
 

Statens vegvesen 

Fagutredning bil 

 
Interkommunal kommunedelplan (temaplan) for 
gange, sykkel og kollektivtransport i Bypakke 

Tønsberg-regionen 
  

 

 

 

Oppdragsnr.: 5174653       Dato: 31.05.2018 
 
 

  

  



Side 2 av 38 

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 biltrafikk. 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 Amund Hareland, og Amund Hareland har også vært prosjektleder. Ivar Kufås 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) 

  

https://bypakketonsbergregionen.no/media/2009/fastsatt-planprogram-tiltak-for-gange-sykkel-og-kollektivtransport-pdf.pdf
https://bypakketonsbergregionen.no/media/2009/fastsatt-planprogram-tiltak-for-gange-sykkel-og-kollektivtransport-pdf.pdf
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Sammendrag 
Fagutredning bil skal omtale og anbefale tiltak som begrenser trafikkarbeidet gjort med privatbil. Overordnede og 
lokale føringer sier at trafikken ikke skal øke, selv om antallet innbyggere ventes å stige jevnt i kommende år. Det er 
derfor i hovedsak bilrestriktive tiltak som vurderes og anbefales i denne utredningen. Det vil ikke være mulig å nå 
nullvekst utelukkende med tiltak som øker attraktiviteten for å gå, sykle eller reise med kollektivtransport. 

Dagens situasjon 
Hovedvegnettet i planområdet består i hovedsak av fylkesveger. I tillegg går E18 gjennom planområdet i nordvest. 
Europavegen er en viktig forbindelse for trafikk inn og ut fra planområdet, men selve veien er ut over dette ikke 
vurdert som del av hovedforbindelsene i planområdet. I all hovedsak er veier og gater i planområdet etablert som 
vanlige tofeltsveger, med noen unntak på innfartsårer inn mot Tønsberg sentrum og svingefelt inn mot kryss.  

All trafikk fra Færder må i dag gjennom Tønsberg sentrum for å komme seg ut av kommunen. Hovedforbindelsen 
mot Tønsberg fra sør, som er strekningen hvor trafikken kommer fra Færder, er også strekningen med størst trafikk 
(ca. 32 000 kjøretøy daglig på Kanalbroen). En stor og viktig del av Bypakken er derfor etablering av en ny 
fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg. Denne forbindelsen vil være ferdig og inngå i veinettet som 
tiltakene i utredningen skal etableres for. Men som figuren under viser er overvekten av biltrafikken i dag 
sentrumsrettet, noe som reduserer hvor stor påvirkning en ny fastlandsforbindelse vil kunne ha for trafikk i sentrum. 

 

Det er stort sett grei trafikkavvikling i planområdet, uten store forsinkelser. Unntaket er enkelte strekninger i 
sentrum, og på innfartsårer, i en kort periode i rush. Nedleggelse av bomring i november 2016 har samtidig medført 
en kraftig vekst i biltrafikken sammenlignet med tidligere år. Fra 2016 til 2017 steg trafikken gjennomsnittlig med 
over 9 % for noen punkt i sentrum. Sammenlignet med tilnærmet nullvekst i samme tellepunkter fra 2015 til 2016 
gjør det at rushtidsproblematikken har økt de siste årene. 
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Aktuelle tiltak 
Det er i utredningen vurdert fire typer tiltak som ventes å kunne påvirke trafikkarbeidet med bil. Disse er: 

 
 Tiltak som gir økt passasjerbelegg i bil: 

Økt antall reisende i hver bil vil i teorien kunne redusere antallet biler på veien. I dag er passasjerbelegget 
per bil lavt, og særlig i morgenrush (gjennomsnittlig mindre enn 0,2 passasjerer per bil). Potensialet er med 
andre ord stort. Virkemidler kan f.eks. være applikasjoner for telefon som knytter potensielle passasjerer til 
bilførere, gjerne kombinert med andre og mer restriktive tiltak som etablering av sambruksfelt. Erfaringer 
fra andre steder der disse type tiltak er prøvd, sammen med størrelse og utforming av Tønsberg, gjør at 
potensialet på nåværende tidspunkt vurderes som lite. Usikkerheten rundt effekt vil samtidig være svært 
stor. 
 

 Innfartsparkering: 
Parkeringsplasser som tilrettelegges for at reisende som har behov for bil på deler av reisen kan sette fra 
seg bilen og bytte til kollektivtrafikk (eller samkjøre), gir potensiale for redusert trafikk. Men for at 
innfartsparkering skal gi positive effekter for trafikkarbeidet er det avgjørende å vurdere lokalisering og 
utforming nøye. Erfaringer fra tilsvarende tiltak andre steder viser at mange som benytter seg av tilbudet 
bor nær parkingsplassene. Det er særlig kritisk dersom innfartsparkeringen legges til attraktive byareal. 
Kostnaden ved å anlegge innfartsparkering kan også være stor sammenlignet med potensiell effekt. 
Utfordringer og potensial gjør at tiltaket vurderes å ha redusert betydning for å oppnå nullvekst i Tønsberg.   
 

 Trafikantbetaling: 
Trafikantbetaling er normalt en veldig effektiv form for bilrestriktivt tiltak. I utredningen er det både vurdert 
tradisjonell løsning med betaling i bomring, samt ved bruk av veiprising som alternativ betalingsform. 
Sistnevnte baserer seg på registreringsutstyr i hvert enkelt kjøretøy, og der det betales for hver kjørt 
kilometer innenfor definert område. Begge alternativene kan kombineres med en tidsdifferensiert takst slik 
at kjøring i rushtidene gir høyere kostnader. Mulighet til å styre kostnad både knyttet til hvor og når du 
kjører gjør at trafikantbetaling også kan være fleksibel, bl.a. med mulighet til å påvirke 
maksimalbelastningene fra veitrafikken.  
 

 Parkeringsrestriksjoner: 
Også restriksjoner på parkering er normalt et svært effektivt tiltak for å redusere biltrafikk. Det er i dag 
betaling for parkering mange steder i Tønsberg sentrum, men de fleste oppgir at de har tilgang på gratis 
parkering hos arbeidsgiver eller ved skole. Erfaringer tilsier at særlig tiltak som begrenser tilgangen til gratis 
parkering ved arbeidsplass pleier å ha stor effekt. Det er både på grunn av den direkte effekten på reiser i 
rushtidene, samt at valg av transportmiddel til arbeid ofte legger et viktig premiss for valg av 
transportmiddel også for andre reiser. En utfordring er at parkering hos arbeidsgiver ofte er private, og 
derfor vanskelig å regulere. Parkeringsrestriksjoner kan utformes på ulike måter ved bruk av 
parkeringssoner og lang- og korttidstakster.  

 

Effekter fra tiltak 
Det er brukt en trafikkmodell til å teste estimert effekt av ulike trafikkreduserende tiltak som synes hensiktsmessige 
for Tønsberg-regionen. Det er testet flere varianter av trafikantbetaling, både i form av bomring og i form av 
veiprising. 

For parkering er det testet fire varianter som har ulik grad av restriksjon, mens det er testet to takstalternativ for 
bomring og fire varianter av vegprising. Alle tiltakene er testet hver for seg og viser prosentvis endring i trafikkarbeid 
sammenlignet med dagens situasjon (foreløpig satt til år 2016). Alle enkelttiltakene som er testet og vist i figuren på 
neste side er lagt til som en endring på alternativet «Bypakke 16000». Det vil si at f.eks. tiltaket «bom 40 kr» har en 
effekt som er estimert til å gi 7 % lavere trafikkarbeid enn opprinnelig bomtkst på 25 kr (Bypakke 16000 har økning 
på 13 % over 2016 situasjon og 40 kr bom har tilsvarende økning på 6 %). 

Til venstre i figuren er det satt opp noen grunnlagsberegninger som fungerer som sammenligningsgrunnlag. Den blå 
søylen viser trafikkarbeid i 2016. Den høyeste søylen viser hvordan trafikken forventes å bli i 2030 uten noen tiltak. 
Søylene merket med Bypakke 11000 og Bypakke 16000 viser situasjon i 2030 gitt at tiltakene beskrevet i 
Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen (Statens vegvesen 2013b) er gjennomført. 
Forskjellen på 11000 og 16000 er hvilke variant av fastlandsforbindelsen som er lagt til grunn. 
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Vurderinger 
Generelt viser resultatene naturlig nok at økte kostnader forbundet med bruk av privatbil gir redusert bruk. 
Resultatene tyder også på at økt kostnad gir økt effekten, noe uavhengig av hvilken kategori tiltak som leggs til grunn 
(trafikantbetaling eller parkering). Men det framgår også fra utprøving av parkeringstiltak at særlig tiltak rettet mot 
arbeidsreiser er effektive. Disse har også en tilleggseffekt ved at reduksjon i arbeidsreiser med bil gir avlastning av 
vegnettet når det normalt sett er størst utfordringer knyttet til fremkommelighet. 

Det er med andre ord mulig å velge og justere bilrestriktive tiltak litt etter målsettinger ved bruk av tiltakene, ut over 
en generell reduksjon i trafikkarbeid. Det er naturlig å tenke en kombinasjon av tiltak med trafikantbetaling og 
parkeringsrestriksjoner. Takster eller andre faktorer kan også justeres til andre nivå for å tilpasse til en god 
totalløsning. Tiltakene må uansett utredes og detaljeres nærmere i etterfølgende arbeid for å finne riktig varianter og 
riktig nivå.  

Etablering av innfartsparkering og tiltak for å øke samkjøring kan også ha en effekt dersom det legges riktig til rette. 
Men de vurderes å være langt mindre effektive samtidig som etablering kan være kostbart. Tiltakene vurderes å 
være mer uforutsigbare hva gjelder effekt sammenlignet med de andre tiltakene som er vurdert i utredningen. Det 
kan følges opp videre som tiltak, men anbefales ikke som prioritert i første omgang. 
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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 og 
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.  

En forutsetning for planarbeidet er at det skal være nullvekst i trafikkarbeid fra personbiler (foreløpig definert som 
antall kjørte kilometer med bil i hele planområdet for fremtidig situasjon sammenlignet med tilsvarende i 2016). 
Etableringen av ny fastlandsforbindslese vil, i tillegg til å sikre en robust og samfunnssikker fastlandsforbindelse, gi en 
betydelig økt kapasitet og fremkommelighet for bil. Det vil normalt medføre økt trafikkarbeid med mindre andre 
tiltak gjøres. Fagutredningen bil skal gi anbefalinger om restriktive tiltak rettet mot privatbiltrafikk som kan 
gjennomføres for å oppnå en nullvekst. Fagutredningen er et grunnlagsdokument for kommunedelplanen.   

Planprogram for kommunedelplanen angir følgende utredningsbehov:  

• For å få nullvekst i personbiltrafikken må det sannsynligvis innføres lokale tiltak som virker dempende på 
personbiltrafikken. Slike tiltak, og konsekvensene av disse, skal analyseres. 

• Bilandelen (bilfører og passasjer) bør iht. NTP-analyser ligge under 50 % for å oppnå nullvekstmålet. Det 
utredes hvordan dette kan oppnås. 

• Parkeringsrestriksjoners effekt på handel og byliv (utredes i samarbeid med Vestfoldfylkeskommune). 

I utredningen inngår også vurderinger knyttet til temaet innfartsparkering, som også er omtalt i planprogrammet. 
Der er følgende utredningsbehov identifisert: 

• Muligheten for innfartsparkering og eventuell lokalisering av disse, utredes. 
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2 Situasjonsbeskrivelse 

2.1 Dagens veisystem 

Som et utgangspunkt for vurdering av restriktive biltiltak beskrives dagens veisystem i planområdet. En stor og viktig 
del av Bypakken er etablering av en ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg. En ny forbindelse vil være 
ferdig og inngå i veinettet som tiltakene i utredningen skal etableres for. Våren 2018 foreligger det to alternative 
løsninger, men det forventes en avgjørelse i månedsskifte mai-juni 2018. Alternativene vises og omtales i kapittel 
2.1.2. 

Et annet stort prosjekt som kan påvirke biltrafikk i Tønsberg i kommende år er ny intercity-forbindelse fra Tønsberg 
til Larvik. Prosjektet er foreløpig for lite detaljert til at det er rasjonelt å ta hensyn til i arbeidet med temaplanen. 
Gjeldende status våren 2018 omtales i kapittel 2.1.3 

2.1.1 Hovedveinett i planområdet 

Hovedvegnettet i planområdet består i hovedsak av fylkesveger. Alle disse er vist og identifisert med veinummer i 
Figur 2.1 og Figur 2.2. Her fremheves også E18 som går gjennom planområdet i nordvest. Europavegen er en viktig 
forbindelse for trafikk inn og ut fra planområdet, men selve veien er ut over dette ikke vurdert som del av 
hovedforbindelsene i planområdet. Trafikk der inngår heller ikke i grunnlaget for nullvekst. 

I all hovedsak er veier og gater i planområdet etablert som vanlige tofeltsveger. Unntakene er fv. 308 (Nøtterøveien) 
fra Mammutkrysset (kryss ved Ringvei) til krysset ved Smidsrødveien, fv. 300 mellom Valløveien og Jarlsberglinna, 
samt fv. 311 (Valløveien) fra Halfdan Wilhelmsens alle til Solkilen. På Ringveien, fra Måkeveien til Mamuttkrysset er 
det et ekstra kjørefelt i retning sentrum. Også på andre steder er det etablert flere felt på korte strekninger, men da 
hovedsakelig som ekstra svingefelt eller som bilmagasin inn mot kryss, eller på enkelte steder med kortere 
kollektivfelt (også oftest inn mot kryss). 



Side 9 av 38 

 

Figur 2.1 Hoveveinettet i planomrpdet består i all hovedsak av fylkesveger. Disse er vist på kartet. 
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Figur 2.2 Hovedveier i Tønsberg. 
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2.1.2 Ny fastlandsforbindelse Nøtterøy 

Figur 2.3 viser gjeldende to alternativ til korridor for ny fastlandsforbindelse. Begge alternativene kobler seg til fv. 
308 (Kirkeveien) og fv. 309 (Smidsrødveien) på Kolberg, sør på Teie. Derfra går forbindelsen i tunell under 
Teieskogen. Korridor 1 (linje 11500) kommer ut på Ramberg og kobler seg til fv. 428 (Ramdalveien) via en 
rundkjøring. Den går under Rambergåsen i tunell og rett ut i bro over Vestfjorden til Smørberg. Korridor 2 (linje 
16730) går også i tunnel under Teieskogen, men kommer ut på Kaldnes og kobler seg til fv. 428 (Kaldnesgaten). 
Derfra fortsetter den i ny tunnel under Byfjorden og opp til fv. 308 (Kjelleveien) på Korten nordvest i Tønsberg 
sentrum. 

Begge forbindelsene er foreløpig planlagt med fire kjørefelt. 

 

Figur 2.3 Alternative korridorer for ny fastlandsforbindelse. Valg av korridor ventes mai/juni 2018. 
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2.1.3 Intercity Tønsberg–Larvik 

Våren 2016 ferdigstilte Jernbaneverket en forstudie for strekningen. Der ble det vurdert tre korridorer for 
delstrekningen fra Tønsberg til Stokke. Basert på informasjonen herfra, utarbeidet prosjektet et forslag til 
planprogram som ble presentert for de berørte kommunene i mai 2016. 1. mars 2017 ble forslag til planprogram lagt 
ut på høring. Bane NOR mottok mange innspill fra offentlige etater, grunneiere, organisasjoner, foreninger og lag.  

I forslaget til planprogrammet ble det presentert to traseer til utredning. 

- Nøtterøy-korridoren: 
Korridoren starter ved dagens trasé ut fra Jarlsbergtunnelen og fortsetter til en ny stasjon i området ved 
dagens stasjonsplassering i Tønsberg. Innenfor korridoren utredes to alternativer: 

 Et alternativ der stasjonen utredes delvis nedsenket, slik at Halvdan Wilhelmsens allé kan krysse 
over jernbanen. 

 Et alternativ der stasjonen er delvis hevet, slik at Halfdan Wilhelmsens allé kan krysse under 
jernbanen. 

- Vear-korridoren: 
Vear-korridoren starter ved dagens trasé i Jarlsbergtunnelen og svinger raskt vestover i kulvert/tunnel ved 
foten av Slottsfjellet. Korridoren har en ny stasjon mellom Jarlsbergtunnelen og ny kulvert/tunnel ved foten 
av Slottsfjellet. Stasjonen vil ligge delvis nedsenket. 

 

Figur 2.4 Kartet til venstre viser Nøtterøy-korridoren. Kartet til høyre viser Vear-korridoren. Kilde: Bane Nor, 2017 

Høring av planprogrammet tydeliggjør en uenighet mellom Bane NOR og Tønsberg og Færder kommuner om hvilke 
korridorer som skal være med i planprogrammet. I tillegg til korridorene i forslag til planprogram ønsker kommunene 
å få utrede en korridor over Jarlsbergjordene, noe som er akseptert av Bane Nor. Men samtidig ønsker ikke 
kommunene å akseptere et planprogram der Nøtterøykorridoren er et alternativ. Det aksepterer ikke Bane NOR.  

Bane NOR har derfor bedt om statlig fastsettelse av planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke. 
Samferdselsdepartementet har gjort det klart at de ønsker utredninger av Jarlsberg-, Vear- og Nøtterøykorridoren. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil behandle og fastsetter planprogrammet. Utsettelsen ventes å 
forsinke planprosessen, men det er ikke avklart hvor mye.  
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2.2 Dagens trafikksituasjon 

2.2.1 Reisemønster og trafikkmengder 

I 2016 fikk Statens vegvesen gjennomført en trafikkundersøkelse (Statens vegvesen, 2017a) som kartla reisemønster 
for personbiltrafikk på hovedinnfartsårene til Tønsberg byområde. Figur 2.5 viser en oppsummering av hvor 
trafikkstrømmene som passerer ringen rundt Tønsberg kommer fra og er på vei til. Det fremgår av materialet at 
størsteparten av trafikken er sentrumsrettet.  

Mest trafikk kommer over Kanalbrua fra Nøtterøy og Tjøme, hvor ca. 2 av 3 av kjøretøyene skal til sentrum. Av 
trafikken som går gjennom sentrum skal størsteparten mot nord eller vest. Også trafikk fra Presterød fordeler seg 
med at ca. 2 av 3 biler er sentrumsrettet, mens det for trafikk fra Slagen, fra Eik, via Semslinna og via Jarlsberglinna er 
enda større overvekt av trafikk som skal til Tønsberg sentrum.  

Figur 2.6 og Figur 2.7 viser trafikkmengde på alle riks- og fylkesvegene i planområdet. 

 

Figur 2.5 Hovedstrømmer for personbiltrafikk til og gjennom Tønsberg sentrum. Tall angir gjennomsnittlig antall kjøretøy 
per dag (ÅDT). Kilde: Statens vegvesen, 2017a. 
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Figur 2.6 Trafikkmengde på hovedveinettet i regionene. Tall angir gjennomsnittlig antall kjøretøy per dag (ÅDT). Kilde: 
NVDB. 
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Figur 2.7 Trafikkmengde på hovedveinettet i Tønsberg. Tall angir gjennomsnittlig antall kjøretøy per dag (ÅDT). Kilde: NVDB. 
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2.2.2 Utvikling etter nedlagt bomring 

Bomringen rundt Tønsberg kom i drift 2. februar 2004, og ble nedlagt 20. november 2016. Grafen under viser 
utviklingen i biltrafikk på 5 punkt i og rundt Tønsberg i perioden før og etter nedleggelsen (Norconsult, 2018a). 

 

Figur 2.8 Tabellen viser differansen for hvert tellepunkt i antall passeringer (prosentvis endring også oppgitt). Grunnlaget er 
samlet antall bilpasseringer i månedene januar til og med oktober for årene 2015, 2016 og 2017. Kilde: Norconsult, 2018a. 

Alle stedene viser en klart større vekst i biltrafikk etter bomringen ble lagt ned sammenlignet med tilsvarende 
registeringer årene før. Det er derfor naturlig å anta at nedleggelse av bomringen har medført en markant vekst i 
biltrafikken i Tønsbergområdet. Gjennomsnittlig vekst i antall passeringer for disse 5 tellepunktene samlet var 0,2 % 
fra 2015 til 2016. Tilsvarende etter at bomringen ble nedlagt, fra 2016 til 2017, var en samlet økning i biltrafikken på 
9,4 %. 
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2.2.3 Forsinkelser og trafikkutfordringer i dag 

Som en del av utredning av ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme er det gjort kapasitetsberegninger for 
veisystemet i et simuleringsprogram (AIMSUN) (Rambøll 2017a og 2017b). Beregningene er gjennomført med fokus 
på å se trafikkavvikling i rushperiodene. I arbeidet er det også vist fremkommelighet for dagens situasjon.  

Trafikkavvikling er presentert i form av tetthet. Grønn farge indikerer at det er relativt god flyt i trafikken mens andre 
farger angir en større tetthet langs lenkene og dermed køoppbygging. 

Situasjon morgenrush 
Figur 2.9 viser gjennomsnittlig tetthet for tidsrommet mellom klokken 07.00 og 09.00 på en vanlig hverdag. På denne 
tiden skal mange inn til Tønsberg sentrum. De største trafikkstrømmene går derfor østover langs Semslinna og 
nordgående over Kanalbrua. Det er også en vesentlig andel trafikk som går ut mot E18. Simuleringene viser 
saktegående fart gjennom sentrum i Stoltenbergs gate og Nedre Langgate. Over Kanalbrua fra sør i Nøtterøyveien går 
også trafikken sakte. Ved Presterød fra øst er det også kødannelse på morgenen. 

 

Figur 2.9 Figuren gir oversikt over opptredende kjøretøykonsentrasjoner i området i løpet av morgenrushet. . Kilde: Rambøll 
2017b. 
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Situasjon ettermiddagsrush 
Figur 2.10 viser gjennomsnittlig tetthet på ettermiddagen mellom 15.00 og 17.00. For innfartsårene viser resultatene 
mye, og tidvis saktegående trafikk særlig langs Semslinna (fv. 300) og over Kanalbrua (fv. 308). Det er kø inn mot 
Jarlsbergkrysset fra samtlige retninger. Det er også saktegående trafikk utover mot Presterød. Mest betydelige 
kødannelser skjer i sentrum langs Stoltenbergs gate og Nedre Langgate, samt over Kanalbrua, Presterød, og langs 
Semslinna inn mot Jarlsbergrundkjøringen. Generelt er det mer kødannelse på ettermiddagen enn på morgenen. 

 

Figur 2.10 Figuren gir oversikt over opptredende kjøretøykonsentrasjoner i området i løpet av ettermiddagrushet. Kilde: 
Rambøll 2017b. 
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Forsinkelse for biltrafikk gjennom Tønsberg 
I forbindelse med arbeidet med KVU for transportsystemet i Tønsbergregionen ble det gjennomført en 
reisetidsregistrering for å kartlegge forsinkelser i rush på aktuelle traseer gjennom Tønsberg (Statens vegvesen 2013 
a). Også her viste resultatene at det generelt var noe større forsinkelser i ettermiddagsrushet enn om morgenen. 
Grønn rute, nordgående retning, skilte seg ut med en gjennomsnittlig forsinkelse i ettermiddagsrushet på 42 
sekunder pr. km. Det vil si en gjennomsnittlig forsinkelse på i overkant av 7 minutter på hele strekningen. I en kort 
periode av rushtiden ble det registrert større forsinkelser på alle rutene. 

 

Figur 2.11 Kartet viser strekningene hvor det er registrert forsinkelser 
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Ved å se på delstrekninger er det mulig å identifisere eventuelle kritiske punkt som er av betydning for de totale 
ruteforsinkelsene. Registreringene for den enkelte delstrekningen gir også et innblikk i hvilke delstrekninger det er 
knyttet uforutsigbarhet og sårbarhet til. Det er knyttet størst gjennomsnittlig forsinkelse til følgende delstrekninger: 

Morgen 

• Blå rute: Teie veidele – Kanalbrua. 
Gjennomsnittlig forsinkelse pr. km: 2 minutter 11 sekunder 

• Rød rute: Shell, Teiehøyden – Kanalbrua.  
Gjennomsnittlig forsinkelse pr. km: 1 minutt 30 sekunder 

• Lilla rute: Gauterød – Trafo (Presterød), FV 311. 
Gjennomsnittlig forsinkelse pr. km: 1 minutt 14 sekunder 

• Blå rute: Biltema, RV 311 – Kanalbrua. 
Gjennomsnittlig forsinkelse pr. km: 1 minutter 9 sekunder 

Ettermiddag 

• Blå rute: Biltema, RV 311 – Mellom rundkjøringer, Kilen. 
Gjennomsnittlig forsinkelse pr. km: 2 minutter 16 sekunder 

• Lilla rute: Mellom rundkjøringer, Kilen – Trafo (Presterød). 
Gjennomsnittlig forsinkelse pr. km: 2 minutter 11 sekunder 

• Grønn rute: Kiosken, Solveien FV 428 – Kanalbrua. 
Gjennomsnittlig forsinkelse pr. km: 2 minutter 2 sekunder 

• Rød rute: Kanalbrua – Shell, Teiehøyden. 
Gjennomsnittlig forsinkelse pr. km: 1 minutt 13 sekunder 

• Grønn rute: Shell – Ruinen som restaureres i Nedre Langgate. 
Gjennomsnittlig forsinkelse pr. km: 1 minutt 7 sekunder 

Området rundt Kanalbrua og Presterød fremhever seg som potensielle trafikale flaskehalser i rushtiden. Strekningen 
Teie veidele - Kanalbrua utgjør den største trafikale «proppen» i morgenrushet. Deretter kommer trafikken mot 
sentrum og Kilenområdet fra henholdsvis Gauterød og Stensarmen/Mammutkrysset. På ettermiddagen er det 
trafikken østover gjennom Kilen og Presterød som byr på de største forsinkelsene, samt trafikken som skal fra 
Kaldnesområdet mot Kanalbrua. Deretter kommer rushtrafikken på strekningen fra Kanalbrua mot Teie, samt 
trafikken vestfra gjennom Nedre Langgate. 
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2.2.4 Trafikksituasjon 2024 med ny fastlandsforbindelsen 

I kapasitetsberegninger for ny fastlandsforbindelse (Rambøll 2017a og 2017b) er det simulert trafikksituasjon for 
2024 for hver av de to alternative korridorene. Disse simuleringene har tatt utgangspunkt i en situasjon tilsvarende 
anbefalt løsning i Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen (Statens vegvesen, 2013). Det 
inkluderer ny bomring og trafikkregulerende tiltak bl.a. med Nedre Langgate stengt for gjennomkjøring og 
Nøtterøyveien tilrettelagt med kollektivfelt/sambruksfelt (se Rambøll 2017a for flere detaljer). 

For simuleringene er det ikke lagt til grunn en nullvekst i trafikk. Trafikkmengden baserer seg på beregninger som 
viser en gjennomsnittlig vekst på 4 % i beregningssnittene. 

Morgen 2024 
Figur 2.12 viser stor kødannelse sørover mot Kanalbrua for begge alternativene. I 11500 (korridor 1) er det størst 
oppbygging nærmere Kanalbrua, mens konsentrasjonen blir størst oppe ved Korten i 16730 (korridor 2). I 16730 
kommer flere fra Nøtterøy opp i krysset ved Korten, som fører til økt tetthet her. I 11500 vil kjørende fra Nøtterøy 
over Kanalbrua danne høyere konsentrasjoner i sentrum istedenfor. 

 

Figur 2.12 Figuren gir oversikt over opptredende kjøretøykonsentrasjoner i området i løpet av morgenrushet i 2024. Øverste 
figur er med fastlandsforbindelse i korridor 1 og nederste figur med korridor 2. Kilde: Rambøll 2017b. 
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Ettermiddag 2024 
Figur 2.13 viser lik trend i tetthet for begge linjealternativene i morgen- som ettermiddagsrush i 2024. Størst 
kødannelse oppstår i Stoltenbergs gate, mens de nye fjordkryssingene har god flyt. Kanalbrua er avlastet ved begge 
linjene sammenlignet med dagens situasjon hvor Kanalbrua er eneste fastlandsforbindelse fra Nøtterøy. 

 

 

Figur 2.13 Figuren gir oversikt over opptredende kjøretøykonsentrasjoner i området i løpet av ettermiddagrush i 2024. 
Øverste figur er med fastlandsforbindelse i korridor 1 og nederste figur med korridor 2. Kilde: Rambøll 2017b. 
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2.3 Parkeringsplasser som i dag fungerer som innfartsparkering i Tønsberg og 
Færder 

På jernbanestasjonen i Tønsberg er det totalt 273 parkeringsplasser. Av disse er 245 plasser til pendlerparkering. 
Pendlerparkering er et tilbud til reisende med gyldig periodebillett (ukes-, måneds- eller årskort), og koster 100 kr. 
per 30-dagersperiode. Det er i tillegg 26 ordinære parkeringsplasser mot betaling, med inntill 48 timer ståtid (kr. 98,- 
per døgn), og 2 plasser for bevegelseshemmede. 

Det er ingen steder hvor det er tilrettelagt for innfartsparkering for trafikk inn mot Tønsberg fra omlandet rundt. Men 
det er to steder langs E18 hvor det er tilrettelagt for parkering ved bussholdeplass for ekspressbuss: 

- Aulerødkrysset (avkjørsel 37, der fv. 300/fv. 525 møter E18): Her er det i overkant av 100 parkeringsplasser, 
der to av dem er reservert bevegelseshemmede. 

- Gullikrysset (avkjørsel 35, der fv. 308 krysser E18): Her er det i dag ikke busstopp, kun en parkeringsplass for 
ca. 90 biler. Den kan brukes til samkjøring, men det antas begrenset bruk. 

I tillegg har bl.a. Tønsberg parkering sett på andre aktuelle steder for innfartsparkering, der det i dag er eksisterende 
parkeringsplasser tilrettelagt for annen bruk. Noen av disse er privat tilrettelagt, som ved Jarlsberg travbane, mens 
andre ligger til offentlige anlegg, som ved Grevenskogen idrettspark. Ingen av stedene som er vurdert har i dag 
konkret tilrettelegging som innfartsparkering.  

2.4 Bilbelegg for Tønsberg og Færder 

Høsten 2016 gjennomførte Statens vegvesen en trafikkundersøkelse som hadde som hensikt å kartlegge 
reisemønster for personbiltrafikk på hovedinnfartene til Tønsberg byområde (Statens vegvesen 2017a). Det ble 
gjennomført 4365 trafikkintervjuer tirsdag 11. oktober 2016 kl. 07-09 / 11-13 / 15-17 på 9 intervjusteder. I tillegg til å 
undersøke reisemønster så ble det også undersøkt hvor mange reisende det var i hver bil. Det gir grunnlag for å 
beskrive bilbelegg for området. Det finnes ikke separat data for Færder. 

Detaljer om bilbelegget fremgår ikke fra rapporten, men rådata fra undersøkelsen er senere studert for å finne 
statistikk for bilbelegg. Gjennomsnittlig antall reisende i hver bil, for alle 4 365 registreringene, er 1,25. Det vil si at 
det gjennomsnittlig er 0,25 passasjerer i hver bil. Flertallet av biler med passasjerer har en passasjer, men det er også 
registrert biler med 2, 3, 4, 5 og 9 passasjerer. Det vil si at selv om det er 0,25 passasjerer per bil så er det ikke 
passasjerer i 1 av 4 biler. Ved å kikke nøyere på tallene så ser vi at ca. 22 % av bilene hadde en eller flere passasjerer. 

 

Figur 2.14 Tabellen gir en oversikt over tallgrunnlaget for bilbelegg fordelt på 9 tellepunkt og tre tidsrom for tellinger (kilde: 
NOTAT - Gjennomsnittlig personbilbelegg i intervjupunkt, Trafikkundersøkelse 2016 Bypakke Tønsbergregionen (09.03.18)) 

Som tabellen (Figur 2.14) viser er det variasjoner i belegg for ulike strekninger og tider på dagen. Vi ser at det er 
færre i hver bil i morgenrush enn tilsvarende på dagtid og på ettermiddager. Det samsvarer med resultater fra 
Nasjonale Reisevaneundersøkelser (RVU) fra 2013/2014. Transportøkonomisk institutt har laget et faktaark om 
bilhold og bilbruk (til nasjonal transportplan 2018-2029) der det fremgår at turer med formål fritid, besøk og 
følge/omsorg har betydelig høyere antall reisende per bil enn tilsvarende for arbeidsreiser (se Figur 2.15). Dersom vi 
sammenligner tall for morgenrush i Tønsberg med tall for arbeidsreiser i RVU ser vi at disse er relativt samsvarende. 
Det tyder på at bilvaner i Tønsberg er relativt like som gjennomsnittet for hele landet.  



Side 24 av 38 

 

Figur 2.15 Antall personer i hver bil pr reise etter reisend formål. (Kilde: RVU 2013/2014) 

Notatet til TØI viser også at økt bilhold har resultert i et noe redusert bilbelegg per reise de siste 30 årene, med en 
nedgang fra 1,66 til 1,55 reisende per bil og per tur.  

Det er for arbeidsreiser potensialet er størst for å øke bilbelegget, og det er også på disse tidspunktene at 
trafikkbelastningen på vegnettet er størst. Fra tallgrunnlaget har vi god oversikt over belegget i bil i Tønsberg i løpet 
av en arbeidsdag. Vi kan anta at det på arbeidsreiser er ca. 0,15-0,17 passasjerer per bil. I morgenrush i Tønsberg er 
det gjennomsnittlig passasjerer i 15 % av bilene. 
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3 Statlige, regionale og lokale mål og strategier 

3.1 Nasjonale 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 byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og 
gange.  

Nasjonal transportplan 2018–2029 har satt følgende overordnede mål for transportsektoren: Et transportsystem som 
er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Det er så gitt tre hovedmål:  

• Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet. 
• Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen 
• Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere andre 

negative miljøkonsekvenser 

Målet om at persontransportveksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange er gitt som et 
etappemål under bedre fremkommelighet.  

Tønsberg-regionen er ikke en del av de ni største byområdene som omfattes av statens ordninger med 
bymiljøavtaler, byvekstavtaler og belønningsordningen. Som grunnlag for bompengefinansierte bypakker i mindre 
byområder har Samferdselsdepartementet gjennom Nasjonal transportplan 2018–2029 gitt fire prinsipper:    

1. Det utvidede nytteprinsippet skal ligge til grunn dersom gjennomgangstrafikk skal betale bompenger. Det 
må i slike tilfeller dokumenteres at gjennomgangstrafikken har nytte av tiltakene som bompengene bidrar 
til å finansiere. 

2. Bomstasjoner skal i hovedsak plasseres innenfor det geografiske området der de bompengefinansierte 
tiltakene gir nytte for bilistene. Plasseringen skal legge til rette for en effektiv innkreving og at de bilistene 
som betaler bompenger, drar nytte av tiltakene. Forslaget til bompengepakke må inneholde en vurdering av 
hvordan bilistene som betaler bompenger, får nytte av tiltakene. 

3. Sammensetningen og omfanget av bypakkene skal fortsatt vurderes ut fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
(f.eks. fra KVU/KS1) og måloppnåelse. Klima- og miljømål skal vektlegges, men må også veies opp mot andre 
relevante mål. Bypakkenes omfang må ikke blåses opp som følge av mulighet for bompengefinansiering. 

4. For at bompengeinnkreving skal kunne vurderes i mindre byområder må bypakkene inneholde tiltak som 
øker framkommeligheten og/eller trafikksikkerheten i vegnettet. 

For mindre byområder er det strengere krav om sammenheng mellom betaling og nytte. Det innebærer at de som 
betaler bompenger, skal ha nytte av vegprosjektet bompengene finansierer. Likeledes må de som har nytte av 
prosjektet, være med på å betale. 

3.2 Regionale føringer 

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) vedtatt av Vestfold fylkeskommune i 2013. RPBA er en felles, 
forpliktende plan for langsiktig arealbruk. Planens strategidel har et eget samfunnsmål for transport: 
Transportsystemet er miljøvennlig, sikkert og effektivt. Planen angir at følgende virkemidler kan benyttes for å styrke 
miljøvennlig transport og bremse veksten i biltrafikken: Investeringer i vegnettet, styrking av kollektivtilbudet, 
arealpolitikk for å underbygge markedet for kollektivtilbudet, parkeringsstrategi, vegprising/bompenger og andre 
bilrestriktive tiltak. 

Under Utvikling av vegnettet beskriver RPBA blant annet følgende:  

• Investeringer i det fylkeskommunale vegnettet skal ha fokus på trafikksikkerhet, tiltak som fremmer 
overgang fra bil til miljøvennlige transportmidler og vedlikehold av vegkapitalen.   

• God avvikling av trafikken i by- og tettstedsområdene i Vestfold skal hovedsakelig løses gjennom 
effektivisert bruk av eksisterende veg- og gatenett, forbedring av kollektivtilbudet med blant annet økt 
framkommelighet og tiltak for gående og syklende. Nye vegforbindelser vurderes som løsning der særlige 
trafikale og samfunnsmessige behov gjør det aktuelt. 
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• I utviklingen av transportløsninger skal fylkeskommunen legge til rette for bruk av virkemiddelpakker med 
bidrag fra ulike aktører for å fremme en best mulig samlet ressursutnyttelse og endring av reisemiddelvalg 
til fordel for miljøvennlig transport. 

Under parkeringsstrategi beskriver RPBA blant annet følgende:  

• I kommuneplanen, eventuelt i kommunal planstrategi, skal det gis en samlet framstilling av kommunens 
valg av virkemidler når det gjelder parkering. 

• I nye arealplaner skal det stilles maksimumskrav til antall parkeringsplasser. 
• Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand skal bruke virkemidler innenfor parkering og 

transportplanlegging som bidrar til å fremme overgang til mer miljøvennlige arbeidsreiser, inkludert elbil. 

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). Som del av arbeidet med RTP så produseres det også en separat rapport som ser på hvordan nå 
nullvekstmålet i Tønsberg (bruker STRATMOD-modellen for Vestfold RTP). Resultat fra det arbeidet vil være 
relevante ved videre detaljering av bilrestriktive tiltak til bypakken. 

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 3.1 Reisemiddelfordeling i Vestfoldbyen, gjengitt i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (ref…). 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. 

3.3 Kommuneplaner i planområdet 

Samfunnsdelen for Kommuneplan for Tønsberg 2014–2026 angir følgende mål og strategier for miljøvennlig 
transport (Tønsberg kommune 2014):  

Vi vil redusere bilbruk og øke kollektivandelen og andelen gående og syklende. Det skal skje gjennom: 

• at parkeringsplassene i sentrum primært tilrettelegges for boliger og korttidsparkering for handlende og 
besøkende 

• å redusere arbeidsplassparkeringen i og nær sentrum 
• å videreutvikle Tønsberg som sykkelby 
• å etablere innfartsparkering tilknyttet ringbuss/god kollektivdekning samt noen større parkeringsanlegg i 

bysentrum 
• konsentrert utbygging som gir korte avstander til daglige gjøremål 
• boligfortetting skal skje i og nær bysentrum, i lokalsentre samt ved eksisterende og framtidige 

kollektivknutepunkter. 
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Samfunnsdelen i Kommuneplan for Færder 2018–2030 beskriver følgende delmål og veivalg for samferdsel: 

Færder kommune har et transportsystem som er trafikksikkert og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet: 

• Fremme miljøvennlige transportformer som erstatning for bil der dette er praktisk gjennomførbart 
• Bidra til styrking av kollektivtilbudet på land og sjø med fokus på frekvens og tilgjengelighet og 

standardheving på holdeplasser 
• Fortsatt utbygging av gang-, sykkelvei- og stinett  
• Kontinuerlig innsats for trafikksikkerhet 

Færder kommune har et transportsystem som gir god framkommelighet, effektiv kommunikasjon og som ivaretar 
samfunnssikkerhet 

• Gradvis forbedre den kommunale veistandarden og samarbeide med øvrige myndigheter for et 
hovedveinett med tilstrekkelig kapasitet for alle reisende 

• Bidra aktivt til bygging av en ny fastlandsforbindelse og at kapasitet som frigjøres på eksisterende 
infrastruktur bedrer fremkommelighet for miljøvennlige transportformer 

• Bidra positivt til regionale transportordninger som flyplassen på Torp og utbygging av jernbane og E18 
gjennom Vestfold 

3.4 Bane NORs parkeringsstrategi  

Bane NOR har en egen parkeringsstrategi som konkretiseres i et eget dokument for InterCity-strekningen Sande–
Skien på Vestfoldbanen (Jernbaneverket 2016). Utgangspunktet er et prinsipp om å skille mellom bystasjoner med 
knutepunktspotensiale og mindre stasjoner. Innfartsparkering ikke er et virkemiddel i knutepunktene, fordi areal er 
et knapphetsgode, kapasiteten på veinettet er begrenset, framkommelighet for kollektivtransport, syklister og 
fotgjengere skal prioriteres og lokal kollektivtransport har god flatedekning. Ved mindre stasjoner kan 
innfartsparkering være et virkemiddel for å fange opp reisende fra spredtbygde områder.  

Jernbaneverket (2016) definerer Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn og Skien som bystasjoner med 
knutepunktpotensiale, mens Horten, Stokke og Torp er kategorisert som mindre stasjoner. Det påpekes at 
innfartsparkering ved ny stasjon i Horten vil avlaste Tønsberg stasjon for reisende som er avhengig av bil for å komme 
seg til toget. 

Konkret anbefaler Jernbaneverket følgende utvikling av innfartsparkeringsplassene ved Tønsberg stasjon:  

• I 2024: Parkeringstilbud opprettholdes som i 2016 
• I 2030: Overgang til mer bymessig parkering. Parkeringstilbudet ses i sammenheng med tilbudet for øvrig og 

i samarbeid med andre aktører med tanke på knutepunktsutvikling.  
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4 Aktuelle tiltak 

4.1 Bilrestriktive tiltak nødvendige for å nå vedtatte mål 

Foreløpig målsettingen for Bypakke Tønsberg-regionen er nullvekst i personbiltrafikk, målt i antall kjørte kilometer. I 
tråd med etablerte bypakke-samarbeid foreslås 2016 som startår også for denne utredningen, med varighet frem til 
2030. I denne perioden ventes samtidig en betydelig vekst i befolkning (Norconsult 2018b). Det er ikke realistisk at 
gode tiltak for gående, syklende og kollektivtrafikk alene er tilstrekkelig for å få nullvekst i biltrafikk. For å oppnå det 
vil også være helt nødvendig å innføre bilrestriktive tiltak.  

Det er nylig gjennomført et omfattende arbeid med byutredninger i åtte byområder; Bergen, Trondheimsområdet, 
Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø. I hvert av byområdene er 
det vurdert hvordan ulike virkemidler påvirker hvordan vi reiser, og dermed muligheten til å nå nullvekstmålet. I 
sammendragsrapporten fra utredningene oppsummeres det med at følgende virkemidler har stor betydning for å nå 
nullvekstmålet for persontransport med bil (Statens vegvesen 2018): 

• Bompenger eller vegprising. 
• En mer kompakt byutvikling og fortetting ved knutepunkter og viktige kollektivtraseer. 
• Økte parkeringsavgifter og redusert tilgjengelighet til parkeringsplass, spesielt ved arbeidsplassen. 
• Et bedre kollektivtilbud med tog, buss og/eller bane.  
• Gang- og sykkelanlegg. 
• Redusert vegkapasitet/Redusert konkurransekraft for bilen. 

Det poengteres at det er kombinasjoner av tiltak som gir god effekt, og at dette inkluderer tiltak som regulerer 
biltrafikken. Byutredningene viser også eksempler på prosjekter i bypakker som bidrar til økt biltrafikk dersom de 
ikke suppleres med ytterligere tiltak, f.eks. vegutbygging som gir økt kapasitet. Et sentralt tiltak i bypakke Tønsberg-
regionen er ny fastlandsforbindelse. En slik veiutbygging gir i seg selv økt kapasitet og økt fremkommelighet for 
biltrafikk. For å nå målene må derfor bypakken suppleres med bilrestriktive tiltak.  

Planprogrammet for kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport beskriver at totaltrafikken gjennom 
bomstasjonene tilknyttet Tønsberg Hovedvegfinans AS økte med 2,6 % fra februar 2014 til februar 2015 og med 3,7 
% fra februar 2015 til februar 2016. Som vist i kapittel 2.2.2 har trafikken økt betydelig mer etter at bomstasjonen ble 
nedlagt høsten 2016.  

I kapittel 4.2–4.5 presenteres aktuelle tiltak som bidrar til å redusere bilandelen og det totale trafikkarbeidet fra 
privatbil. 

4.2 Økt antall personer i hver bil (økt bilbelegg) 

Et tiltak for å redusere trafikkarbeidet fra personbiltrafikken er å samle de reisende i færre biler. Som vist i kapittel 
2.4 er det i dag gjennomsnittlig kun passasjerer i ca. hver femte bil i rushtidene. Det er dermed potensiale for å samle 
alle som i dag reiser med bil i færre kjøretøy, og på den måten redusere trafikkarbeid med privatbil. 

I kapittel 4.2.1 diskuteres systemer for å koble sjåfører med potensielle passasjerer, og i kapittel 4.2.2 diskuteres bruk 
av sambruksfelt som en driver for å øke bilbelegg. Også andre bilrestriktive tiltak som f.eks. parkeringsrestriksjoner 
som omtales i kapittel 4.3, kan styrke reisendes villighet til å samles i færre biler. 

4.2.1 Teknologiske koplingstjenester (ITS) 

Med teknologiutvikling vi har sett de siste årene, med smartelefoner med nøyaktige lokaliseringssystem og mulighet 
for valgfrie applikasjoner, er det nå mulig å koble kjørende med potensielle passasjerer på en helt ny måte. Det 
finnes flere løsninger som også gir trygg betalingsfunksjon fra passasjer til sjåfør. Men for at slike system skal kunne 
fungere er det bl.a. avhengig av tilstrekkelig mange brukere slik at passasjerer og kjørende finner hverandre på en 
rask og enkel måte. Det vil også i størst grad være egnet i tettbygde områder der mange bor og arbeider innenfor et 
begrenset område. 

Det finnes flere samkjørings-apper tilgjengelig her til lands som benytter denne typen teknologi til å få flere reisende 
i hver bil. Bruken har samtidig vært begrenset. En av grunnen er trolig nettopp at bruken så langt er for lav slik at 
både kjørende og potensielle passasjerer litt for sjeldent finner et passende tilbud.  
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TØI har gjennomgått og vurdert slik samkjøring 1 og ser bl.a. på utfordringer og muligheter. De viser til at det er 
nødvendig med et enkelt og brukervennlig system som minimum har en kritisk masse brukere i området over tid. 
Samtidig er brukernes holdninger ofte det største hinderet. Mange opplever at ulempe er større enn fordelene, og 
det reduserer naturlig bruk. Viktige ulemper er redusert frihet og fleksibilitet, mangel på privatliv og ro på reisen, 
utrygghet med reise med ukjente. Særlig for reisende uten bil kan usikkerhet om hvorvidt det finnes et «machende» 
reisetilbud være en stor ulempe. 

Det er flere slike tilbud, både i Norge og i utlandet. På tross av flere eksisterende tilbydere har bruken her til lands så 
langt vært liten. Opplevde fordeler satt opp mot opplevde ulemper gjør at det trolig må etableres flere incitamenter 
for å øke andelen samkjøring slik at det gir relevant virkning for trafikkarbeidet. Et slikt virkemiddel kan være 
etablering av sambruksfelt som kan gi redusert reisetid (diskuteres under). Andre tiltak kan være større økonomiske 
gevinster f.eks. i form av kostnadsreduksjon for parkering eller bompasseringer. 

Samlet vurderes potensiale for kraftig økning i samkjøring i Tønsberg å være svært usikker. Regionens størrelse gjør 
at en stor andel av reisende må delta for å gi kritisk brukermasse. Samtidig ser en bl.a. noen steder i USA en viss 
suksess med liknende tiltak, noe som tyder på potensiale dersom forholdene er riktige. Erfaringer derfra tilsier at 
dersom nye system testes ut og bilførere/passasjerer ikke finner en «match» i løpet av de tre første forsøkene, vil de 
miste tiltroen til koblingstjenesten. 

I sammendragsrapport for gjennomførte byutredninger (Statens vegvesen 2018) omtales hvilken betydning nye 
teknologiske trender kan ha for fremtiden transportsystemer. Der fremgår det at det ikke er entydig hvordan bl.a. 
delingsmobilitet kan påvirke trafikkarbeid. Samtidig som flere i hver bil bør gi mer effektiv transport med færre biler 
på veien kan samtidig økt mulighet for bildeling føre til økt tilgjengelighet til privatbilbasert transport. Det kan i seg 
selv hente reisende fra andre transportmiddel og gi en høyere andel reisende med bil (selv om den også gir flere i 
hver bil). Det er samme utfordring som for enkelte andre former for ITS som gir økt funksjonalitet, redusert pris, eller 
andre fordeler som kan fremme bruk av privatbiler. 

4.2.2 Sambruksfelt 

En type tiltak som kan være et incentiv for å fremme mer samkjøring er etablering av sambruksfelt i form av 2+ eller 
3+ felt. Løsningen foreslås gjerne som er et alternativ til rene kollektivfelt, men som da også åpner for bruk av 
personbiler med flere reisende. 

Erfaringer fra strekninger i Norge der denne løsningen er benyttet viser liten effekt i form av økt andel samkjøring. I 
tiltakskatalogen for transport og miljø er det framlagt en gjennomgang og vurdering av effekt fra bruk av 
sambruksfelt2. Der vises det bl.a. til 7 eksempel der tiltaket er prøvd i Norge. Erfaringen fra før og etterregistreringer 
er at påvirkning til endring fra alenekjøring er fraværende til liten. Samtidig er det stor grad av snikkjøring (særlig i 
tiltakets startfase og der det er store tidsgevinster knyttet til snikkjøring). 

Samtidig gir bruk av tiltaket en kapasitetsøkning for vegnettet på anslagvis 15-30 % (tilsvarende andelen biler med 
flere enn en reisende). Det kan føre til økt trafikk, men kan også hindre tilbakeblokkeringer til strekninger i forkant av 
området med sambruksfelt. Hvorvidt den totale effekten er å regne som positiv for andre hensyn enn økt andel 
samkjøring, må derfor vurderes for hver enkelt situasjon (bl.a. med grunnlag i mål for tiltaket og vurdering av øvrige 
konsekvenser). 

Faglitteratur og erfaringer fra andre steder gjør at tiltaket ikke vurderes, i seg selv, å være effektivt for å øke andelen 
samkjøring. Men det kan bidra til effekt i kombinasjon med flere andre tiltak som bygger opp under økt samkjøring. 
Det må også vurderes hvor de ekstra passasjerene kommer fra. Det er heller ikke gitt at hver ekstra passasjer i bil gir 
en tilsvarende reduksjon i biler på veg. Dersom det er reisende uten tilgang til bil som alternativt ville kjørt buss eller 
syklet så er effekten for 0-vekst i trafikk ikkeeksisterende.  

4.3 Parkeringsrestriksjoner 

I sammendragsrapport for gjennomførte byutredninger (Statens vegvesen 2018) oppgis som et sentralt funn at 
«Økte parkeringsavgifter og redusert tilgjengelighet til parkeringsplass er virkemidler som har stor betydning. Å 

                                                                    
 

1 https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-5-mobilitetsplanlegging-og-kampanjer/b-5-3/ 
2 https://www.tiltak.no/a-begrense-transportarbeidet/a-2-infrastruktur/sambruksfelt-miljofelt/ 

https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-5-mobilitetsplanlegging-og-kampanjer/b-5-3/
https://www.tiltak.no/a-begrense-transportarbeidet/a-2-infrastruktur/sambruksfelt-miljofelt/
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avgiftsbelegge arbeidsplassparkering har mye å si fordi transportbruken til arbeid legger et viktig premiss for valg av 
transportmiddel på andre reiser.» 

Et konkret eksempel er byutredning for Nedre Glomma (Statens vegvesen 2017b). Der viser resultat fra 
modellsimuleringer at både utvidelse av parkeringssoner, og økning i hvor mange som må betale for parkering på 
arbeidsplass, hver for seg ville gi nok effekt til å nå nullvekstmål (ca. 2,4 % prosent redusert trafikkarbeid). 

TØI har også gjennomgått og vurdert 
parkeringsregulering for tiltakskatalogen3. 
Der slår de fast at regulering av antall 
parkeringsplasser ved start- og målpunkt har 
størst effekt, men at også andre tiltak som 
avgifter og tidsbegrensning reduserer 
sannsynligheten for å bruke bil. Det vises til 
reisevaneundersøkelse for 2013/14 der det 
fremgår at bare 17 % av de som ikke har 
parkeringsplass på jobben velger å kjøre dit. 
Andelen stiger til 46 % dersom det er mulig å 
finne parkering ved arbeidssted, men med 
avgift. I omtalen i tiltakskatalogen vises det 
også til erfaringer fra bedrifter som har 
flyttet lokalisering med redusert og dyrere 
parkeringstilbud der antallet som ankom 
arbeidsplass med bil ble redusert med 80 %. 

I trafikkundersøkelse for Tønsberg (Statens 
vegvesen 2017a) oppgir om lag 80 % av 
reisende til jobb eller skole at de hadde tilgang 
til gratis parkeringsplass. Resultat fra reisevaneundersøkelsen 2013/14 (Urbanet Analyse 2015) gir supplerende 
informasjon. Også her fremgår det at tilgjengeligheten til gratis parkering hos arbeidsgiver er høy, med ca. 60 % i 
Tønsberg/Nøtterøy sentrum og hele 85 og 88 % henholdsvis utenfor Nøtterøy og Tønsberg sentrum. I tillegg har enda 
flere tilgang til parkering hos arbeidsgiver, men mot avgift. De aller fleste har også tilgang til egen parkeringsplass ved 
bolig i regionen. 

En utfordring i forbindelse med parkeringsrestriksjoner er at mange av parkeringsplassene er private og vanskelig å 
regulere. Det gjelder særlig de mange private parkeringsplassene ved arbeidsplasser. Det anbefales å gå i dialog med 
store arbeidsgivere for å diskutere muligheter for å redusere omfanget av gratis parkering. 

Aktuelle parkeringstiltak for å redusere privatbilarbeid: 

• Reduksjon i antall tilgjengelige parkeringsplasser. På grunn av stor andel eneboliger og private 
parkeringsløsninger ved bolig, vil det være mer gjennomførbart å redusere antallet parkeringsplasser ved 
målpunkt for reiser. Det vil si i sentrum og ved arbeidsplasser. 

• Gjøre eksisterende parkeringsplasser mindre attraktive. Det kan gjøres ved bruk av avgift/øke avgift. Avgift 
følger hovedsakelig soner, og det deles mellom langtidsparkering og korttidsparkering. Det bør særlig 
tilrettelegges med økt avgift for langtidsparkering som i størst grad påvirker bilbruk på arbeids-/skolereiser. 

• Økt andel share-pay som gir betaling for parkeringsplasser på arbeidssteder. 
• Mange gateparkeringsplasser skal erstattes med parkeringsplasser i større parkeringsanlegg som del av 

tiltakene i Gatebruksplan for Tønsberg sentrum (Bypakke Tønsberg-regionen 2017). Et tiltak kan være å 
etablere disse med lengre gåavstand til antatte målpunkt for å gi noe økt motstand for å bruke bil som 
reisemiddel. 

I tillegg til redusert trafikkarbeid kan parkeringsrestriksjoner også gi andre positive gevinster i byområder. En synlig 
gevinst er at mindre areal må settes av til hensetning av biler. Det gir mulighet for triveligere og mer kompakte 
bygater og sentrumsområder. 

                                                                    
 

3 https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-1-styring-bilbruk/b-1-4/ 

Figur 4.1 Transportmiddelfordeling på arbeidsreiser etter parkeringstilbud 
ved arbeid blant dem som bor og arbeider i de tolv største norske 
bykommunene 2013/14. Personer som får dekket parkeringskostnadene av 
arbeidsgiver er ikke inkludert. Kilde: TØI 2015b 

https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-1-styring-bilbruk/b-1-4/
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4.4 Trafikantbetaling  

Et viktig virkemiddel for å oppnå mål om nullvekst i personbilarbeid er trafikantbetaling i form av bomring eller 
eventuelt veiprising. I utgangspunktet er dette tiltak som skal gi inntekter til å betale for veitiltak eller andre tiltak for 
bedre transporttilbudet. Samtidig er det liten tvil om at dette er tiltak som har god effekt for å redusere bilbruk. 

I sammendragsrapport for gjennomførte byutredninger (Statens vegvesen 2018) er følgende definert under sentrale 
funn: 

«Bompenger eller vegprising har stor effekt på biltrafikken, og dermed for måloppnåelse. I flere byområder 
fanger dagens bomsnitt opp en relativt liten del av trafikken. En mulig løsning for å fange opp en større del 
av trafikken er tettere bomsnitt, som det legges opp til blant annet i Bergen og på Nord-Jæren. En annen 
løsning som kan være aktuell på sikt er kilometerbasert avgift (vegprising). Vegprising vil bety en jevnere 
belastning fordi alle betaler per kjørte kilometer, men prisen per biltur vil i gjennomsnitt bli lavere. Det er 
teknologisk mulig å foreta en slik innkreving, men det er per i dag ikke åpnet for utprøving av slike ordninger 
i det norske regelverket.» 

Erfaringer fra Tønsberg viser hvilken effekt bomring kan ha på trafikkarbeidet. Som vist i kapittel 2.2.2 økte trafikken 
betydelig i Tønsberg etter at bomringen ble lagt ned i 2016. Økningen i biltrafikk året etter at bommen var lagt ned 
var på hele 9,4 %, noe som er betydelig høyere enn foregående år. 

I kapittel 4.4.1 til 4.4.2 presenteres tre varianter av trafikantbetaling som vurderes som del av bypakken. 

4.4.1 Bompenger 

Bompenger samles inn ved at det etableres innkrevingspunkt der passerende biler må betale en bomtakst. Dette er 
den vanligste formen for trafikantbetaling, og tilsvarer den løsningen som ble lagt ned i Tønsberg i 2016. Som del av 
grunnpakken fra konseptvalgutredningen (Statens vegvesen 2013b) er det lagt inn en bomring rundt Tønsberg 
sentrum der det er innkreving kun for trafikk i retning sentrum. Det ligger inne en takst på 25 kr. 

Både byutredning for Nedre Glomma (statens vegvesen 2017b) og for Grenland (Statens vegvesen og 
Jernbanedirektoratet 2017) har simulert effekt av tiltak med økt bomavgift. Begge steder ser en klar gevinst av 
tiltaket, og der biltrafikken reduseres i takt med økning av avgifter. 

4.4.2 Rushtidsavgift 

Rustidsavgift er en tilleggssats på en bomring som tilkommer i rushtidene. F.eks. kan normal bomtakst være 25 kr, 
men i rushtidene koster hver passering 35 kr. Som beskrevet tidligere (kapittel 4.3) antas det være særlig effektivt å 
gjøre tiltak rettet mot arbeidsreiser med bil. 

Rushtidsavgift kan ha en ytterligere bilreduserende effekt (ut over vanlig bompengeinnkrevning), og det vil normalt 
også bidra til å redusere/forskyve toppen i veibelastningen. Det er et resultat av at noen av de som har mulighet til å 
styre selv når det reiser til og fra arbeid velger å gjøre det utenom tidene det kreves inn rushtidsavgift.  

I byutredning for Grenland (Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet 2017) ble et slikt tiltak simulert. Der med en 
ekstra takst på 10 kr i rushtidene. Tiltaket gav der en effekt på ca. 0,5 % redusert trafikkarbeid. Siden rushtidsavgift 
kun har effekt deler av dagen må økningen her være større for å gi en stor reduksjon. 

4.4.3 Vegprising 

En variant av bompenger som kan oppleves mer rettferdig, og som er rettet dirkete mot totalomfang i trafikkarbeid, 
er vegprising. Her legges det en avgift biltrafikk for hver kjørt kilometer. Det gir en fordeling av betaling som er 
direkte knyttet til hvor langt en kjører og reduserer taktisk kjøring for turer som ikke går over bomsnitt. Det vil også 
kunne ha en ekstra avvisende effekt da det er åpenbart at hver kjørt km gir en ekstra kostnad. 

Det er mulig å også her ha en økt takst i rushtid, likt som for ordinær bom. Da vil taksten per kilometer være høyere i 
rushtid, og dermed kunne gi økt avvisning i perioder med mye biltrafikk og arbeidsreiser. 

For å registrere kjørelengde kan det være teknologisk mulig å benytte GPS-registrering i hvert enkelt kjøretøy. 
Løsningen er foreløpig ikke tillatt av Datatilsynet på grunn av personvernet. Datatilsynet har likevel pekt på at bruk av 
GPS kan være akseptabelt på visse vilkår. 
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I byutredning for Grenland (Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet 2017) er det simulert et alternativ med 
vegprising som gav større avvisning for biltrafikk sammenlignet med løsning med bom. Der ble det testet med en 
takst på 1 kr/km utenom rush og 2 kr i rush. Effekten var der stor, og selv betydelig større enn en dobling av 
bomavgift. Effekten sammenlignet med trafikantbetaling i bom vil, ut over varianser i prising, påvirkes av hvordan 
bomsnittene er lagt opp og om de fleste turer uansett belastes. 

4.5 Innfartsparkering 

Formålet med innfartsparkering er å bidra til reduksjon i bilbruk ved at reisende som av ulike grunner må bruke bilen 
på første del av reisen fra hjemsted, kan kjøre til stasjon/holdeplass og derfra reise videre med kollektivtransport 
(eventuelt samkjøring). I tillegg til reduksjon i antall kjørte kilometer kan tiltaket redusere behovet for parkering på 
verdifulle areal sentralt i byer og tettsteder. Tiltaket kan gjøre det lettere og mer attraktivt å bruke kollektivtransport, 
særlig for reisende som ikke har godt kollektivtilbud der de bor. 

Samtidig som formål og potensielle effekter er gunstige ved etablering av innfartsparkering, så er det flere 
utfordringer både knyttet til plassering, utforming og hvilken effekt som kan ventes. Det er gjort flere studier og 
vurderinger av innfartsparkering som gir kunnskap om hvordan de fungerer og blir brukt andre steder. Generelt er 
erfaringen ofte at også mange som bor svært nær innfartsparkeringsplasser velger å bruke bil dersom det eksisterer 
et tilbud med tilgjengelige plasser og det ikke koster dem noe. Det kommer bl.a. frem i en rapport utarbeidet av TØI 
(TØI 2014) der de så på bruk og brukere av innfartsparkering gjennom undersøking av 75 innfartsparkeringsplasser. 
Det viste seg at over 50 % av dem som kjører bil til en innfartsparkeringsplass er bosatt mindre enn 3 kilometer i 
luftlinje fra der parkeringen skjer, og nær 40 % innenfor 2 km. Samtidig oppgis det at kø er den viktigste grunnen til at 
reisende ikke velger å kjøre hele veien, men at også tilgjengelig parkering ved målpunkt (oftest arbeidssted) er en 
viktig årsak.  

I 2014 utarbeidet Akershus fylkeskommune en strategi for innfartsparkering for Akershus og Oslo (Akershus 
fylkeskommune 2014). Der fremgår det at bruk av innfartsparkeringen utgjøre kun 2 % av de samlede 
kollektivreisene i området. Det antyder at effekten av tiltaket er begrenset, selv i et område som har et godt utbygd 
kollektivsystem og ca. 8 000 innfartsparkeringsplasser. Dersom en ser på reiser fra Akershus til arbeidssted i Oslo, så 
er derimot andelen høyere med 7 %. Det tyder, som erfaringene i TØI sin undersøkelse, på at det er en forutsetning 
at det er vanskelig å bruke bil helt frem til målpunkt for at kjørende skal velge å bytte til kollektivtrafikk undervegs. 

Et viktig moment i diskusjon om innfartsparkeringer er også hvor parkeringsplassene anlegges. Det er tydelige 
utfordringer knyttet til å bruke areal sentralt i byer og tettsteder til parkeringsområder. Dette er områder hvor det 
ofte er god kollektivforbindelse inn til omstigningspunktet og hvor det er mange som bor nær stasjonen. Samtidig vil 
parkeringsplassene beslaglegge kostbart og attraktivt tomteareal som kunne vært utnyttet til byutvikling 
(eksempelvis ved togstasjonen i Tønsberg der byuvikling til bolig/arbeidsplasser kunne gi gunstige effekter for 
transportarbeid med bil). Resultatet kan da være løsninger som har lite påvirkning på antallet kollektivreiser samtidig 
som det gir økt, eller kun marginal reduksjon i trafikkarbeid i sentrumsområdet. 

4.5.1 Samlet vurdering og antatt bilrestriktiv effekt 

TØI oppsummerer i sin rapport om innfartsparkering (TØI, 2014) følgende om hvilke typer som kan gi reduserte 
klimagassutslipp: 

«Vi fant at innfartsparkeringer i byregioner med vesentlig potensiale for byspredning, regionforstørring og 
indusert trafikk ikke vil gi redusert biltrafikk eller klimagassutslipp. I byregioner uten slikt potensiale, er det 
innfartsparkeringer som ligger langt fra destinasjonen, som ikke stimulerer til unødig kjøring, og som ikke gir 
trafikkskapende fortrengning av utbygging og aktiviteter som i størst grad gir trafikk-reduksjon.» 

For å bidra til nullvekst i trafikkarbeid fra privatbiler i Tønsberg-regionen vurderes ikke innfartsparkering som et tiltak 
som vil gi stor effekt. Særlig anbefales ikke slike tiltak i sentrale områder. Der vil tilrettelegging være ekstra kostbart, 
samtidig som potensiale for god effekt er liten og mulighet for andre negative konsekvenser for tettsted/by er stor. 

Det er mer aktuelt å vurdere innfartsparkering utenfor tettbygde områder, der det samtidig bor en del mennesker 
som har litt for lang avstand til et godt kollektivtilbud. Etablering av innfartsparkering bør da tilrettelegges med 
direkte tilgang til godt kollektivtilbud. Men heller ikke her ventes et slikt tiltak å gi stor effekt for samlet trafikkarbeid. 
F.eks. vil etablering av 200 parkeringsplasser, bl.a. på grunn av økt lokalkjøring og ventet gjennomsnittsbelegg, 
kanskje gi en reduksjon i trafikk mot sentrum som maksimalt er ca. halvparten. Det vil i så fall gi en reduksjon i trafikk 
på 100 biler, eller 200 turer daglig, noe som utgjør ca. 0,6 % av daglig trafikk på kanalbroen. 
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Ut over reduksjon i biltrafikk så vil etablering av innfartsparkering kunne gi økt mobilitet for reisende med økt 
fleksibilitet i valg og kombinasjon av reisemiddel. Det kan også gi noe reduksjon i parkeringsbehov i sentrum. Riktig 
gjennomført kan det ha positive gevinster, men det vil i hovedsak være som mobilitetstiltak i utkant av by og på 
innfartsårer (primært ved knutepunkt/byttepunkt eller ved holdeplasser med godt tilbud). På grunn av antatt 
kostnad og effekt er det er derfor ikke vurdert til å være et prioritert tiltak for å nå nullvekst i biltrafikk. 
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5 Effekter og vurderinger av tiltak 
Fra gjennomgang og vurdering av ulike trafikkreduserende tiltak i kapittel 4 er det sett videre på de som synes mest 
hensiktsmessige for Tønsberg-regionen. Det er estimert effekt av ulike varianter av disse ved hjelp av en 
transportmodell (se omtale av denne i kapittel 5.1). I kapittel 5.2 og 5.3 beskrives variantene for henholdsvis 
trafikantbetaling og restriksjoner for parkering. Resultat fra modellkjøringen presenteres i kapittel 5.5. 

5.1 Transportmodell for estimering av effekt for trafikkarbeid 

I etterkant av transportberegningene av ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg er det gjort ytterligere 
transportberegninger for bypakke Tønsberg. Hensikten med beregningene er å vurdere betydningen ulike virke-
midler og kombinasjoner av virkemidler har for personbiltrafikken i et byområde. Tilsvarende samtlige byutredninger 
gjennomført i 2017 forsøker beregningene å gi kunnskap rundt hvilke tiltak som kan innføres for at kommende 
transportvekst i et byområde frem mot 2030 tas med miljøvennlige reisemidler (kollektiv, gang og sykkel). For 
bypakke Tønsberg er byområdet som analyseres avgrenset til Tønsberg og Færder kommuner.  

Transportmodellen som benyttes for beregningene er RTM versjon 3.12.1. Det er sett på delområde Vestfold (DOM 
Vestfold) som omfatter hele fylket. Modellen beregner persontransport mellom ca. 600 soner i DOM Vestfold og 
fordeler den på bil, tog, buss, sykkel og gange. Personreiser med lengder 70 km eller mer er beregnet med nasjonal 
transportmodell (NTM6) og gir input i form av turmatriser for bil og kollektiv til DOM Vestfold. I tillegg har modellen 
en turmatrise for tunge kjøretøy som sammen med personbiltrafikken gir den totale biltrafikken i modellen. 

Videre i kapittelet vises hvilken virkning ulike enkelttiltak har for utkjørte km med bil innenfor Tønsberg og Færder 
kommuner. Enkelt-tiltakene som er beregnet er hovedsakelig bilrestriktive, altså økte bomtakster, parkeringstakster 
eller innføring av vegprising (betaling pr. utkjørte km med bil). Det er også gjort en beregning av en ytterligere 
styrking av kollektivtilbudet. Prognosesituasjonen viser endringer fra dagens situasjon (satt til 2016) til 
beregningsåret 2030.  

5.2 Varianter av trafikantbetaling 

Det er testet ut effekt fra ulike varianter og kostnadsnivå av trafikantbetaling. De første variantene benytter betaling 
i bomstasjoner (samme bomsnittene som er lagt til grunn for KVU). En variant har økt bomsats hele døgnet, mens 
den andre har en økning som er tidsdifferensiert. 

Tabell 5-1 Oversikt over varianter til bomtakst som er testet i modell. 

 Takst Beskrivelser 
40 kr Takst per bompassering. Flat takst hele døgnet 
Utenom rush: 35 kr 
I rush: 45 kr 

Takst per bompassering. 
Tidsdifferensiert takst i og utenfor rushtid (0700–0900 og 1500–1700) 

 

Som et alternativ til betaling ved passering av bomsnitt er det også testet fire varianter av vegprising. Der er takst per 
km settes enten som flat takst, eller variabelt mellom soner og/eller tidspunkt. Disse fire variantene fremgår av 
tabellen under. 

Tabell 5-2 Fire varianter av vegprising som testes i trafikkmodell. 

Takst Beskrivelser 
Flat takst: 1 kr Betaling per kjørte km. 

Jevnt nivå hele døgnet på alle veier innenfor avtaleområdet (med unntak av E18). 
Utenom rush: 1 kr 
I rush: 2 kr 

Betaling per kjørte km. 
Tidsdifferensiert takst i og utenfor rushtid (0700–0900 og 1500–1700) 

Indre sone: 2 kr  
Ytre sone: 1 kr 

Betaling per kjørte km. 
Takstdifferensiering etter inndeling i to geografiske soner: 

- Indre sone --> vegnett innenfor bomsnitt. 
- Ytre sone --> avtaleområdet utenfor bomsnitt. 

Indre sone: 2 kr (4 kr i rush)  
Ytre sone: 1 kr (2 kr i rush) 

Betaling per kjørte km. 
Takstdifferensiering både etter geografiske soner og tid. 
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Resultatene fra alternativene vises i kapittel 5.4. 

5.3 Hvilke typer parkeringsrestriksjoner gir ønsket effekt?  

5.3.1 Parkeringstiltak i transportmodell 

For å se e effekten av parkeringsrestriksjoner i Tønsberg er 
det testet tre ulike tiltakspakker i transportmodell. I tillegg 
er en variant som viser dagens soner og takster lagt inn 
som et eget alternativ. Tiltakene legges på grunnkretser (se 
Figur 18) med ulik takst for kort- og langtidsparkering, i 
tillegg til at det legges inn ulik andel gratis parkering ved 
arbeidssteder.  

Tiltakspakke nr. 1 viser dagens situasjon, mens nr. 2 til 4 
viser økende restriksjonsgrad: 

1. Dagens parkeringstakster i sentrum 
For lysegrønne grunnkretser er det lagt inn at 
færre enn 60 % har gratis arbeids-plassparkering. 
Modellen har en gjennomsnittlig betaling på 
kortidstakst på 10-20 kr og tilsvarende for 
langtidstakst er 80-150 kr.  
For mørkegrønne grunnkretser er det lagt inn at 
60 % har gratis parkering på arbeidsplassen. 
Kortidstaksten er på 10 kr og langtidstaksten på 
80 kr. Dette tilsvarer omtrent dagens 
parkeringstilbud og takstnivå. 
 

2. Økte parkeringstakster i sentrum, scenario 1 
For grunnkretser som er lyse- og mørkegrønne er 
lagt inn at færre enn 36 % har gratis 
arbeidsplassparkering. Modellen har 
gjennomsnittlig korttidstakst på 15-30 kr, og 
tilsvarende 150-180 kr for langtidstakst.  
 

3. Økte parkeringstakster og reduksjon av gratis 
arbeidsplassparkering i sentrum, innføring av 
sentrumsnære boligsoner, scenario 2  
For grunnkretser som er lyse- og mørkegrønne er det lagt inn at færre enn 10 % har gratis 
arbeidsplassparkering. Det er 15-30 kr i kortidstakst og 150-180 kr i langtidstakst.  
For gule grunnkretser er lagt inn at 60 % har gratis parkering på arbeidsplassen. Gjennomsnittlig betaling på 
langtidstakst er der på ca. 150 kr.  
 

4. Økte parkeringstakster og reduksjon av gratis arbeidsplassparkering i sentrum samt innføring av 
sentrumsnære boligsoner, utvidet boligsone, scenario 3  
Lyse- og mørkegrønn er grunnkretser hvor det er lagt inn at færre enn 10 % har gratis 
arbeidsplassparkering. Gjennomsnittlig betaling på korttidstakst er på 15-30 kr og tilsvarende for 
langtidstakt er 150-180 kr.  
I gule grunnkretser er lagt inn at 10 % har gratis parkering på arbeidsplassen. Gjennomsnittlig betaling på 
langtidstakst er på ca. 150 kr.  
For røde grunnkretser er lagt inn at 80 % har gratis parkering på arbeidsplassen. Gjennomsnittlig betaling på 
langtidstakst er på ca. 80 kr. 

Kommer fra resultat fra RTM. Det er ikke mulig å legge inn redusert antall parkeringer. Andre tiltak som skal testes er 
å øke avgift eller legge avgift på plasser som ikke har det i dag. Det gjøres i modellen for grunnkretsnivå. Der skilles 
det mellom langtidsparkering (som påvirker arbeidsreiser) og korttidsparkering (hovedsakelig for reiser med hensikt i 
fritid/handel). 

Figur 5.1 Kartet viser grunnkretser i Tønsberg m/omegn. 
Grønne grunnkretser er definert som sentrsumssoner, gule 
er sentrums-nære boligsoner og røde grunnkretser er 
utvidede boligsoner. (kilde:NVDB) 
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5.4 Resultater fra trafikkmodell 

Figur 5.2 viser resultatene fra kjøringer i trafikkmodellen. Her fremgår endringen i trafikkarbeid som tiltakene 
beskrevet i kapittel 5.2 og 5.3 antas å gi. Til venstre i figuren er det satt opp noen grunnlagsberegninger som fungerer 
som sammenligningsgrunnlag. Den blå søylen viser trafikkarbeid i 2016. Den høyeste søylen viser hvordan trafikken 
forventes å bli i 2030 uten noen tiltak. Søylene merket med Bypakke 11000 og Bypakke 16000 viser situasjon i 2030 
gitt at tiltakene beskrevet i Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen (Statens vegvesen 
2013b) er gjennomført. Forskjellen på 11000 og 16000 er hvilke variant av fastlandsforbindelsen som er lagt til grunn 
(se kapittel 2.1.2). 

Alle enkelttiltakene som er testet og vist i figuren er lagt til som en endring på alternativet Bypakke 16000. Det vil si 
at f.eks. tiltaket bom 40 kr har en effekt som er estimert til å gi 7% lavere trafikkarbeid enn opprinnelig bomtkst på 
25 kr (Bypakke 16000 har økning på 13 % over 2016 situasjon og 40 kr bom har tilsvarende økning på 6 %). 

 

 

Figur 5.2 Resultat fra test av tiltak i RTM transportmodell. 

I tillegg til resultatene i Figur 5.2 er det også testet effekten av å la to (av fire) felt på ny fastlandsforbindelse bli 
sambruksfelt. Det ble gjort for selve fjordkryssingen (bypakke 16000 med sambruksfelt) for å se om redusert 
kapasitet på forbindelsen kunne gi noe avvisning. Resultatet viser tilnærmet ingen endringer sammenliknet med 
tilsvarende situasjon uten sambruksfelt. Men en viktig del av begrunnelsen antas å være at vegkapasitet og 
trafikkvolum tilsier lite trengsel, noe som gir lite avvisningseffekt. 
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5.5 Vurdering av resultat og anbefaling 

Utslagene på effekt for trafikkarbeid for tiltakene (som vist i Figur 5.2) er resultat fra simuleringer med trafikkmodell, 
og de er derfor kun antakelser om hva resultatet vil bli i praksis. Likevel gir det en god indikasjon på hvor stor gevinst 
tiltakene har sammenlignet med hverandre.  

5.5.1 Trafikantbetaling 

Ikke overraskende viser resultatene at trafikantbetaling har stor effekt, og at effekten er økende med økende 
kostnad. Bompakke med flat takst på 40 kr gir betydelig redusert trafikkarbeid i 2030 (7 % lavere enn bomtakst på 
25 kr). Variant med rushtidsdifferensiert takst (45/35 kr) gir samme resultat, noe som synes rimelig med tanke på at 
kostnadsnivået totalt gjennom døgnet er ganske likt. Selv om trafikkarbeidet er det samme for disse to så kan maks 
belastning i rush være lavere for den tidsdifferensierte varianten på grunn av antatt utjevning av trafikk i rushtidene. 

Også alternativene med vegprising viser god effekt når takstene er stigende. Flat takst på 1kr per km gir noe økt 
trafikk sammenlignet med bom, noe som kan forklares med at gjennomsnittlig turlengde per biltur er relativt korte 
(slik at totalkostnaden per tur er lavere enn ved bom med 25 kr i takst). Det fjerde alternativet med vegprising er den 
varianten med trafikantbetaling som gir størst effekt. Den gir betaling for alle som kjører bil i planområdet (avhengig 
av passering av bomsnitt), og bidrar samtidig til å begrense maks trafikkbelastning der det er mest utfordrende å 
håndtere (sentrumsområde i rushtider) på grunn av både tidsdifferensiering og sonestyrt takstsystem. Men inntil 
videre tillater ikke Datatilsynet de registreringssystemene som kreves for å få til trafikantbetaling i form av vegprising 
(se 4.4.3) 

5.5.2 Parkeringsrestriksjoner 

Også restriksjoner i parkeringstilbudet gir tydelige redusert trafikk. Mye av trafikken i planområdet er rettet mot 
Tønsberg sentrum. Den avvisende effekten er dermed stor som følge av økt betaling ved endepunktet både for 
arbeidsreiser og andre typer reiser. Full tilstramming med parkeringsrestriksjoner (parkering 4) resulterer alene i 
tilnærmet nullvekst i trafikkarbeid. Samtidig er restriksjonene som da innføres relativt kraftige.  

Det fremstår som særlig effektivt å begrense tilgangen på gratis arbeidsplassparkering. Det er i hovedsak 
restriksjoner i parkering ved arbeidssted som er forskjellen mellom nivå 2 og 3 på parkering, og utslagene er tydelige 
også mellom disse to. 

5.5.3 Vurderinger 

Generelt viser resultatene naturlig nok at økte kostnader forbundet med bruk av privatbil gir redusert bruk. 
Resultatene tyder også på at økt kostnad gir økt effekten, noe uavhengig av hvilken kategori tiltak som leggs til grunn 
(trafikantbetaling eller parkering). Men det framgår også fra utprøving av parkeringstiltak at særlig tiltak rettet mot 
arbeidsreiser er effektive. Disse har også en tilleggseffekt ved at reduksjon i arbeidsreiser med bil gir avlastning av 
vegnettet når det normalt sett er størst utfordringer knyttet til fremkommelighet. 

Det er med andre ord mulig å velge og justere bilrestriktive tiltak litt etter målsettinger ved bruk av tiltakene, ut over 
en generell reduksjon i trafikkarbeid. Det er naturlig å tenke en kombinasjon av tiltak med trafikantbetaling og 
parkeringsrestriksjoner. Takster eller andre faktorer kan også justeres til andre nivå for å tilpasse til en god 
totalløsning. Tiltakene må uansett utredes og detaljeres nærmere i etterfølgende arbeid for å finne riktig varianter og 
riktig nivå.  

Også andre tiltak som kan påvirke trafikken (økt samkjøring og innfartsparkering) er diskutert i rapporten. De kan ha 
en effekt dersom det legges riktig til rette, men som beskrevet i kapittel 4 vurderes de å være langt mindre effektive 
samtidig som de kan være kostbare. Tiltakene vurderes å være mer uforutsigbare hva gjelder effekt sammenlignet 
med de andre tiltakene som er vurdert i utredningen. Det kan følges opp videre som tiltak, men anbefales ikke som 
prioritert i første omgang. 
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