne ulempen oppleves. 
Det er mindre motstand mot å bytte dersom kollektivsystemet har høy frekvens, god punktlighet, det er 
godt tilrettelagt for overgang og man er kjent med tilbudet og egenskapene ved byttet. 

• Reisetid med ståplass oppleves i gjennomsnitt 1,7 ganger så belastende som reisetid med sitteplass 
(gjennomsnitt for 5 norske byer).  

• Det å gå til og fra holdeplassen oppleves som 1,5 ganger så belastende som ombordtid med sitteplass 
(gjennomsnitt for 5 norske byer). 

• Ventetiden består av den faktiske ventetiden på holdeplassen og skjult ventetid før de går til holdeplassen. 
Ulempen ved skjult ventetid avhenger av om trafikantene kan bruke denne tiden til noe fornuftig, f.eks. 
hjemme eller på arbeidsplassen. Ulempen ved faktisk ventetid på holdeplassen er den samme som for 
byttetid til et nytt transportmiddel, og langt høyere enn skjult ventetid. 

Figur 6.1 illustrerer hvordan den opplevde belastningen ved ulike elementer av en kollektivreise fordeles for en 
gjennomsnittlig kollektivreise i Oslo og Akershus (Urbanet analyse 2017b). Resultatene gjenspeiler altså erfaringer fra 
reisende i et område som generelt har godt kollektivtilbud, noe som f.eks. forklarer lav vekting av bytte-ulempe. 

 

Figur 6.1 Fordeling av opplevd belastning for ulike elementer av en kollektivreise  
basert på undersøkelser blant bosatte i Oslo (Urbanet analyse 2017b). 

I hvilken grad et bedre tilbud fører til flere kollektivreiser avhenger av hvilke valgmuligheter trafikantene har og om 
de faktisk kjenner til forbedringene i tilbudet. Urbanet analyse (2017b) beskriver forskning som viser at hvis det tar 
mer enn dobbelt så lang tid å reise kollektivt som med bil, så vil forbedringer i kollektivtilbudet gi få nye reisende. 
Dette betyr at det vil være størst effekt av å gjøre tiltak der hvor reisetiden med kollektivtransport ikke er vesentlig 
dårligere enn med bil. For mange steder vil dette være situasjonen for reiser til sentrum, fordi kollektivtilbudet er 
sentrumsrettet og fremkommeligheten for bil er dårligere enn på andre forbindelser.  

Resultatet fra undersøkelsen viser tydelig også ulempen ved busslinjer som har tidkrevende omkjøringer for å dekke 
større marked, men som da gir betydelig økt reisetid sammenlignet. Et eksempel er linje 116 på Skallevold som i dag 
kjører en rundtur som kun trafikkeres i en retning. Det gjør at f.eks. reisende fra Ringshaug, som skal i retning 
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sentrum, må være med en runde rundt Skallevold før de fraktes i riktig retning. Denne ekstrasløyfen tar opp mot et 
kvarter ekstra, avhengig av startsted. 

Det er imidlertid viktig å ta med i betraktningen at konkurranseforholdet mellom kollektivtransport og bil også vil 
avhenge av rammebetingelsene for bil (Urbanet analyse 2017b). F.eks. vil bompenger, redusert fremkommelighet, 
parkeringsrestriksjoner og parkeringsavgift påvirke konkurranseforholdet i kollektivtrafikkens favør. 

6.1.2 Ikke målbare faktorer og utvikling over tid 

Brukernes krav til et godt kollektivtransportsystem er under utvikling. Ved å analysere løsninger i byer som har sett 
en sterk positiv utvikling for kollektivtransporten kan en se at reisen i dag handler om mer enn å komme seg raskest 
mulig fra A til B. Figur 6.2 illustrerer noe forenklet hvordan ulike kvalitetselementer har utviklet seg over tid.  

De siste 10–15 årene har utviklingsarbeid innen kollektivtrafikk i Norge i stor grad handlet om å gi bedre 
fremkommelighet, økt frekvens, forenkle linjenettet, etablere bedre trafikantinformasjon, tilby universell utforming 
av holdeplasser og materiell, samt løsninger for billettkjøp som gir mindre tidsbruk hos føreren.  

I den senere tid ser vi at det utvikles kollektivtransportsystemer som tilfører ytterligere kvalitetselementer: Bybanen i 
Bergen legger stor vekt på design av materiell, trasé, holdeplasser og informasjon. Flere steder stilles det krav om at 
materiell skal være miljøvennlig og lite støyende.  

I tillegg legges det vekt på helhetlig konseptutvikling hvor infrastruktur, materiell og navn som skal gi «riktige» 
assosiasjoner. Hva som er riktige assosiasjoner vil variere med tid og sted. F.eks. kan det for Flomsbana innebære 
«gammel og ærverdig», mens det for et moderne kollektivtransportsystem kan være «urbanitet og nyskapende 
design». Bybanen i Bergen, Bussmetroen i Kristiansand og Bussveien i Stavanger er eksempler på det bl.a. med 
gjennomgående og synlig prioritering. Dette har blant annet sammenheng med at symbolverdier blitt en viktigere del 
av samfunnet (NTP 2011). Kjennetegn og assosiasjoner knyttet til et produkt er i mange tilfeller minst like viktig som 
funksjonaliteten.  

 

 

Figur 6.2 Eksempler på utvikling av kvalitetselementer innen kollektivtransport (Plan Urban og Norsam 2013). 

 

6.1.3 God tilrettelegging på veg og gate 

Håndbok N100 (Statens vegvesen 2014a) legger til grunn at kollektivfelt plasseres til høyre i veger med flere felt. En 
utfordring ved slike kollektivfelt er at det ofte oppstår konflikter med annen trafikk i kryss, avkjøringer og på ramper. 
For eksempel vil kollektivfelt i høyre felt komme i konflikt med høyresvingene trafikk, og må derfor oppheves før 
kryss og rundkjøringer. For å sikre så gode kollektivfeltløsninger som mulig, bør følgende tiltak vurderes: 
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• Høyresvingefelt bør gjøres så korte som mulig. 
• Det kan benyttes en trafikkdeler og påbudsskilt til venstre. 
• Antall kryss og avkjøringer reduseres. 
• I signalstyrt kryss kan kollektivfelt legges helt inn til kryss og få en egen fase. 
• På hovedveger med planskilte kryss, der det er mulig å tilrettelegge for god gangatkomst, bør holdeplasser 

legges på hovedvegen og ikke på avkjøringsramper. 

Håndbok V123 (Statens vegvesen 2014b) beskriver superbusskonsept med høy kvalitet på trasé, stasjoner, kjøretøy, 
billettering, informasjon og drift. Utfordringer ved tradisjonelle, sidestilte kollektivfelt kan løses med å i stedet 
etablere midtstilte kollektivfelt eller egne kollektivgater, der det er hensiktsmessig (midtstilte kollektivfelt krever 
imidlertid i dag fraviksbehandling). 

Kollektivtransporten betjener ulike områdetyper fra forsteder og landevei til tett bymiljø, og bussens hastighet må 
tilpasses omgivelsene. Spesielt i sentrumsområder bør hastighet, men også traséutforming ta hensyn til bymiljøet. 
Kollektivgater med liten eller ingen biltrafikk muliggjør god integrasjon med myke trafikanter fordi hastigheten kan 
holdes lav, men jevn (punktlighet prioriteres foran høy hastighet). Hvis dette kombineres med høy kvalitet i 
traséutformingen, vil dette kunne bidra til å styrke oppfattelsen av busstilbudet som et effektivt og samtidig urbant 
tilpasset transporttilbud. Eksempler på to slike kollektivgater er vist i Figur 6.3 og Figur 6.4. 

 

 

Figur 6.3 Høystandard busstrasé gjennom sentrum av Metz i Frankrike. Sagt brostein gir både god kjørekomfort og estetikk. 
Fortau har høy materialkvalitet. Traseen er tydelig merket for buss.  

 

Figur 6.4 Høystandard busstrasé markert med rød asfalt gjennom sentrum av Rouen i Frankrike.  
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6.2 Status kvalitet i Tønsberg-regionen 

Basert på beskrivelsen av kollektivtransportens kvalitetselementer, gir vi her en vurdering av status for Tønsberg-
regionen. Bakgrunnen for vurderingene er dagens situasjon med planlagte utviklingstiltak. 

Linjenett og rutetilbud 
Planlagt utvikling av linjenett og rutetilbud for buss i Tønsberg-regionen (se kapittel 4.2) er basert på moderne 
prinsipper for et effektivt, enkelt og forståelig linjenett. Dette vil være en stor forbedring sammenlignet med dagens 
situasjon. Planlagt frekvensøkning vil gi 10 minutts frekvens på de viktigste linjene, som defineres som 
nettverksfrekvens med så kort ventetid at omstigning kan skje med minimal ulempe. Det er en viktig grense for 
frekvens som gjør at mange vil kunne velge å klare seg uten tidtabell (Ruter 2012). 

Kollektivtraseer gjennom sentrum 
Gatebruksplanens grep for kollektivtrafikk inneholder en rekke forbedringer. Først og fremst muliggjør planen med 
den nye gateterminalen etablering av pendellinjer gjennom Tønsberg sentrum. Innføring av pendellinjer er igjen en 
viktig del av det nye linjenettet. Videre innebærer planen at kollektivtrafikken samles i synlige og separate traseer 
gjennom sentrum som har god fremkommelighet. Som oppfølging av gatebruksplanen er det mulig å arbeide med 
høy kvalitet på trasé og holdeplasser. Dette vil gi økt synlighet og bidra til en oppfattelse av busstilbudet som et 
effektivt og urbant tilpasset transporttilbud.  

Høystandard holdeplasser 
Det er i dag varierende standard på bussholdeplassene i Tønsberg-regionen. De fleste holdeplasser på innfartsårene 
til Tønsberg er anlagt som busslommer, og mange er ikke universelt utformet. Kollektivhåndboka (V123, Statens 
vegvesen 2016) anbefaler kantstopp (holdeplass med stopp i vegbanen) i bygater og i tettbygde strøk. Kantstopp 
prioriterer kollektivtrafikkens framkommelighet framfor biltrafikken. Kantstopp gir kort betjeningstid, god komfort 
for busspassasjerene og er lite arealkrevende. For øvrig må det individuelt vurderes om det ut fra 
trafikksikkerhetshensyn er akseptabelt at bussen stopper i kjørebanen.  

I Tønsberg-regionen kan ombygging fra busslomme til kantstopp være et verktøy for å sikre fremkommelighet i visse 
situasjoner. Oppgradering av holdeplasser med tilrettelegging for universell utforming bør prioriteres i sentrum, 
langs innfartsårene og i viktige knutepunkter. 

Fremkommelighet og punktlighet 
Forsinkelser oppleves mye mer belastende enn planlagt reisetid. Det er i dag pekt på fremkommelighetsproblemer 
for kollektivtrafikk på noen strekninger, men kun for kortere periode i rush. Reisetidsberegninger fra 2013 (Statens 
vegvesen, 2013) viser at de mest belastede rutene gjennom sentrum hadde i overkant av 2 minutters forsinkelse per 
km på turer gjennom byen sammenlignet med kjøring utenom rush. Strekningene som gir forsinkelser for buss i dag 
er Kilen, Nøtterøyveien og Stoltenbergs gate. Stoltenbergs gate vil ikke lengre trafikkeres når busstrafikken gjennom 
sentrum legges om i henhold til ny gatebruksplan. Kilen og Nøtterøyveien er strekninger som fortsatt vil være utsatt 
for fremkommelighetsproblemer i fremtidig situasjon. I tillegg må det vurderes om trafikkvekst og nytt vegsystem gir 
behov for ytterligere fremkommelighetstiltak.  

Fremkommelighet påvirkes også av holdeplassavstand, påstigningsmønster og billettering. Holdeplassavstanden er 
flere steder i dag lavere enn anbefalt gjennomsnittsavstand (ca. 600 meter, Ruter 2012). Det er gjort flere tiltak for å 
redusere antall billetter som kjøpes på buss, særlig kontakt, og flere planlegges gjennomført i 2018. I tillegg anbefales 
det å vurdere tilrettelegging for påstigning gjennom alle dører. 

Sanntidsinformasjon på holdeplasser 
Et høykvalitets kollektivtilbud har sanntidsinformasjon for avganger tilgjengelig for kundene. Vestfold kollektivtrafikk 
har en egen mobilapp med reiseplanlegger og sanntidsinformasjon. Det er også sanntidsinformasjon på 75 
holdeplasser i Tønsberg-regionen, og det planlegges etablert flere steder. I første omgang bør dette prioriteres på de 
viktigste holdeplassene gjennom sentrum (ved omlegging av busstrafikken til gateterminal på Farmannstorget) og de 
viktigste omstigningsholdeplassene der dette ikke er etablert. Sanntidsinformasjon på holdeplasser er også foreslått i 
gatebruksplanen (Bypakke Tønsberg-regionen 2017b).  

Materiell 
En viktig del av et høykvalitets kollektivtilbud er de kjøretøyene som reisende tilbys. Det påvirker både 
trivselsfaktoren og symboleffekten. Etter at gjeldende anbudsperiode startet sommeren 2016, trafikkeres Tønsberg-
regionen av nye busser, hvorav ca. halvparten kjører på biogass. 70 prosent av de årlige rutekilometerne vil bli kjørt 
med biogass som drivstoff. Alle bussene i Vestfold er universelt utformet, og 60 % har lavgulv/laventre. Dette 
innebærer at Tønsberg har en moderne og miljøvennlig busspark.  
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7 Billettakst 
Prisnivået for å reise med kollektivtransport kan ha påvirkning for valg av transportmiddel. Undersøkelser viser at 
lavere pris gir flere kollektivreisende, men langt fra en tilsvarende reduksjon i biltrafikken. De nye kollektivreisene 
består dermed i stor grad av reiser som tidligere skjedde til fots eller med sykkel, eller av nye reiser. Samtidig 
reduseres inntekter som i stedet kunne vært brukt til å gi et bedre kollektivtilbud. Dersom man likevel velger å 
benytte redusert takst som tiltak, er det viktig at takstene reduseres over lengre tid, at kollektivtilbudet styrkes og at 
dette koordineres med andre tiltak som del av en større pakke.  

Kollektivtrafikk er allerede et billigere valg enn bil 
Som hovedregel vil kollektivtrafikk være et klart billigere valg enn bil, særlig ved bruk av periodekort og dersom 
driftskostnader inkluderes i kostnadsestimater for bilreiser. Som eksempel vurderer vi her en daglig reise (hver 
arbeidsdag) fra Kirkebygda til Tønsberg sentrum, en tur på ca. 20 km hver veg: Dersom det legges til grunn 21,5 turer 
til og fra med bil (gjennomsnittlig ca. 21,5 arbeidsdager hver måned) gir det 860 km hver måned. Kostnader til å 
bruke bilen vil variere mye mellom ulike bilhold. Statens reiseregulativ for 2018 har en takst på 4,10 kr per km som 
vurderes å være et greit estimat for totalkostnaden ved ordinære bilhold. Det gir en kostnad på 3 526,- for å kjøre bil 
til og fra arbeid i en måned. Tilsvarende vil en 30 dagers periodebillett, som gjelder for hele Vestfold, koste 730 kr for 
en voksen. Det gjør selve arbeidsreisen nesten fem ganger så dyr ved bruk av bil sammenlignet med å reise kollektivt.   

Tabell 4 Billettpris i Vestfold. Tønsberg og nordre Nøtterøy ligger i samme sone, mens det f.eks. er to sonebytter til Tjøme og 
tre til Sandefjord. En periodebillett (30 dager) dekker hele Vestfold og koster 730,- for voksne, og 310,- for barn og ungdom. 

Antall soner Voksen (16+) Barn (4-15 år) og honnør 
Ombord Mobilbillett Ombord Mobilbillett 

1 37 32 19 16 
2 44 39 22 20 
3 51 46 26 23 
4 58 53 29 26 
24-timers billett 75 70 75 70 

 

Takstreduksjon gir flere kollektivreisende 
Det er vanskelig å se på takst isolert, og effekt vil kunne avhenge mye av kvaliteten på dagens kollektivtilbud, 
eksisterende takstsystem og en rekke andre faktorer. I tiltakskatalogen for transport og miljø (www.tiltak.no) har TØI 
omtalt og vurdert redusert takst og gratis kollektivtrafikk i to artikler (henholdsvis «Taksttiltak kollektivtrafikk» og 
«Gratis kollektivtransport»). Som en tommelfingerregel vises det til at reduksjon i takst gir en økning i bruk som 
tilsvarer 40 % av prisreduksjonen. Det vil si at 10 prosent takstreduksjon øker etterspørselen på bussen med ca. fire 
prosent på kort sikt. På lang sikt kan endringen være større. 

Takstreduksjon for kollektivtrafikk gir små utslag på biltrafikken 
Erfaringer fra større taksreduksjoner (og også forsøk med gratis kollektivtrafikk) at de har gitt relativt små utslag for 
biltrafikken, særlig dersom eksisterende kollektivtilbud er dårlig (www.tiltak.no). Generelt vises det til en stor skepsis 
i faglitteraturen til at sterk reduksjon av takstene på kollektivtransport har noe særlig andre formål enn å oppnå 
passasjervekst på bussene. Årsaken er at tiltaket oftest genererer flere nye reiser enn det reduserer antallet bilturer.  

Redusert takst er et kostbart tiltak 
Reduserte billettpriser vil være et svært kostbart tiltak fordi det både gir av reduserte inntekter og økte utgifter. 
Kollektivtilbudet må være godt, med høy frekvens og ledig kapasitet, samtidig som inntektene reduseres dramatisk. 

Et bedre kollektivtilbud er viktigere enn lavere takst 
Generelt kan en anta at forskjellen i pris mellom å kjøre bil og reise kollektivt allerede er så stor i Tønsberg at en 
ytterligere økning kun kan ventes å gi begrenset effekt. Dagens reisemiddelvalg, på tross av stort kostnadsgap, tyder 
på at andre faktorer veier tyngre enn pris på bussbillett. Mange bilrestriktive tiltak bidrar også til å øke forskjellen 
ytterligere og gjøre det lettere å velge alternativ reisemetoder. Da er det svært viktig at busstilbudet er så attraktivt 
som mulig, og med tilstrekkelig kapasitet. Derfor vurderes det mer hensiktsmessig å sikre et så godt tilbud til 
kollektivreisende som mulig, heller enn å bruke midler til å redusere billettakster. 

http://www.tiltak.no/
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8 Stamnett med knutepunkter og koblinger til tog 
Basert på planlagt nytt linjenett, med ny trasé gjennom sentrum, kan nytt linjenett illustreres som vist i Figur 8.1. Det 
nye linjenettet får viktige omstigningspunkter, eller knutepunkt, både i sentrum og utenfor sentrum. Disse bør 
tilrettelegges med høy standard på holdeplasser, korte gangavstander mellom plattformene, sanntidsinformasjon og 
informasjon om korresponderende tilbud. Der det ventes stor grad av omstigning bør linjene også ha høy frekvens og 
koordinerte rutetilbud. Disse sju holdeplassene vurderes å ha potensiale som knutepunkt i bussnettet: 

• Sentrumsterminal Farmannstorget 
• Møllegaten 
• Gressbanen 
• Presterød 
• Ekenes 
• Borgheim 
• Travbanen 

Sentrumsterminalen på Farmannstorget blir av flere årsaker det viktigste koblingspunktet i Tønsberg. I tillegg til å 
være en av to holdeplasser som betjenes av alle sentrale linjer, blir det også nærmeste overgangspunkt til 
jernbanestasjonen (dagens lokalisering). Det oppgis i gatebruksplanen at Bane NOR forventer en dobling av 
togpassasjerer de nærmeste 15-20 årene, samt at det forventes en arealeffektiv «mating» til jernbanen. 
Målsettingen er å legge til rette for bruk av gange, sykkel og kollektiv som viktigste reisemåte for togpassasjerer. Som 
omtalt i kapittel 4.5 er ny stasjonslokalisering foreløpig ikke avklart. 

 

 

Figur 8.1 Foto: Bypakke Tønsberg-regionen. 
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Figur 8.2 Stamnett med knutepunkter. 
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9 Fremkommelighetstiltak 

9.1 Eksisterende og planlagte tiltak 

Som grunnlag for å vurdere behov for fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken, er det gitt en oversikt over 
eksisterende og planlagte tiltak i Figur 9.1. Forslag til nye tiltak (kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.) er anbefalt 
ut fra en forutsetning av at alle planlagte tiltakene i Figur 9.1 er gjennomført. 

 

 

Figur 9.1 Eksisterende og planlagte kollektivtiltak. 

 

  



Side 34 av 43 

9.2 Behov for tiltak på innfartsårene 

Innfartsårene til Tønsberg sentrum er gjennomgått og vurdert med utgangspunkt dagens situasjon, samt i resultater 
fra trafikkmodellberegninger for ny situasjon med fastlandsforbindelse i to alternativer. Basert på dette er det 
vurdert behov for tiltak for bedre fremkommelighet. Nedenfor beskrives hver av innfartsårene, med en vurdering av 
fremkommelighet og tiltaksbehov. Strekninger med forslag til tiltak er visst i Figur 9.2. Tiltak er definert med 1. og 2. 
prioritet. Tiltak angitt med 1. prioritet er nærmere beskrevet i kapittel 9.3.  

Fra sør: Nøtterøyveien, Smidsrødveien og Kirkeveien 
Strekningen er den mest trafikkerte innfartsåren mot Tønsberg. Høyest trafikk har selve Kanalbrua med 
gjennomsnittlig ca. 32 000 kjøretøy daglig (ÅDT). Fra Kanalen og til Teie veidele (Kirkeveien x Smidsrødveien) har 
vegen gjennomgående fire felt. Også Smidsrødveien, gjennom Teie, har ÅDT-tall på 12 000 og noe kø i rushtidene. Ny 
fastlandsforbindelse ventes å redusere belastningen noe sammenlignet med dagens situasjon. 

I reisetidsregistreringen som ble gjennomført i 2013 (Statens vegvesen) ble strekningen fra Teie veidele til Kanalbrua 
omtalt som den største «proppen» i morgenrushet, og traseen hadde en gjennomsnittlig forsinkelse på 1 min. 30 sek. 
per km. For å sikre bussene god fremkommelighet bør det gjøres tiltak for å sikre at bussene ikke står i kø sammen 
med annen trafikk på strekningen fra Teie veidele og frem til Mammutkrysset. Det bør også vurderes tiltak for å 
slippe bussen effektivt gjennom krysset ved Teie veidele fra sør og sørøst, avhengig av trafikkbelastning etter åpning 
av ny fastlandsforbindelse. Det er også behov for tiltak for linje 116 i Banebakken inn mot rundkjøringen med 
Nøtterøyveien 

Fra øst: Halfdan Wilhelmsens allé og Valløveien 
Strekningen inn mot Tønsberg sentrum fra øst er den nest mest trafikkerte av innfartsårene, med ca. 23 000 i ÅDT 
mellom Presterød og Kilen. Mellom de tre rundkjøringene på Valløveien er det fire kjørefelt, og det planlegges også 
fire kjørefelt helt opp til krysset på Presterød. To av feltene her er planlagt som sambruksfelt.  

I følge reisetidsregistreringer (Statens vegvesen 2013b) og kapasitetsberegninger fra simuleringsprogram (Rambøll 
2017), er strekningen en av de med størst fremkommelighetsutfordringer i Tønsberg. Køen er størst utover på 
ettermiddagen, med gjennomsnittlig 2 min. 11 sek. forsinkelser per km.  

I østre del av Halfdan Wilhelmsens allé planlegges også kollektivfelt i vestgående retning inn mot 
jernbaneundergangen. Sammen med tiltak i Presterødbakken ventes bussene å ha god fremkommelighet på 
mesteparten av strekningen. Unntaket er Solkilen til Halfdan Wilhelmsens allé der det ikke er planlagt tiltak for 
bussene. Derfor bør det også her vurderes tiltak for å sikre kollektivtrafikk sammenhengende prioriteringer.  

Fra vest: Semslinna, Hogsnesbakken og Kjelleveien 
Strekningen inn mot Tønsberg fra vest har mye trafikk på Semslinna, særlig mellom Jarlsberg og Korten (ca. 22 000 i 
ÅDT). Det er to kjørefelt, med unntak av ca. 600 meter vest for krysset på Korten hvor veien har fire felt i begge 
retninger. I Hognesbakken og Kjelleveien er det mindre trafikk, henholdsvis ca. 10 000 og 8 300 i ÅDT. Sistnevnte har 
også et ekstra kjørefelt i utgående retning mellom Anton Jenssens gate og Farmannsveien. Hogsnesbakken er tidvis 
smal og svingete med kjørebane ned mot 5 meter. 

Det er i dag noe kø med forsinkelser på strekningen, og da hovedsakelig i ettermiddagsrush. Det er kapasiteten i 
Jarlsbergkrysset som er årsaken til kø, der alle innfartsretninger mot krysset viser saktegående trafikk. Derfor er det 
også her det synes mest relevant å gjøre fremkommelighetstiltak som kan sikre at bussene ikke hindres av kø. 

Innfartsåren fra vest vil i stor grad påvirkes av ny fastlandsforbindelse, men på ulik måte avhengig av hvilken variant 
som velges. Det gjelder både endringer på dagens vegnett, og endringer i trafikkbelastning. Trafikk fra 
fastlandsforbindelsen vil enten komme inn på strekningen i Kjelleveien, eller til Hognesbakken rett sør for 
Jarlsbergkrysset. Dersom løsning med tunnel under Byfjorden velges vil det også føre til flere felt både på Kjelleveien 
og Semslinna. Valg av trasé for fastlandsforbindelse, og detaljering av utforming av tilhørende infrastruktur, kan 
derfor påvirke hvor og hvordan det er fornuftig å prioritere tiltak på strekningen. 

Fra nord: Stenmalveien 
Strekningen inn mot Tønsberg fra nord er innfartsåren med minst trafikk (ca. 10 000 i ÅDT ). Den er gjennomgående 
utformet med to kjørefelt. Resultatene fra transportmodellberegningene viser at det er god fremkommelighet inn 
mot sentrum fra nord. Unntaket er at det enkelte ganger oppstår noe kø i morgenrush på den nederste strekningen i 
Stenmalveien, inn mot Halfdan Wilhelmsens allé. Det kan derfor være fornuftig å vurdere tiltak som kan bedre 
fremkommeligheten inn mot krysset.  
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Figur 9.2 Forslag til tiltak med prioritering. 
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9.3 Beskrivelse av tiltak med 1. prioritet 

Nedenfor beskrives tiltak angitt med 1. prioritet. Dette er tiltak rettet mot de største fremkommelighetsproblemene 
på de viktigste kollektivtraseene. Det er lagt vekt på å identifisere gjennomførbare tiltak med begrensede 
investeringskostnader. Samtidig antas tiltakene å ha stor effekt. Tiltakene er å anse som forslag som må utredes 
nærmere i videre arbeid. Det er viktig å undersøke effekten i transportmodell for å utelukke tilbakeblokkeringer som 
kan hindre kollektivtrafikk andre steder.  

9.3.1 Kilen 

Det foreslås å etablere kollektivfelt på Valløveien mellom rundkjøringene med Solkilen og Halfdan Wilhelmsens allé. 
Tiltaket vil bidra til å komplettere kollektivløsningene på strekningen mellom Presterødkrysset og sentrum, og sikre 
fremkommelighet gjennom et sterkt trafikkert område. Det er i dag fire felt på strekningen. Feltene foreslås 
omdisponert slik (se Figur 9.3):  

• Mot vest: Midtre felt gjøres om til kollektivfelt fra rundkjøringen ved Solkilen helt frem til rundkjøringen ved 
Ringvei nord (Fv300). Biltrafikken skal her kjøre rett frem eller til høyre, og kan derfor benytte høyre felt. 
Det kan være kø inn mot rundkjøringen pga. mange biler fra øst som skal svinge nordover, og tiltaket vil gi 
bussen fremkommelighet inn mot rundkjøringen. Etter å ha passert den første rundkjøringen må det være 
to bilfelt slik at bussen kan skifte felt og legge seg til høyre inn mot filterfeltet i rundkjøringen mot Halfdan 
Wilhelmsens allé.  

• Mot øst: Høyre felt gjøres om til kollektivfelt (behov vurderes nærmere) fra rundkjøringen ved Halfdan 
Wilhelmsens allé og nesten frem til rundkjøringen ved Solkilen. Inn mot rundkjøringen ved Solkilen må 
kollektivfeltet oppheves for å gi mulighet for høyresvingende biltrafikk. Tiltaket gir i praksis et langt, 
sammenhengende kollektivfelt fordi biltrafikk kun skal til venstre eller rett frem i rundkjøringen ved Ringvei 
nord.  

Det anbefales at disse etableres som rene kollektivfelt da dette gir en mer rendyrket og oversiktlig situasjon gjennom 
kryssområdene.  

 

 

Figur 9.3 Det foreslås å etablere kollektivfelt på Valløveien mellom rundkjøringene ved Solkilen og Halfdan Wilhelmsens allé.   
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9.3.2 Nøtterøyveien 

Det foreslås å gjøre om to av fire felt i Nøtterøyveien til sambruksfelt og delvis kollektivfelt. Sør for med Kanalbroa 
foreslås det i utgangspunktet sambruksfelt, men i videre detaljering av tiltaket kan dette vurderes etablert som rent 
kollektivfelt (må vurderes ut fra behovet for avvikling av biltrafikk for å unngå tilbakeblokkering som hindrer 
kollektivtrafikken andre steder). Gjennom Mammut-krysset er det hensiktsmessig med rene kollektivfelt fordi det gir 
en mer ryddig situasjon i krysset, buss skal betjene holdeplasser i Nedre Langgate, og det planlegges for redusert 
biltrafikk i Nedre Langgate. Kollektivfelt/sambruksfelt må oppheves før kryss for å tillate høyresving for bil (markert 
med blå stipling i Figur 9.4).  

For buss fra Kaldnes og Borgheim (dagens linje 116) foreslås det to alternative løsninger for å gi bedre 
fremkommelighet i Banebakken inn mot rundkjøringen sør for Kanalbrua: 

1. Kun buss i Banebakken inn mot rundkjøringen. Det etableres en ny forbindelse til Nøtterøyveien fra vest via 
Cappelens vei (vist med gul linje i Figur 9.4).  

2. Banebakken er åpen for biltrafikk som i dag, men det bygges kollektivfelt inn mot krysset. Det antas å være 
mest hensiktsmessig med et midtstilt kollektivfelt fordi bussen skal til venstre i rundkjøringen. Lengden på 
kollektivfeltet og behovet for å oppheve kollektivfeltet før krysset må vurderes nærmere.  

 

 

Figur 9.4 Det foreslås å gjøre om ytterste felt i hver retning i Nøtterøyveien til sambruksfelt mellom Smidsrødveien og 
Mammutkrysset. Kollektivfeltene må delvis oppheves for å legge til rette for høyresving for biltrafikk. Gjennom 
Mammutkrysset etableres kollektivfelt. Ved å lede biltrafikk via Cappelens vei, kan Banebakken prioriteres for buss.   
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9.3.3 Stenmalveien 

Midtløkka holdeplass foreslås etablert som kantstopp i stedet for dagens busslommer. Kantstopp prioriterer 
kollektivtrafikkens fremkommelighet fordi biler må vente bak bussen på holdeplass. Kantstopp gir kort betjeningstid 
og god komfort for busspassasjerene. I henhold til kollektivhåndboka (håndbok V123, Statens vegvesen 2014b) 
anbefales kantstopp som normalløsning i bygater og i tettbygde strøk.  

Stenmalveien er en bygate gate med lav hastighet (skiltet 40 km/t). Ved å etablere kantstopp på inngående 
bussholdeplass vil biltrafikk inn mot krysset med Halfdan Wilhelmsens allé kunne avvikles mens bussen står på 
holdeplassen. Ytterligere biltrafikk må vente bak bussen, som dermed får god fremkommelighet inn mot krysset etter 
holdeplassoppholdet.  

Det anbefales at utgående holdeplass også etableres som kantstopp fordi dette gir et tydeligere holdeplassområde, 
med smalere kjørebane som i mindre grad frister til farlige forbikjøringer.  

 

 

Figur 9.5 Midtløkka bussholdeplass foreslås etablert som kantstopp i stedet for dagens busslommer (flyfoto fra Finn.no).  
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9.3.4 Kjelleveien 

Tiltak i Kjelleveien er aktuelt dersom korridor 2 (tunnel under Byfjorden til Kjelleveien) blir valgt som løsning for ny 
fastlandsforbindelse. Ny fastlandsforbindelse vil møte Kjelleveien i en rundkjøring ved Olav Trygvasons gate. 
Busslinjer mot vest er planlagt om til Nedre langgate og Kjelleveien og vil møte trafikk fra ny fastlandsforbindelse i 
den samme rundkjøringen. Kjelleveien er planlagt med fire kjørefelt mellom Olav Trygvasons gate og Semslinna.   

For å sikre bussen fremkommelighet gjennom dette området, foreslås det å gjøre om ytterste felt i Kjelleveien til 
sambruksfelt mellom Olav Trygvasons gate og Semslinna. I Kjelleveien sør for Olav Trygvasons gate vil det være svært 
lav biltrafikk på grunn av gjennomkjøringsforbud i Nedre langgate. Sambruksfelt nord for Olav Trygvasons gate vil 
derfor bidra til å gi bussen robust fremkommelighet på hele strekningen mellom sentrum og Semslinna. Merk at 
sambruksfeltene må oppheves inn mot de tre rundkjørinene på strekningen, for å gi mulighet for høyresvingende 
biltrafikk.  

 

 

Figur 9.6 Det foreslås å gjøre om ytterste felt i Kjelleveien til sambruksfelt mellom Olav Trygvasons gate og Semslinna.  
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9.3.5 Jarlsberg 

Tiltak på Jarlsberg er aktuelt dersom korridor 1 (bru over Vestfjorden og tunnel videre til fv. 303 og Semslinna) blir 
valgt som løsning for ny fastlandsforbindelse. Fv. 303 møter Semslinna i en rundkjøring ved Jarlsberg. Bylinjer til Vear 
og Stokke kjører Semslinna og fv. 303. Regionlinjen mot Larvik kjører Semslinna rett fram uten å ta av i 
rundkjøringen.  

Transportmodellberegninger for ny fastlandsforbindelse viser at det vil bli fremkommelighetsproblemer i 
morgenrush for bylinjene til sentrum via fv. 303, som skal svinge til høyre i rundkjøringen. I ettermiddagsrush vil det 
bli fremkommelighetsproblemer for bylinjene fra sentrum via Semslinna, som skal svinge til venstre i rundkjøringen. 
Det foreslås derfor følgende tiltak:  

I Semslinna etableres kollektivfelt inn mot rundkjøringen fra øst. I videre planlegging må det vurderes om 
kollektivfeltet kan etableres som et av to kjørefelt inn mot rundkjøringen, eller som et tredje felt (buss bør ligge som 
det midterste av tre felt). Kollektivfeltet etableres etter Jarlsberg travbane holdeplass slik at bussen kan betjene 
holdeplassen før det kjører inn i kollektivfeltet.  

På fv. 303 foreslås det å etablere kollektivfelt for buss mot nord inn mot rundkjøringen. Det er mulig å øke effekten 
av tiltaket ved å etablere filterfelt for buss forbi rundkjøringen. Lengde på kollektivfeltet må vurderes nærmere 
sammen med videre planlegging av vegsystemet dersom korridor 1 blir valgt som fastlandsforbindelse.  

 

 

Figur 9.7 Det foreslås å etablere kollektivfelt som prioriterer buss inn mot rundkjøringen ved Jarlsberg i Semslinna fra øst og 
fv. 303 fra sør.  
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9.4 Tiltak med 2. prioritet 

To steder er det angitt tiltak med 2. prioritet: Presterød og Teie. Dette er steder med noe 
fremkommelighetsproblem, men hvor mulige tiltak er kompliserte og/eller krever store investeringer og må utredes 
nærmere. Disse stedene beskrives nedenfor.  

9.4.1 Presterød 

Det er vedtatt en ny reguleringsplan for Presterødkrysset med Presterødbakken (se kapittel 4.4.1). Planen innebærer 
sambruksfelt i begge retninger i Presterødbakken. Det er imidlertid fortsatt fare for forsinkelse for buss i 
Presterødalleen og Valløveien inn mot Presterødkrysset. Det kan derfor være behov for tiltak ut over det som er 
angitt i reguleringsplanen.   

9.4.2 Teie 

Ved Teie er det fare for forsinkelser for buss mot sentrum i Kirkeveien og Smidsrødveien. Det er foreslått flere 
alternative tiltak for å løse dette:  

• Smidsrødveien utvides med eget kollektivfelt på siste delen inn mot Kirkeveien.  
• Smidsrødveien stenges for gjennomkjøring. 
• Kollektivfelt i Kirkeveien mot sentrum.   
• Ørsnesalleen stenges for biltrafikk mot vest.  

Disse tiltakene må utredes nærmere, spesielt i lys av endelig løsning for ny fastlandsforbindelse og kobling mot 
Smidsrødveien sør for Teie.  
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10 Tiltak for bedre tilrettelegging for taxi 
Taxi er en viktig del av et helhetlig og tilgjengelig kollektivsystem. Dialog med taxinæringen har ført til at det er 
fremhevet flere tiltak som de mener er viktige for å sikre dem gode konkurransevilkår. De fleste av disse tiltakene 
sammenfaller også med andre tiltak i temaplanen. Følgende tiltak vil bidra til å sikre fremkommelighet og atkomst 
for taxi i Tønsberg: 

 Alle kollektivtiltak som planlegges i sentrum og på hovedinnfartsårene bør tilrettelegges slik at taxi får 
atkomst og prioritering på lik linje med bussene. Det vil sikre økt fremkommelighet og tilgang til områder i 
og rundt sentrum. 

 Det er også viktig å gjøre tiltak for å begrense biltrafikken i Tønsberg sentrum, som i dag tidvis gir 
fremkommelighetsutfordringer. Det kan være tiltak som bompakker og parkeringsrestriksjoner som 
gjennom redusert trafikk gir bedre fremkommelighet for taxi. 

 Det er ønskelig å etablere et pauserom med wc for taxisjåfører på taxi-holdeplass på Farmannstorvet. Det 
kan også være ønskelig med tiltak på andre oppstillingsplasser for å gi reisende en mer behagelig ventetid, 
bl.a. med beskyttelse mot vær, samt kaffeautomat etc.  

 I dag har taxi tilgang til de fleste områdene i Tønsberg sentrum, inkludert det meste av gågater. Det er gjort 
ved at kommunen har gitt dispensasjon for taxi til å kjøre inn i disse områdene. Det er viktig å sikre at dette 
tiltaket opprettholdes, bl.a. i forbindelse med gjennomføring av tiltak i gatebruksplanene, for å sikre tilgang 
til målpunkt for reisende som har dårlig bevegelighet. 
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