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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. Anette Olshausen i Norconsult har 
skrevet mye av rapporten. 
 
Rapporten er en sammenstilling av foreliggende informasjon, som er plukket ut fra bla. 
reisevaneundersøkelser, gatebruksplan for Tønsberg sentrum, ny fastlandsforbindelse og fra 
annet planarbeid. Informasjonen er for både deler av planområdet for denne 
kommunedelplanen og fra områder som går utenfor planområdet. Planområdet er 
kommunene Tønsberg og Færder.  
 
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. 
 
Kommunedelplanen planlegges vedtatt våren 2019. I planarbeidet vil det vil det komme fram 
ny og oppdatert kunnskap, som vil bli beskrevet i de ulike fagrapportene mm som skal 
utarbeides. Disse sammenstilles i en hovedrapport som skal legges ved planbeskrivelsen for 
kommunedelplanen.  
 

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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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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Dokumentasjon som kommer fram senere i planprosessen, vil legges inn i fagutredningene 
for det enkelte tema og sammenstilles i en hovedrapport/ kunnskapsgrunnlag som vil legges 
ved planbeskrivelsen. Dette er vist skjematisk nedenfor: 
 
 

 

 
Figur 1 Oversikt over dokumentasjon knyttet til Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og 
kollektivtrafikk. Dokumentet som er ringet rundt, er dokumentet du holder i nå 
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Sammendrag 

Bil 

Bil er det mest brukte reisemiddelet i planområdet. Bilandelen er på ca. 53 % i sentrums-
områdene og i overkant av 60 % utenfor sentrum. Andelen reiser med bil har økt siden 2005.  

En stor andel ansatte har tilgang til gratis parkeringsplass hos arbeidsgiver.  

Gjennomsnittlig daglig reiselengde i km for bil er betydelig høyere enn andre 
transportmiddel med 28,3 km for bilfører og 10,7 for bilpassasjer. Samlet kan vi se at en 
stor overvekt at reisdistansen blir utført med bil. 

Størsteparten av biltrafikken inn mot Tønsberg er sentrumsrettet (opp mot 80 %). Det er 
størst biltrafikk inn til sentrum fra sør/ Nøtterøy via Teie). Undersøkelser på Teie indikerer en 
svært høy bilandel på korte reiser. Flertallet av reiser skjer med bil også på reiser under 500 
meter.  
 
• Det er noe forsinkelser og Kanalbrua 

oppfattes som er flaskehals. 
• Det er generelt størst forsinkelser i 

ettermiddagsrushet. 
• Grønn rute, nordgående retning, skilte 

seg ut med en gjennomsnittlig 
forsinkelse i ettermiddagsrushet på 42 
sekunder pr. km og gjennomsnittlig 
forsinkelse på i overkant av 7 minutter 
på hele strekningen. 

• Området rundt Kanalbrua og Presterød 
fremhever seg som 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.  

Strekninger som er undersøkt mhp. Forsinkelser 
(Kilde fotnote  25 side 74) 
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Buss 

I 2016 var det for første gang over 10 mill. reiser med buss i Vestfold. Ca. halvparten var i 
Tønsberg-området. Fire av bussrutene (01, 02, 113 og 116) hadde 85 % av antall reisende. 
Hovedutfordringen er per i dag fremkommelighet, særlig på de høyt trafikkerte linjene. Dette 
påvirker reisetid og konkurranseforholdet til bil.  
 
Det er 15 minutters frekvens på flere viktige ruter langs hoved inn- og utfartsårene i 
Tønsberg. På disse linjene og strekningene fraktes en stor andel av kundene. Ca. 1/3 av 
befolkningen i Tønsberg oppga i 2013 at de har «svært god» tilgang til kollektivtrafikk 
(frekvens/avstand til holdeplass). Dette er over dobbelt så mange som i 2009. Det er en 
stabil kundetilfredshet på ca. 70 av 100 poeng. 
Undersøkelser som er gjort på de viktigste holdeplassene, viser at det er varierende standard 
på holdeplassene mhp. tilgjengelighet, trafikksikkerhet og universell utforming. 

 

 
 

Figuren viser områder med 
behov for utbedringer med 
fremtidig linjestruktur (Kilde 
fotnote 8 side 25) 

Forslag til ny linjestruktur etter 
at fastlandsforbindelsen er 
etablert (Kilde fotnote 8 side 29) 
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Sykkel 

Det er få egne sykkelanlegg innenfor gatebruksplanens område. Det er noen GS anlegg i 
planområdets avgrensning. I Tønsberg sentrum er det mye sykling på fortau. 
 
For å nå nullvekstmålet (for biltrafikk) bør byområdene ha en sykkelandel på rundt 20 % (NTP 
2014-2023). En sykkelandel på 20 % betyr tre ganger så mange syklister som i dag. 
 
På hoved-innfartsårene til sentrum er det i dag stort sett mellom 300–400 syklister i døgnet 
(ÅDT). Når vi skal planlegge anlegg for fremtiden må vi ta høyde for at godt over 1000 
syklister på disse innfartene. Gang- og sykkelanleggene vi bygger må være tilrettelagt og 
dimensjonert for denne økningen. 
 
Gjennomsnittlig avstand per sykkeltur er 6,2 km og tidsbruken er 20 minutter. Dette er en 
ganske vanlig reiseavstand.  
Av de som sykler, hadde opptil 17 % syklet om vinteren. Dette er et relativt høyt tall. 
 
Andel el-sykkelbruk (på registreringsdagen) var 5 %. 
 
58 % (av dagens syklister) følte seg svært trygge, 33 % ganske trygge og 4 % følte seg 
utrygge. Dessverre finnes det lite kunnskap om preferansene til de som ikke sykler i dag. 
 
Potensialet vurderes som stort for sykkelbruk t/r sentrum og t/r arbeid. Geografiske 
analyser som på kartutsnittet viser at: 
 
● 26 000 innbyggere (33 % av 

bypakkas befolkning) bor innenfor 
15 minutter sykkelavstand til 
Tønsberg torg. 

● 40 000 innbyggere (50 % av 
bypakkas befolkning) bor innenfor 
20-25 minutter sykkelavstand til 
Tønsberg torg. 

● Med El-sykkel økes potensialet 
ytterliggere. 

● Arbeidsreiser utgjør 19 % av alle 
reiser i Tønsberg. Av disse er 
kanskje 7 % på sykkel i dag. 
 

Kart utsnitt med sirkel som viser 3 km radius. (Kilde: fotnote 14 
side 41) 
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Det er flaskehalser i form av bl.a. broer (Kanalbrua og gang og sykkelbrua fra Kaldnes). Disse 
er ikke dimensjonert for å ta unna strømmen av myke trafikanter på en tilfredsstillende 
måte, verken i dag eller i fremtiden. Begge broene vil være en del av hovednettet for gående 
og syklende i fremtiden, uavhengig av hvor ny fastlandsforbindelse kommer. Det blir en 
utfordring å finne gode løsninger som gjør brokryssingene over Kanalen attraktive i 
fremtiden.  

 

Gange 

Andel gående i Tønsberg kommune er 18 %, mens den i Nøtterøy/ Tjøme er noe lavere med 
16 %. Resultatene er høyere i sentrumsområdene. Dette resultatet er omtrent på linje med 
andre kommuner i Vestfold. Det har vært en negativ utvikling i andelen gående de siste 
årene, samtidig som biltrafikkandelen har økt. Det var en økning av gående mellom 2005 – 
2009. Tønsberg hadde bomring i denne perioden. 

Det mangler god kartlegging av tilrettelegging for 
gående.  
 
Noen bussholdeplasser er undersøkt, de fleste er 
dårlig utformet ift. krav om Universell utforming.  
 

Det foretas flest korte reiser. Median reiselengde er 
4 km i planområdet. Det betyr at det er stort 
potensiale for flere gåturer. 

 
 
 

  

Figuren over viser gangtid fra Tønsberg torg. Hver fargesone viser 10 minutter gangtid (Kilde fotnote 12 
side 36) 

            

Figuren under viser antall bosatte innenfor gangavstand til sentrumsområder (Kilde fotnote 9 side Feil! 
Bokmerke er ikke definert ) 
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1. Bakgrunn og rammer for arbeidet 

1.1 Bakgrunn 

Kommunedelplan for gående, syklende og kollektivtrafikk er et delprosjekt innenfor Bypakke 
Tønsberg regionen. Formålet med denne interkommunale kommunedelplanen er å fastlegge 
bypakkas satsing innen gange, sykkel og kollektivtrafikk. 
 
Planprogrammet for kommunedelplanen ble vedtatt i Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 
kommuner og i Vestfold fylkeskommune i mai 2017.  
 
I følge planprogrammet1 for kommunedelplanen som denne situasjonsbeskrivelsen er en del 
av, har som mål å endre konkurranseforholdet slik at miljøvennlige transportformer blir mer 
attraktive og å kjøre bil blir mindre attraktivt. 
 
Kommunedelplanen skal være en temaplan. Dette betyr at det ikke er krav om konsekvens-
utredning (KU), og konsekvenser vil bli beskrevet på en enklere måte enn i en KU. KU 
utarbeides i reguleringsplanfasen dersom nye arealer skal tas til vegformål. Videre vil 
temaplanen ikke være juridisk bindende for arealbruk/ traséer i området som omfattes av 
planen. Imidlertid skal temaplanen legges til 
grunn for de deltakende kommunenes egen 
virksomhet og for statens og regionale 
myndigheters virksomhet i kommunene 
(Plan- og bygningsloven § 11-3). Dette 
innebærer i korte trekk at det som fremgår 
av planen, skal være hovedpremiss for 
senere vedtak. På de områdene som planen 
omfatter, skal vedtakene som hovedregel 
også være i samsvar med planen og bidra til 
å oppnå planens mål. Plan- og 
bygningsloven har tilstrekkelige virkemidler 
for å hindre eventuelle tiltak dersom disse 
viser seg å være i strid med temaplanen. 
 
  

                                                
1 Planprogram for interkommunal kommunedelplan, Temaplan, Tiltak for gange, sykkel og 
kollektivtransport. 2017 

Figur 2 Avgrensing av Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtrafikk 

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


Side 11 av 97 

1.2 Organisering og mål i bypakka 

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeid mellom kommunene Færder og Tønsberg og 
Vestfold fylkeskommune. 

Bypakke-arbeidet er organisert med en overordnet styringsgruppe med tre politisk valgte 
representanter fra hver kommune (posisjon og opposisjon), fire politiske valgte 
representanter fra fylkeskommunen, og fylkeskommunens rådmann, samt representanter fra 
Fylkesmannen, Jernbaneverket og Statens vegvesen. I Administrativ styringsgruppe sitter 
rådmennene fra partnerkommunene og fylkeskommunen, samt NHO, LO, Fylkesmannen, 
Jernbaneverket og Statens vegvesen. Prosjektgruppe og arbeidsgrupper består av 
representanter fra kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannen, Vestfold kollektivtrafikk og 
Statens vegvesen. 

 

Figur 3 Organisering Bypakke Tønsberg regionen 

1.3 Mål 

En felles målstruktur ligger til grunn for alle delprosjektene i bypakka. Denne 
interkommunale kommunedelplanen skal være et av delprosjektene og skal derfor bidra til 
at målene for bypakka nås. Målene for Bypakke Tønsberg-regionen er en videreføring av 
samfunnsmålet og effektmålene fra «Konseptvalgutredning for helhetlig transportsystem i 
Tønsberg-regionen» (KVU), med noe tilpasning av effektmålene til bypakke-fasen. 
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Figur 4 Målene i Bypakke Tønsberg-regionen 

Med miljøvennlig menes et bærekraftig transportsystem som reduserer klimagassutslipp, 
begrenser lokale miljøskadelige virkninger og oppfyller Ramsar-konvensjonens forpliktelser.  

Med robust menes en samfunns-sikker forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet, og som 
skal sikre viktige transportavhengige samfunnsfunksjoner.  

Effektivt betyr at transportsystemet skal ha bedre fremkommelighet og pålitelighet for 
kollektiv- og næringstransport for å styrke kollektivtransportens, næringslivets og 
Tønsberg-regionens konkurransekraft. 

Samfunnsmålet er videre brutt ned i effektmål. Effektmålene skal bidra til å oppfylle 
samfunnsmålet, og utdyper hvilke effekter tiltakene skal gi. Effektmålene brukes videre for å 
dokumentere måloppnåelse og utgjør viktige sammenlignings- og rangeringskriterier 
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2. Reisevaneundersøkelser 

2.1 Innledning 

Hvert fjerde år gjennomføres det en nasjonal reisevaneundersøkelse (RVU) 2. Siste RVU som 
er gjennomført, er fra 2013-14.   Undersøkelsen gjennomføres i form av telefonintervjuer. 
RVU’er er viktige grunnlag for å se på endringer i reisevaner over tid. Det er i tillegg 
gjennomført tilleggsutvalg for byregionene: 
 

• Buskerudbyen 
• Ringeriksregionen 
• Vestfoldbyen 
• Grenland 
• Arendalsregionen 
• Kristiansandsregionen 

 
I tillegg er det en egen rapport hvor byregionene sammenlignes 3. I dette kapitelet 
gjennomgås noen data fra undersøkelsen knyttet til reisevaner i Vestfoldbyen, deretter 
gjennomgås funnene i rapporten som sammenligner Vestfoldbyen med andre byregioner. 
Det er planer om muligens å gjennomføre årlige reisevaneundersøkelser fra 2018. 
 

2.2 Reisevaner i Vestfoldbyen 

Vestfoldbyen er definert som vist Figur 5. Sonene er i hovedsak satt opp etter 
kommunegrensen. Etter undersøkelsen ble gjennomført sist har kommunegrensene endret 
seg ved at Stokke og Sandefjord har slått seg sammen. Samtidig har noe av tidligere Stokke 
blitt en del av Tønsberg. Hovedtrekkene vil ikke endres men det vil kunne forekomme feil på 
grunn av dette.  

                                                
2 Reisevaner i Vestfoldbyen 2013/14, 2015, Urbanet analyse 
3 Reisevaner i Region Sør, 2013/14, 2015, Urbanet analyse 

https://www.vfk.no/Documents/UA-rapport%2060_RVU%20Vestfoldbyen.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/981751/binary/1050352?fast_title=Reisevaner+Region+s%C3%B8r%2C+rapport+57+2013%E2%80%932014.pdf
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Figur 5 Oversikt over soneinndeling i Vestfoldbyene. [Kilde, fotnote 2 side 13] 

 

Figur 6 Andelen reiser fordelt på reiselengden (km) 
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Hver person i Vestfoldbyen tilbakelegger 52 kilometer per dag i gjennomsnitt, og bruker 84 
minutter på å reise. Dette er en økning på over 10 kilometer fra 2009, noe som hovedsakelig 
skyldes at hver reise er lenger enn tidligere. 

De fleste reisene skjer innenfor egen kommune eller i nabokommunen. For Tønsberg starter 
og slutter 74 % av reisene i egen kommune, mens for Nøtterøy/Tjøme utgjør dette 65 % av 
alle reisene. Se også Figur 7 som viser fordelingen av reiser som starter i Tønsberg eller 
Nøtterøy/Tjøme utfra hvor reisen slutter. 

 

Figur 7 Fordeling av reiser med startpunkt i Tønsberg eller Nøtterøy/Tjøme utfra hvor de slutter 

Kartet i Figur 8 er et utsnitt av et kart som viser transportmiddelfordeling blant befolkningen 
basert på grunnkretsnivå. Jo grønnere et område er, jo høyere er andelen av reiser som 
foregår med miljøvennlige transportmidler (gange, sykkel og kollektivtransport). I 
områder som er gule er andelen miljøvennlige transportmidler lik som 
gjennomsnittet for hele Region sør (her: Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud), mens 
områder i brunt har en høyere andel bilbaserte reiser. I områder hvor 
datagrunnlaget ikke er godt nok, er området grått.  
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Figur 8 Utsnitt av kart som viser reisemiddelfordeling basert på grunnkretsnivå 

Det er gjort en fordeling på transportmiddel utfra hvilket transportmiddel som i hovedsak 
brukes. Det betyr f.eks. at en reise som består av at en person går til holdeplass for buss, 
kjører buss og deretter sykler til arbeidsplassen, havner i kategorien kollektiv.  I kategorien 
kollektiv kommer; drosje, buss/rutebil/ekspressbuss i rute, turbuss og tog (fly er ikke med i 
oversikten). I «annet» inkluderes moped, motorsykkel, båt traktor og annet transportmiddel.  
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Figur 9 Gjennomsnittlig daglig reiselengde i km pr. transportmiddel pr. person i planområdet. [Kilde 
fotnote 2 side 13] 

Litt om bil 

Et stort flertall av de yrkesaktive i Vestfoldbyen har tilgang til gratis parkeringsplass hos 
arbeidsgiver, og de fleste har godt med plass. Dersom vi ser hele Vestfoldbyen under ett, har 
til sammen 80 % gratis P-plass hos arbeidsgiver. Blant de som har arbeidsplass i Tønsberg/ 
Nøtterøy sentrum, har 60 % gratis tilgang til parkeringsplass hos arbeidsgiver og 20 % må 
betale hos arbeidsgiver. 
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Litt om buss 
36 % av dem som er bosatt i Tønsberg kommune, oppgir at de har høy frekvens på 
bussavgangene. På Nøtterøy/Tjøme oppgir 32 % at de har høy frekvens (15 minutter mellom 
hver avgang) på bussavgangene. 

I Tønsberg og Nøtterøy sentrum oppgir hhv. 41 % og 32 % at de har høy frekvens.  

På bakgrunn av spørsmålet om avstand fra bolig til stoppested og avgangsfrekvens er det 
laget en indeks for tilgang til kollektivtransport.  
 
Svært god tilgang til kollektivtransport er definert som å ha under en kilometer til 
holdeplassen og minst fire avganger i timen. I Vestfoldbyen som helhet er det 20 % som ikke 
har svart på spørsmålet om avgangsfrekvens.  
 
Tabell 1 Indeks for tilgang til kollektivtransport. [Kilde fotnote 2 side 13]. 

 Under 1 km 1 – 1,5 km Over 1,5 km 
Minst 4 avgang pr time Svært god  God  Svært dårlig  

2-3 avgang pr time God  Middels god  Svært dårlig  

1 avgang pr time Middels god  Dårlig  Svært dårlig  

Sjeldnere Dårlig  Svært dårlig  Svært dårlig  
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Figur 10 Tilgang på kollektivtransport basert på RVU-spørsmål om avstand til holdeplass og 
avgangsfrekvens på dagtid. [Kilde fotnote 3 side 13] 

De som har svart på undersøkelsen, sier at tilgangen har blitt betydelig bedre i 2013, både i 
Tønsberg kommune og i Tønsberg sentrum. For planområdet, som er Tønsberg, Nøtterøy og 
Tjøme kommuner, foreligger det ikke data som viser utviklingen; her er det bare data for 
2013. 
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Litt om sykkel 

81 % av befolkningen i Vestfoldbyen har tilgang til sykkel i brukbar stand. Dette tallet er 
stabilt fra 2005 til 2013/14. Av befolkningen i Tønsberg, har 84 % tilgang til sykkel i brukbar 
stand.  

El- sykler var begynt å komme i 2013/14 og i Tønsberg kommune hadde 2 % av 
befolkningen en El-sykkel. 

2.3 Reisevaner i Vestfoldbyen sammenlignet med andre byregioner 

Vestfoldbyen er et større område enn området for denne temaplanen. Det kan allikevel være 
noen funn der som kan være av interesse. Funnene som er beskrevet her, er fra rapport fra 
Reisevaner i Region Sør (Fotnote 3 side 13). 

Arendal og Grenland har kortest reiselengde med rundt 40 km. Vestfoldbyen har 46 km, 
mens Kristiansandregionen er oppe i nesten 60 km i daglige reiser pr. person. Vestfoldbyen 
er en av de områdene med minst reiselengde med bil; i underkant av 21 km pr. person pr. 
dag, mens Kristiansandsregionen er oppe i nesten 28 km. 

 

Figur 11 Gjennomsnittlig reiselengde (km) pr. reise fordelt på transportmiddel, for daglige reiser under 
100 km.  

Litt om bil 

Et stort flertall av de yrkesaktive i byregionene, hadde tilgang til gratis parkeringsplass hos 
arbeidsgiver, og de fleste har godt med plass. Av alle byregionene er det Kristiansand-
regionen som har lavest andel med gratis parkeringsplass. Der er andelen 76 %, mens den er 
høyest i Ringeriksregionen med 85 %. 
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Figur 12 Andelen som har gratis parkering hos arbeidsgiver (Med både god og dårlig plass) 

Litt om buss 

I 2004 ble det satt opp en definisjon for hva som er et godt kollektivtilbud, for å kunne 
sammenligne over tid og sted. Dette er det som er brukt Tabell 1 og Figur 10.  

Urbanet Analyse har satt opp en ny og mer oppdelt definisjon av tilgangen til 
kollektivtrafikk. Urbanet Analyse forutsetter at den delen av befolkningen som har ekstremt 
god tilgang til kollektivtransport, vil kunne velge å ta buss/tog i stedet for bil. 

Tabell 2 Oversikt over definisjonen av tilgang til kollektivtransport [Kilde fotnote 3 side 13]. Avstanden 
i øverste rad er et mål for oppgitt avstand fra bolig til holdeplass for det kollektive transportmidlet man 
vanligvis bruker, eller som det kan være aktuelt å bruke. 

 Under 500 m 500 m - 1 km 1 – 1,5 km 1,5 -2 km Over 2 km 
Minst 8 avgang pr time Ekstremt god Svært god  Middels god Middels god Svært dårlig  
Minst 4 avgang pr time Svært god  God   Middels god  Dårlig  Svært dårlig  
2-3 avgang pr time God  Middels god  Dårlig  Dårlig  Svært dårlig  
1 avgang pr time Middels god  Dårlig Dårlig  Svært dårlig  Svært dårlig  
Sjeldnere Svært dårlig  Svært dårlig  Svært dårlig  Svært dårlig  Svært dårlig  
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Tabell 3 Fordeling av tilgang til kollektivtransport. [Kilde fotnote 3 side 13] 

 

Den nye inndelingen viser at 2 % av innbyggerne i Vestfoldbyen har så god tilgang til 
kollektivtransport at det vil kunne konkurrere direkte med bil. I Kristiansand-regionen er det 
flest (4 %) med ekstremt god tilgang. 

Litt om sykkel 

78 % av befolkningen i Region sør har tilgang til sykkel i brukbar stand. Andelen som har 
sykkel, er høyest (82 %) blant bosatte i Ringeriksregionen og lavest (75 %) i Buskerudbyen.  
Til sammenligning hadde 81% av befolkningen i Vestfoldbyen tilgang til sykkel.  
 
Av de som har sykkel, er det 1 % som oppga at de har el-sykkel i Region sør. I Kristiansand-
regionen var det 2,4 % som har el-sykkel, mens det i Vestfoldbyen var 2 %.   
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3. Kollektiv  

3.1 Innledning 

I dette kapitlet presenteres dagens busstilbud med ruter, ruteopplegg og utfordringer for 
kollektivtrafikken i dagens veg-/trafikksystem. I tillegg beskrives passasjertall og dagens 
bussmateriell. Deler av beskrivelsen handler om tilbud utenfor planområdet, men er relevant 
da det handler om hvordan folk kommer seg inn i planområdet også. I tillegg omtales 
gatebruksplanen og føringene denne gir for hvordan busstilbudet skal løses i sentrum. Noe 
informasjon er hentet fra årsrapport for 2016 for Vestfold Kollektivtrafikk (VKT): 
https://indd.adobe.com/view/2891203d-42cd-4d96-8e07-873a1dad0499  

3.2 Ruteopplegg og passasjertall 

I 2016 var det for første gang over 10 mill. reiser med buss i Vestfold. Ca. halvparten (5,3 
mill.) var i Tønsberg-området.  

Beskrivelsen knyttet til buss, er i hovedsak innenfor området for denne planen.  

• Tønsberg 
• Tjøme (stamrute 02, omstigningspunkt Sundene til 022) 
• Nøtterøy (stamrute 02, pendel 113, 116) 
• Til/fra Sandefjord (rute 01, 130 til Borgeskogen, betjening av Vear, Hogsnes) 
• Til/fra Horten kommune begrenset til Bakkenteigen og sørover (rute 01, 02) 

Antall passasjerer for linjene som omfattes, er vist Tabell 4. 

Tabell 4 Antall passasjerer, pr år og linje [Kilde: VKT] 

Linje Destinasjon 2016 2015 2014 
01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik  1 217 500   1 196 482   1 171 755  
02 Holmestrand - Horten - Tønsberg - Hvasser/Tenvik  1 543 084   1 533 291   1 493 013  

109 Føynland - Husøy  94 738   97 989   93 212  
111 Husvik  151 008   138 756   141 212  
113 Torød - Tønsberg - Eik  934 596   895 236   875 382  
115 Husvik - Vallø  83 443   80 315   75 796  
116 Borgheim - Kaldnes - Tønsberg - Skallevold  862 992   827 380   811 424  
130 Tønsberg - Melsomvik - Stokke  380 196   371 537   369 800  

 

Som Tabell 4 viser så hadde linje 01 og 02 hele 52 % av alle påstigningene i 2016. Deretter 
kommer linje 113 og 116 med henholdsvis 18 % og 16 %. Dvs. at fire av bussrutene (01, 02, 
113 og 116) hadde 86 % av antall reisende. 

https://indd.adobe.com/view/2891203d-42cd-4d96-8e07-873a1dad0499
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Figur 13 Prosentfordeling av passasjerer på rutene i Tønsberg-regionen. Kun VKT sine ruter [Kilde: 
VKT] 

 
Figur 14 Dagens linjekart for Tønsberg og omegn [Kilde VKT] 
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Linje 01 og 02 er linjer som pendler gjennom fylket. Presenterte passasjertall er derfor ikke isolert til 
reisende i Tønsberg. Linjene er en del av busstilbudet i Tønsberg siden de tar om bord passasjerer på 
alle holdeplasser. Bussene som holder rutetidene, står i 5-10 minutter ved Tønsberg rutebilstasjon. 
Linje 02 går hvert 15. minutt, mens linje 01 har 30 minutters frekvens (15 minutter i rush). 
 
Linjene 113 og 116 er de viktigste bybusslinjene i dag. 113 forbinder Eik med Nøtterøys østside via 
sentrum, mens 116 knytter sammen befolkningstunge områder på Tolvsrød med Kaldnes og 
Vestskogen via sentrum. Det går buss hvert 15. minutt, med ekstra busser i rushtidene. 
Passasjerveksten (i antall påstigende) fra 2015-16 var sterkest på disse bybussrutene. 
 
Linje 130 gir tilbud mellom Tønsberg og Melsomvik/Stokke. Boligområdene på Vear utgjør det 
tyngste markedet for denne ruten. Linjen stopper i Tønsberg sentrum. Det går, i hovedsak, buss hver 
halvtime på denne linjen, men med 15 minutters frekvens i rushtidene. 
 
Linje 109 gir tilbud mellom Husøy og sentrum hver time. 
 
Linjene 111 og 115 gir til sammen tilbud til Narverød og Husvik (- Vallø) via to ringlinjer i ulik retning, 
frekvens og avstand mellom bussavgangene. Konsekvensen er at kundene må forholde seg til flere 
rutetabeller og holdeplasser på begge sider av veien for en reise til Tønsberg sentrum. (Drifts-teknisk 
går 111 og 115 i pendel med 109, og betjenes effektivt ut fra et produksjonsorientert syn). 

3.3 Bussmateriell 

Bussparken i hele Vestfold besto i juni 2016 av 222 busser. 55 av disse var helt nye busser som kjører 
på biogass og som var del av et nytt anbud for Tønsberg og omegn. Biogassbusser har et lavere 
støynivå enn ordinære dieselbusser, og slipper ut mindre sotpartikler og nitrogenforbindelser. I 
tillegg til biogassbussene, ble 41 nye busser med Euro 6-teknologi tatt i bruk for samme området. 58 
av bussene i Tønsbergområdet har lav-entré (oppfyller kravene til universell utforming)4.  
 
Fylkestinget vedtok i 2014 at 70 % av kjørte kilometer med rutebuss i fremtida, skal baseres på 
biogass som drivstoff. I det nye anbudsområdet for Tønsberg og omegn oppfylles dette målet i dag. I 
praksis gjennomføres utrulling av vedtaket ved nye anbud. 

3.4 Takst 

Vestfold har et sonetakstsystem som omfatter 28 takstsoner og fire takster. Med gjennomgående 
enkeltbillett betaler du aldri mer enn takst 4. Enkeltbillett for en voksen kostet 55 kr for takst 4 i 
2016. Alle periodekort selges for 7, 14, 30 og 180 dager. 

 
Tabell 5 Takster for periodekort (30 dager) i 2016 i Vestfold [Kilde: VKT] 

Kategori 2017 2016 2015 

Barn og ungdom (4-19 år) 300 290 290 

Ung voksen (20 - 29 år) 410 400 400 

Voksen (30 - 59 år) 720 730 730 

Godt voksen (60 - 66 år) 550 540 540 

Honnør (67 +) 350 340 340 

                                                
4 Årsrapport 2016 - VKT 

https://www.google.no/search?source=hp&ei=Sf1mWrysH8WgsAHrlau4CA&q=vkt+%C3%A5rsrapport+2016&oq=vkt+%C3%A5rsrapport+2016&gs_l=psy-ab.3...1738.7636.0.8196.20.19.0.0.0.0.178.1188.18j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.13.747.0..0j0i131k1j0i22i30k1j0i19k1j0i13i30i19k1j0i13i5i10i30i19k1j0i8i13i30i19k1j0i8i13i10i30i19k1j33i160k1j33i21k1.0.UbdCtYHI5hE
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I 2016 hadde VKT en total omsetning på 461 millioner kroner i hele Vestfold. Tabell 6 viser 
fordelingen på hvor inntektene kommer fra og som skal dekke ordinær rutedrift. Som en ser, 
kommer bare 37 prosent av inntektene fra billettinntekter 

Tabell 6 Omsetning i millioner kroner 

Inntekt 2016 Prosentfordeling 

Trafikkinntekter 171,9 37 

Offentlig tilskudd 282,7 61 

Annen driftsinntekt 6,5 1 

3.5 Markedsføring, informasjon og holdningsskapende arbeid 

Det satses på digitale kanaler for å gjøre informasjon om kollektivtilbud enkelt og lett 
tilgjengelig for innbyggerne i Vestfold. Dette gjelder både informasjon og billettkjøp. VKT 
har i 2016gjennomført flere kampanjer knyttet til bruk av nettbutikk og mobilbillett. Det er 
også kjørt sommerkort-kampanje. Kortet er ment som et tilbud til sommergjestene, men blir 
i stor grad også benyttet av Vestfolds innbyggere. Kortet kostet i 2017 110 kr. for en uke. 
VKT har i tillegg gjennomført noe programmatisk markedsføring i digitale kanaler. Her 
velger man målgruppe (alder, kjønn, geografi), og så finner systemet de riktige digitale 
kanalene for å nå kunden best. Dette er en svært kostnadseffektiv metode som treffer 
målgruppen godt. Metoden har vært benyttet bl.a. for å markedsføre sommerkortet mot 
turister som oppholder seg i Vestfold.  

3.6 Passasjerutvikling 

I 2016 var det 4,56 millioner påstigende passasjerer i området Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme 
og deler av Stokke). I perioden 2011-2016 har det vært en vekst på til sammen 16 %. Det 
siste året har veksten vært på 4 %.  

 

Figur 15 Antall påstigende passasjerer innenfor planområdet (2011-2016) [Kilde VKT] 

 -
 500 000

 1 000 000
 1 500 000
 2 000 000
 2 500 000
 3 000 000
 3 500 000
 4 000 000
 4 500 000
 5 000 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tønsberg* Nøtterøy Tjøme



Side 27 av 97 

3.7 Kundetilfredshet 

Norfakta 5 gjennomfører en årlig kundetilfredshetsundersøkelse for VKT. Tilfredsheten 
måles på skalaen 0-100. Det spørres om en rekke punkter, bl.a. billettpriser. Dette betyr at 
hvis kunden mener billetten er for dyr, er det ikke mulig å skåre 100. 

Det flest sier at årsaken til at de aldri reiser med buss, er at bil er mer ”lettvint” enn buss. 
Dette er som i de foregående målingene.  

Når det gjelder hva som skal til for at folk som ikke tar buss, skal begynne å reise kollektivt, 
nevnes i størst grad bedre tilrettelegging av ruter, hyppigere avganger og lavere priser. 

I Tabell 7 sammenlignes VKT sine resultater med tallene fra Norsk kundebarometer (NKB)6 i 
2016. Dette er ikke en helt lik undersøkelse, men det er allikevel en sammenlignbar 
undersøkelse. 

Tabell 7 Kundetilfredshet sammenlignet med andre bedrifter 

Bedrift Tilfredshet 
Flytoget 83 

Sporveien T-Banen 76 

Widerøe 76 

SAS 76 

Nettbuss 74 

Fjord1 74 

NOR-WAY Bussekspress 73 

TIMEkspressen 73 

NSB 73 

VKT 71 

Norwegian 71 

Sporveien Trikken 70 

Ruter 69 

Buss (røde bybusser) 67 

Buss (grønne regionbusser) 66 

 

Totalt sett plasserer dette resultatet VKT litt over gjennomsnittet av tilsvarende målinger 
som Norfakta har gjennomført i løpet av det siste halve året. Kundetilfredsheten i Vestfold 

                                                
5 VKT – kundetilfredshet, oktober 2016, Norfakta Markedsanalyse 

6 Norsk kundebarometer, årlig BI Handelshøyskolen, https://www.bi.no/forskning/norsk-
kundebarometer/ 

 

 

https://www.bi.no/forskning/norsk-kundebarometer/
https://www.bi.no/forskning/norsk-kundebarometer/
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har vært stabil de siste 10 årene og helt like de siste to årene. Busstilbudet i Tønsberg 
oppnår litt høyere score enn gjennomsnittet i Vestfold, med 74 av 100 poeng. 

3.8 Framkommelighet og forsinkelser 

I hele Tønsberg-regionen var 65 % av bussavgangene i rute (inntil 3 minutter etter planlagt 
avgang) i gjennomsnitt i 2016. I 2017 var punktligheten hver måned noe bedre frem til og 
med juli, med en foreløpig gjennomsnittspunktlighet på 70 % (har bare resultat fra januar–
juli i 2017).  Dvs. at hele 3 av 10 avganger var mer enn 3 minutter forsinket, noe som 
vurderes som nokså høyt ut fra byområdets størrelse.  

De største utfordringene finner vi i Tønsberg-området med rushtidsforsinkelser på Kilen, i 
Kjelle-krysset og på strekningen mellom Teie Veidele og Tønsberg rutebilstasjon [Kilde: 
punktlighetsrapport utarbeidet av VKT]. 

3.9 Gatebruksplanen 

En av de viktige premissene som er lagt i den nylig vedtatte gatebruksplanen i Tønsberg 
sentrum7, er at bussene skal ha en gateterminal som ligger ved Farmandstorget og at 
bussene ikke skal regulere i sentrum men, heller på endeholdeplassene. 

 

Figur 16 Linjenett når gateterminal er på plass i Tønsberg sentrum 

                                                
7 Gatebruksplan for Tønsberg sentrum, 2017 

 

https://bypakketonsbergregionen.no/media/2024/gatebruksplan-for-toensberg-sentrum-vedtatt.pdf
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3.10 Utfordringer ved dagens veg og trafikksystem og forslag til tiltak 

Vestfold kollektivtrafikk har undersøkt utfordringene i dagens veg- og trafikksystem 8. 
Nedenfor omtales disse utfordringene samt noen tiltak i Gatebruksplanen for Tønsberg 
sentrum. I forbindelse med kommunedelplanen for gange, sykkel og kollektivtrafikk, vil 
trolig ytterligere utfordringer og tiltak bli synliggjort og utredet. 

Punkter og strekninger som krever utbedringer 
I det følgende beskrives hva som bør gjøres i punkter/strekninger på de ulike 
traséene gjennom sentrum - inklusive holdeplassene/ terminalene. Noen steder beskrives 
konkrete forslag til tiltak, andre steder må det gjøres trafikkberegninger og nærmere 
vurderinger for å komme fram til riktig tiltak. 

  

Figur 17 Oversiktskart med punkter og strekninger med behov for tiltak [Kilde fotnote 8 side 16] 

1. Nøtterøyveien Dette er hoved-innfartsåren fra syd (Nøtterøy og Tjøme) hvor det er 
viktig å legge godt til rette for buss. Det foreslås å omgjøre ett kjørefelt i hver retning 
til kollektivfelt eller sambruksfelt.  

2. Bussens trasé går inn Nedre Langgate og eget venstresvingefelt for buss vil antakelig 
være riktig løsning.  

3. Nedre Langgate er definert som hovedtrasé for buss. I enden mot Tollbodgata er gata 
forutsatt stengt for gjennomkjøring for all annen trafikk enn buss og taxi. Fra 

                                                
8 Forprosjekt, kollektivløsning i Tønsberg, 2016 Rambôll 

https://www.vkt.no/Portals/VKT/Filer/KollektivlosningTonsbergVKTRapport_Mai%202016.pdf


Side 30 av 97 

Nøtterøyveien og inn til Svend Foyns gate bør det vurderes egne kollektivfelt et lite 
stykke, da biltrafikken i denne enden av Nedre Langgate fortsatt vil være forholdsvis 
høy. Videre vestover fram til Møllegaten vil bussene kjøre sammen med biltrafikken, 
som avtar mye fram mot stengningspunktet. Det etableres tre holdeplasser for buss i 
Nedre Langgate, en i nær tilknytning til Mammutkrysset, en ved 
Ollebukta/Klostergaten og en ved Møllegaten. Det er i prosessen med 
gatebruksplanen drøftet om evt. busstoppested bør ligge i Nøtterøyveien i stedet for i 
starten på Nedre Langgate. Dette krever nærmere vurderinger.  

4. Gatearealet nederst i Møllegaten må utvides slik at bussene får svingt inn og ut. 
5. Møllegaten er definert som hovedtrasé for buss. Gaten åpnes for buss ut mot 

lyskrysset i Stoltenbergs gate. Gaten er ca. 6,5 m bred mellom fortauene og beholdes 
som i dag. Gateparkeringen i gaten fjernes for å gi plass til bussen. Det anlegges en 
gateterminal ved Farmannstorvet. Denne holdeplassen ligger på fellesstrekningen for 
alle bussrutene som vil pendle gjennom sentrum og blir derfor en viktig terminal 
med mulighet for bytte mellom busser. Gaten åpnes også mot Nedre Langgate. I 
forprosjekt for kollektivløsning i Tønsberg (2016) presiseres det at gaten skal 
reserveres for busser. 

6. Halvdan Wilhelmsens allé omgjøres til kollektivgate mellom Stoltenbergs gate og 
Jernbanegaten for å gi bussen god framkommelighet. Det gis bussprioritering i 
lyskryssene.  

7. Halfdan Wilhelmsens allé mellom Jernbanegaten og Stenmalveien tilpasses ønsket om 
god fremkommelighet for buss. I 2016 ble det venstre kjørefeltet på strekningen fra 
Stenmalveien til Jernbanegaten, omgjort til kollektivfelt (så lenge Jernbanegaten er 
kollektivgate). I krysset Halfdan Wilhelmsens allé - Jernbanegaten har bussene fått 
prioritet. I den langsiktige/ ønskede løsningen, med kollektivtrasé videre sydover i 
Halfdan Wilhelmsens allé og Møllegaten, vil det være naturlig å ha kollektivfeltet i den 
høyre kjørebanen. Det vil bli aktuelt å se på kollektivfelt også i motsatt retning 
(nordøstover). Med ny Nøtterøyforbindelse vil trafikksituasjonen i sentrum endres, 
noe som kan åpne muligheten for at bussene kan gis ytterligere prioritet på 
strekningen. Det må gjøres nye trafikkberegninger for å kunne vurdere hva som er de 
rette tiltakene. 

8. Bussene må få bedre framkommelighet enn i dag i Halfdan Wilhelmsens allé fra 
sykehuset mot Stenmalveien. Vegvesenets foreløpige planer for tiltak der, er å påby 
venstresving (østover) for trafikk ut fra sykehusets P-hus. Dette tenkes gjennomført 
sommeren 2018. Dersom dette ikke gir tilstrekkelig bussframkommelighet, vurderes 
flere/ andre tiltak. Om dette skal være den endelige løsningen også i den langsiktige/ 
ønskede løsningen, med kollektivtrasé videre sydover i Halfdan Wilhelmsens allé og 
Møllegaten, må man vurdere nærmere. Med ny Nøtterøyforbindelse vil 
trafikksituasjonen i sentrum endres, noe som kan åpne muligheten for at bussene 
kan gis ytterligere prioritet på strekningen. Det vil måtte gjøres nye 
trafikkberegninger for å kunne vurdere hva som er de rette tiltakene. 
Adkomstmuligheter til sykehusets P-hus fra både nordøst og sørvest bør vurderes 
nærmere i en framtidig løsning for Halfdan Wilhelmsens allé.  

9. Kollektivfelt (i retning østover) etableres i Halfdan Wilhelmsens allé fra krysset med 
Dietrichs vei til krysset med Slagenveien (Heimdalkrysset), og kollektivtrafikk får 
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prioritet i krysset med Severin Kjærs vei. Tiltakene tenkes gjennomført 
sommeren 2018. Framtidig utforming av rundkjøringer henger sammen 
med evt. tiltak på strekningen øst for Heimdalkrysset – neste punkt 10. 

10. Etablering av kollektivfelt på nordsiden av Halfdan Wilhelmsens allé på 
strekningen fra vestre rundkjøring på Kilen til Heimdalkrysset og 
etablering av busslomme på sydsiden av veien. Med et slikt tiltak vil man få 
kollektivfelt i begge retninger på strekningen. Det er i foreløpig plan fra vegvesenet 
tegnet inn busslomme på sydsiden av veien, mens det allerede er etablert et 
busstopp i retning vest umiddelbart etter vestre Kilen-rundkjøring, i kollektivfeltet/ 
filterfeltet som går utenom rundkjøringen.  

11. En ombygging av Presterødkrysset til rundkjøring og utbygging av fire felt i 
Presterødbakken vil bedre framkommeligheten i området, også for buss. Det er 
vedtatt å etablere sambruksfelt (for buss og biler med minst to personer) i begge 
retninger. Planlegging pågår.  
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4. Gange  

4.1 Innledning 

I dette kapitlet presenteres dagens tilbud for gående. Fokuset i denne situasjonsbeskrivelsen 
handler om det å gå som en transportform. Turgåing er ikke viktig for å oppnå målene i 
Bypakke-Tønsberg. 

 

Figur 18 Reisemiddelfordeling i Vestfoldbyen, Tønsberg kommune og Tønsberg/Nøtterøy sentrum. 
[Kilde fotnote 2] 

Fra RVU 2013/14 [2] ser vi at gangandelen i Tønsberg kommune er 18 %, mens den i 
Nøtterøy utenfor sentrum og på Tjøme er noe lavere med 16 %. Det er omtrent på linje med 
andre kommuner i Vestfold. Resultatene er høyere i sentrumsområdene. Det har vært en 
negativ utvikling i andelen gående de siste årene, samtidig som biltrafikkandelen har økt. 

 

Figur 19 Det har vært negativ utvikling i andelen gående de siste årene. [Kilde fotnote 2] 
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Figur 20 Samlet for Region sør. Vi ser når på dagen gang- og sykkelturer starter. [Kilde fotnote 2 side 
13] 

En oversikt over når gangturer starter (Figur 20) viser mindre utslag i rush enn tilsvarende 
for sykkel. Antallet gangturer er også mer stabil gjennom dagen. Det viser at mange kommer 
seg til og fra arbeid og skole på annen måte enn å gå. 

Statens vegvesen har fått utført noen manuelle tellinger av gående og syklende i 2015-16. 
Resultateten av tellingene ligger på linken: http://www.easymapmaker.com/map/gs-tellinger-alle-1 

Det er ikke gjennomført noen helhetlig kartlegging av tilrettelegging for gående. Det 
generelle bildet er at det er fortau på begge sider av de fleste gatene i sentrum, og fortau 
eller gang- og sykkelveg langs de fleste hovedforbindelsene. I boligområder er det mer 
sporadisk tilrettelegging, men der er det ofte 30 km/t fartsgrense og fartsdempende tiltak. 
Det er ikke funnet noen kartlegging av brudd eller mangler i viktige gangforbindelser. 

 

4.2 Gange som transportform 

Som omtalt tidligere, er gjennomsnittlige reiselengde for fotgjengere i planområdet på 2,1 
kilometer (Figur 9). Reisevaneundersøkelsen (RVU) er lagt opp slik at det er gjort en fordeling 
av reiser utfra hvilket transportmiddel som i hovedsak brukes. Det betyr f.eks. at en reise 
som består av at en person går til holdeplass for buss, kjører buss og deretter sykler til 
arbeidsplassen havner i kategorien kollektiv. Det er derfor ikke usannsynlig at folk går mer 
enn det RVU kan gi inntrykk av. Dette gjelder f.eks. de som bor litt utenfor sentrum og som 
går til bussholdeplass, tar bussen inn til et sentrum og deretter går til målpunktet. 

I de siste reisevaneundersøkelsene er det også spurt om den delen av reisen som foregår til 
fots. Den viser at det er spesielt i forbindelse med kollektivreiser vi går. I gjennomsnitt går 
en person 670 meter når hen reiser kollektivt.  
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Figur 21 Gjennomsnittlig reiselengde til fots ved bruk av andre transportmidler. Nasjonalt.  9 

En gjennomsnittlig reise til fots tar 21 minutter og er på 1,7 km (tall for hele landet). Det gir 
en gjennomsnittsfart på 80 meter i minuttet. Dette er usikre tall, men gir en indikasjon på 
hvor fort folk går 10 

Antall bosatte i gangavstand fra ulike knutepunkt kan si noe om potensiale for å gå til 
knutepunktet.  

Tabell 8 Cirka antall bosatte rundt knutepunkt, innenfor gangavstand på henholdsvis 5 og 10 
minutter.11 

Kommune Knutepunkt Antall bosatte 
5 minutter gangavstand 10 minutter gangavstand 

Tønsberg Eik sentrum 1000 2300 

 Sem sentrum 600 1100 

 Presterød 800 2300 

Nøtterøy Teie 1100 3200 

 Borgheim 200 700 

Tjøme Tjøme sentrum 600 1500 

 

Reiseavstand er viktig for valg av reisemiddel. Selv om gjennomsnittlig reiselengde per 
person per dag har gått jevnt oppover fra reisevaneundersøkelsen i 2005 (fra 34 km til 52 
km i 2013/14), foretas det fremdeles mange korte turer. Gjennomsnittslengden på hver 
reise (Figur 22) påvirkes også av at det er noen lange reiser som endrer tallet betydelig. 
Dersom vi ser på median reiselengde (Figur 23) ser vi tydeligere at svært mange reiser er 
korte. Det gjelder særlig i sentrumsområdet der vi kan anta at en stor andel av turene er så 
korte at de kan gjennomføres til fots. Det antas derfor å være stort potensiale for å få flere 
til å gå, og gå mer enn i dag.  

                                                
9 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 – nøkkelrapport. TØI-rapport  

1383/2014 
10 Nasjonal gåstrategi, februar 2012 
11 BaneNor, banekart 

0 100 200 300 400 500 600 700

Kollektivt

Bilpassasjer

Bilfører

Sykkel

https://www.toi.no/publikasjoner/den-nasjonale-reisevaneundersokelsen-2013-14-nokkelrapport-article32973-8.html
https://www.toi.no/publikasjoner/den-nasjonale-reisevaneundersokelsen-2013-14-nokkelrapport-article32973-8.html
https://www.vegvesen.no/_attachment/528926/binary/851213?fast_title=Nasjonal+g%C3%A5strategi.pdf
http://banekart.banenor.no/kart/
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Figur 22 RVU 2013/14 - Gjennomsnittlig reiselengde (km) per reise under 10 mil [Kilde fotnote 2 side 
13]. 

 

Figur 23 RVU 2013/14 - Median reiselengde (km) per reise. [Kilde fotnote 2 side 13]. 
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Figur 24 viser en simulering av hvor langt fotgjengere kan komme fra Tønsberg torg med 
normal ganghastighet (5 km/t). Hver fargesone representerer 10 minutter gangtid. Det betyr 
bl.a. at det ytterste rød-fargede feltet har mellom 50 og 60 minutters gangtid fra sentrum. 

 

Figur 24 Gangtid fra Tønsberg torg. Hver fargesone viser 10 minutter gangtid. 12 

4.3 Tilbud til gående 

I området som dekkes av denne planen er det store variasjoner i tilretteleggingen for 
gående. Det er i tillegg noen store barrierer som gjør det krevende å få til et gangnett uten 
store omveier. Dette gjelder spesielt jernbanen og Kanalen. I gatebruksplanen er det kartlagt 
viktige gangakser (Figur 25) og det er gjort tellinger av gående på en rekke punkt i 
makstimen (Figur 26). 

                                                
12 www.sykledit.no 
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Figur 25 Viktige gangakser identifisert i gatebruksplanen. Utvelgelsen er basert på hvor det er stor 
gangtrafikk i dag, viktige ruter for rekreasjon, samt strekninger til/fra viktige arbeidsplasser. 
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Figur 26 Antall gående og syklende på tellepunkt i Tønsberg. Kartlegging fra gatebruksplanen. 
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Et viktig målpunkt for mange gående utenfor sentrum, er bussholdeplasser. Gode gangtilbud 
til og fra bussholdeplassene er viktig for hvor attraktivt det er å ta bussen. Statens vegvesen 
har undersøkt hvor god gangadkomsten er i ca. 500 meter radius rundt de mest brukte 
holdeplassene i planområdet. 13 

Tema som ble registrert var tilgjengelighet (Tilgj.), trafikksikkerhet (TS) og universell 
utforming (UU). Ved holdeplasser som har fått god vurdering på fremkommelighet, finnes 
gang- og sykkelveg eller fortau som fører til holdeplassen. Ved vurdering av trafikksikkerhet 
er det spesielt lagt vekt på sikkerhet og tilrettelegging ved kryssing av gater. Ved vurdering 
av universell utforming er det lagt vekt på om holdeplassene møter standarder for universell 
utforming av holdeplasser. Holdeplassene som har fått middels vurdering, vil oppfylle noen 
av kravene, men ikke alle. Påstigningstall er sum påstigninger i begge retninger, for 
perioden 1.januar -24.april 2017. 

 

Figur 27 viser en oppsummering av resultatene fra registreringen hvor tilgjengelighet, trafikksikkerhet 
og universell utforming er vurdert. Kriteriene er angitt som god, middels eller dårlig ut ifra fargekoder. 

                                                
13 Gangadkomst til bussholdeplasser, Sommer 2017 Statens vegvesen 
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Figur 28 viser forholdet mellom antall påstigende (vist i prosent) på holdeplassene og hvilke 
egenskaper holdeplassene gis i vurderingene (vist i antall prosent). Det ser ut som om så 
mange som 70% av de påstigende går på bussen der tilgjengeligheten og trafikksikkerheten 
er god. 

 

Figur 28 Vurdering av de mest brukte holdeplassene i planområde 
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5. Sykkel 

5.1 Bruk av sykkel 

Statistikk for Tønsberg og planområdet 

SINTEF foretok i 2015 en sykkelbyundersøkelse i 17 kommuner i Region sør14]. Formålet var 
å kartlegge og analysere forskjellige forhold knyttet til sykkelbruk, og å skaffe et 
utgangspunkt for en ny og storstilt satsing på sykkelbyer som skal gå fra 2015 til 2020. 
Nedenfor gjengis utvalgte nøkkeltall for Tønsberg kommune: 

- Gjennomsnittlig antall sykkelturer per syklist per dag var 2,3 (til og fra arbeid regnes 
som to turer). 

- Gjennomsnittlig avstand per sykkeltur var 6,2 km. 
- Som gjennomsnitt ble det utført et transportarbeid i Tønsberg på 

2,5 personkilometer med sykkel per innbygger per dag. 
- 72 % oppgir at de har syklet det siste året, av disse igjen er det 70 % som har syklet 

en eller flere ganger hver uke.  
- 25 % av sykkelturene var til jobb og 5 % til skole. Resten av turene var knyttet til ulike 

formål på fritiden. 
- Andel el-sykkelbruk (de som både syklet på registreringsdagen og brukte el-sykkel): 

5 %. 
- Over halvparten (58 %) av de som syklet, følte seg svært trygge på de strekningene de 

hadde syklet, og 33 % følte seg ganske trygge. Kun 4 % følte seg svært eller ganske 
utrygge. De som ikke syklet ble ikke spurt om hvor trygt de oppfattet at det var å 
sykle. 

 

Figur 29 Gjennomsnittlig reiselengde for sykkel i Vestfold er 1,2 km per dag [Kilde: 14 side 36]. 

 

 

                                                
14 Sykkelbyundersøkelsen i Region Sør, SINTEF, A27221 
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Forklaring på Gamle og nye Tønsberg-regionen se oversikt bakerst i 
dokumentet   

Figur 30 Transportmiddel-
fordeling i prosent for både 
gammel og ny 
Tønsbergregion Kilde: RVU 
data fra SVRS 2013/2014) 

 

Figur 31 Transportmiddel-
fordeling gjennom året 
ny Tønsbergregion Kilde: 
RVU data fra SVRS 
2013/2014 

Figur 32 
Transportmiddel-
fordeling i prosent. 
for både gammel og ny 
Tønsberg-region (inkl. 
Vear, Nøtterøy og Tjøme). 
Kilde: RVU data fra SVRS 
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Antall syklister 

Kartet viser antall syklister og gående i den timen hvor det er flest som går og sykler i Tønsberg 
sentrum (Figur 33). Det er også gjennomført tellinger utenfor sentrum. De finnes her: 
http://www.easymapmaker.com/map/gs-tellinger-alle-1 

 15  

                                                
15  Gatebruksplan Tønsberg sentrum Kunnskapsgrunnlag 2016 

Figur 33 Antall gående og syklende på tellepunkter i Tønsberg. Kilde 15 

 

http://www.easymapmaker.com/map/gs-tellinger-alle-1
https://www.vfk.no/Documents/vfk.no-dok/Samferdsel/Bypakke/kunnskapsgrunnlag_gatebruksplan_oktober2016%20(00000002).pdf
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Det finnes noen sykkeltellere på innfartsårene til Tønsberg sentrum (Figur 34). Disse viste 
følgende tall i 2014/15; 

1) 425 sykler/døgn 
2) 391 sykler/døgn 
3) 383 sykler/døgn 
4) 252 sykler/døgn 
5) 337 sykler/døgn. 

 

 

Figur 34 ÅDT-tall for sykkel på innfartsårene til Tønsberg sentrum [Kilde fotnote Feil! Bokmerke er ikke 
definert. side Feil! Bokmerke er ikke definert.]. 
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 Potensial for økt sykling 

Rekkevidde og sykkelandel 

Erfaringer fra land med mye sykling viser at majoriteten av sykkelturene ligger på 3-4 km 
lengde. Innenfor denne reiselengden er derfor potensialet for mer syklig spesielt stort. Det 
er også et potensiale for økt sykling på opp mot 10 km. Med stadig flere El-sykler vil 
reiselengdene utvides.  

På de neste sidene vises flere kart som peker på potensial for sykkelreiser i Tønsberg; 

- Figur 35 (s. 46) viser rekkevidde for sykkel og antall bosatte innenfor angitte 
tidssoner. Analysen viser at 26 000 innbyggere (33 %) av bypakkas befolkning bor 
innenfor en sykkelavstand på 15 minutter til Tønsberg torg. Halvparten av bypakkas 
befolkning (40 000), kan sykle til torget på 20-25 minutter. Siden såpass mange bor 
tett på sentrum, bør det være bra muligheter for å øke sykkelandelen i Tønsberg 
kommune fra dagens 7 %. 

- Figur 36 (s.Feil! Bokmerke er ikke definert.) viser rekkevidde for el-sykkel. Analysen 
viser at man med el-sykkel når mesteparten av et område innenfor 3 km radius fra 
Tønsberg torg på 10 minutter mot opp mot 15 minutter med vanlig (trå)sykkel. 

- Figur 37 (s.48) viser sykkelpotensiale for arbeidsreiser til Tønsberg sentrum. 
Analysen viser at potensiale for sentrumsrettede arbeidsreiser med sykkel er stort 
dersom man får på plass attraktive sykkelløsninger på viktige innfartsårer inn mot og 
gjennom sentrum.  
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Figur 35 viser rekkevidde for syklende for 5, 10, 15, 20, 25 og 30 minutter. Tegnforklaringen 
angir antall bosatte innenfor hver tidssone. Blå sirkel viser 3 km radius fra Tønsberg torg  
[Kilde fotnote Feil! Bokmerke er ikke definert.15 side 43] 
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Figur 36 viser sykkelpotensiale for arbeidsreiser til Tønsberg sentrum. Analysen er generert fra GIS, 
og kobler sammen hvor folk bor og hvor de jobber. Faktor for avstand og terreng er lagt inn. Kartet 
viser at de samme innfartsårene som er gunstige for bil også er gunstige for sykkel, da disse er 
raskeste vei inn til sentrum (Kilde: fotnote [Kilde fotnote Feil! Bokmerke er ikke definert.15 side 43] 
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Hva skal til for å folk til å sykle mer? 

Det er i senere år foretatt flere sykkelundersøkelser som måler hva som skal til for å få folk 
til å sykle mer. Deriblant en sykkelbyundersøkelse for Region sør utarbeidet av SINTEF på 
vegne av Statens vegvesen i 2015 [Kilde fotnote 14 side 41]. Undersøkelsen dekker 17 
kommuner. Denne undersøkelsen gav følgende hovedfunn knyttet til økt sykkelbruk for 
Tønsberg; 

- 21 % oppga at det ikke var aktuelt å begynne å sykle.  
- Bortsett fra kategorien ‘Annet’ var ‘flere egne sykkelfelt/sykkelstier’ det tiltaket flest 

pekte på for å begynne å sykle/sykle mer (10%). 
- Under kategorien ‘Annet’ (52%) nevnes følgende forhold av respondentene; bedre 

helse, bedre kondis, bedre balanse, dårligere helse så man trenger mosjon, bedre 
motivasjon, bedre vær, bedre tid, mer fritid, kortere avstander, færre bakker, bedre 
brøyting på vinteren, el-sykkel, mindre fare for sykkeltyveri, at andre syklister tar 
mer hensyn, sammenhengende sykkelveger, bedre merking av sykkeltraséer, å få 
betalt for å sykle, at kollektivtransporten blir dyrere, dyrere drivstoff og flere 
bomstasjoner, at man ikke har tilgang til bil, annen jobb eller arbeidstid, annet 
bosted eller andre boforhold og eldre barn som ikke trenger å hentes i barnehagen. 
 

 

 

 
Det ble også foretatt en sykkelundersøkelse i Tønsberg sommeren 201616, utført av 
studenter i regi av Statens vegvesen. Undersøkelsen ble utført som vegkantintervjuer på de 
fem hovedinnfartsårene for sykling inn til Tønsberg (Eik, Semslinna, Presterød, gangbrua 
mellom Kaldnes og Tønsberg, og Kanalbrua). Intervjuene ble uført i juli mellom kl. 08:00 og 
15:30. Figur 38 viser hva respondentene som syklet lite svarte på spørsmålet: ‘Hvorfor sykler 
du ikke mer?’.  

                                                
16 Sykkelundersøkelse, Tønsberg området August 2015, Statens vegvesen 

 

Figur 37 Tabell som viser respondentenes svar på hva som skal til for å sykle mer i kommunene 
Buskerud og Vestfold [Kilde fotnote 3 side 13[. 
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Figur 38 viser svarene på spørsmålet ‘Hvorfor sykler du ikke mer?’ til de respondentene som sykler lite. 
Stolpediagrammet angir antall personer [Kilde: 16 side 49 ]. 

Som i sykkelundersøkelsen for Region sør ser vi at svaret ‘Annet’ er oppgitt flest ganger som 
grunn til at man ikke sykler mer. I denne undersøkelsen var det ikke et kommentarfelt hvor 
de som svarte ‘Annet’ kunne skrive sin grunn, men antakelig er det et spekter av grunner, 
som i regionundersøkelsen.  
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5.2 Dagens infrastruktur for sykkel 

Infrastruktur for sykkel i Tønsberg sentrum 

Innenfor områdeavgrensningen til gatebruksplanen er hovedløsningen for sykkel at man 
sykler i kjørebanen sammen med bilene eller på fortau og i gågate sammen med 
fotgjengerne. Av egne sykkelanlegg finnes følgende (se Figur 40); Slagenveien har en 
blanding av smale sykkelfelt og sykkelfelt på gangvei, Stoltenbergsgate har gang- og 
sykkelvei og sykling langs Brygga skjer på noe gang- og sykkelvei, men mest på område 
med gående og myldrende byliv. Kaldnesbrua og Kanalbroa fremstår som flaskehalser. 

Å etablere et sammenhengende nettverk for sykkel, hvor syklistene så langt det lar seg gjøre 
adskilles både fra biltrafikken og fotgjengertrafikken, vil gjøre det tryggere og langt mer 
attraktivt å sykle. I Gatebruksplanen er det lagt føringer for nytt sykkelsystem. Det er tegnet 
ut et hovednett og et sekundærnett. Hovednettet er i stor grad knyttet til hovedaksene for 
sykkel som strekker seg ut av sentrum. I tillegg er det tegnet opp et sekundærnett som skal 
fungere mer lokalt og som adkomst til hovednettet. Maskevidden er på ca. 100 meter.  

Det finnes en del sykkelparkeringsplasser i Tønsberg sentrum. Det er ikke gjennomført en 
systematisk kartlegging av disse, 
men det kan se ut som at om 
antall anlegg er begrenset og at 
flere av disse ikke er gode. Ved 
jernbanestasjonen finnes det i dag 
en god del sykkelparkerings-
plasser hvorav noen er under tak. 
I tillegg kan man kjøpe et 
abonnement for å bruke et lite, 
låsbart rom for sykler. Det finnes 
pr. i dag ingen gode løsninger for 
f.eks. el-sykler. 

Økt andel el-sykler vil kreve mer 
tyverisikre sykkel-P-plasser enn i 
dag. 

  
Figur 39 viser 
eksisterende 
sykkelanlegg og sykkel-
parkeringsplasser 
sentralt i Tønsberg 
sentrum. Gågatenettet 
er vist med grønt. 
  
[Kilde: 15 side 43] 
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Infrastruktur for sykkel på innfartsårene inn mot sentrum 

På hovedinnfartene til Tønsberg sentrum fra 
Eik, Semslinna, Presterød og Nøtterøy via 
gangbru Kaldnes eller Kanalbrua, er det stort 
sett etablert anlegg for de syklende. Gang- 
og sykkelvei er den mest brukte løsningen. 
Langs Stenmalveien fra Eik er det etablert en 
blanding av sykkelfelt på fortau og gang- og 
sykkelvei. Det er variasjoner i kvaliteten på 
anleggene. Ingen strekninger har etablert 
egne sykkelveier med fortau og det er mange 
kryssinger i plan på strekningene.  

På hovedinnfartsårene til sentrum er det i 
dag 300–400 syklister i døgnet (ÅDT). SVV 
har enkelte dager i sommerhalvåret 
registrert over 1 000 syklister på noen gang- 
og sykkelveger.  Ved planlegging av 
fremtidige anlegg må det tas høyde for godt 
over 1000 syklister pr dag for å nå en sykkelandel på 20 % (NTP 2014–2023). Nye 
sykkelanlegg må være tilrettelagt og dimensjonert for denne økningen. 

Per i dag er det flere flaskehalser for biler og busser inn og ut av sentrum på dagens vegnett. 
Det samme gjelder for gående og syklende. Eksempler på dette er Kanalbrua og gang- og 
sykkelbrua fra Kaldnes. Disse broene er ikke dimensjonert for å ta unna strømmen av myke 
trafikanter på en tilfredsstillende måte, hverken i dag eller i fremtiden. Statens vegvesen 
arbeider for tiden med å sjekke om det er teknisk mulig å utvide disse. Begge broene vil 
være en del av hovednettet for syklende i fremtiden, uavhengig av hvor ny fastlands-
forbindelse kommer. Det blir en utfordring å finne gode løsninger som gjør brokryssingene 
over Kanalen attraktive i fremtiden.  

For å konkretisere problemstillingen kan vi se litt nærmere på gang- og sykkelbroen fra 
Kaldnes. Broen er 3 meter bred og har ca. 3000 passeringer av gående og syklende i døgnet. 
Med denne trafikkmengden anbefaler sykkelhåndboka (Håndbok V122) separate anlegg for 
gående og syklende og en totalbredde på min. 5 meter for å håndtere trafikantstrømmen på 
en god og sikker måte.  

På de påfølgende sidene beskrives standard og kvalitet på infrastrukturen for sykkel på hver 
av de fire hovedaksene inn mot Tønsberg sentrum; 

  

Figur 40 Hovedaksene for sykkelnettet inn mot 
Tønsberg sentrum (Kart: Norges kart). 
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Eik 

I Figur 42 er hovedaksen mot Eik vist og delt opp i mindre strekninger utfra hvilke typer 
løsninger som finnes for sykling.  

Vegen er forkjørsregulert.  Alle adkomstveger har nedsenket 
fortauskant. I vegkryss er det brostein som markerer 
fortsettelsen av fortau.  

Bredden på GS-løsningen varierer mellom 2,5 og 3 m.  

Strekning 1: 
Fra krysset mellom Fv. 459 og Fv. 325, og oppover Fv. 325 i 
retning Eik, er det tilrettelagt for sykling på fortau/GS-vei i 
form av at deler av fortauet på er markert som område for 
sykkel med rødt dekke (skiltet som GS-vei på deler av 
strekningen). Fortauet har en total bredde på opptil 3,5 meter. 

Strekning 2: 
I krysset med Eckersbergs gate er det på vestsiden av vegen 
en løsning som leder syklisten et lite stykke inn i Eckersbergs 
gate (12 m) for å komme inn på en GS-vei som begynner på 
andre siden av krysset. Herfra og opp til Grevinneveien er det 
tilrettelagt for å sykle på en form for fortauløsninger på begge 
sider av veien. 

Strekning 3: 
Fra Grevinneveien til Trudvangveien er det GS-anlegg på 
begge sider av kjøreveien, delvis separat sykkelvei og delvis  
GS-veier.  

Strekning 4: 
Fra Trudvangveien er det på vestsiden ikke noe tilbud for 
gående og syklende langsmed selve veien, men i stedet er GS-
veien lagt gjennom et lite skogområde parallelt med veien. 
For å komme inn igjen på Eikeveien må man da krysse 
Hortensveien via en kulvert etter krysset Stenmalveien x 
Hortensveien, sykle rundt 3. Dammen (parallelt med strekning 5) og via avkjørselen til 
parkeringsplassen til Greveskogen vgs. før man igjen kommer seg på tilhørende GS-vei 
langsmed Eikveien (strekning 5). Forbindelsen er ikke skiltet. 

Strekning 5: 
På østsiden av vegen er det en felles GS-vei. Dette er en ensidig løsning opp Eikveien og 
fram til adkomstvegen inn til Greveskogen videregående skole. Løsning på vestsiden er gjort 
rede for under strekning 4. 

Strekning 6: 
Her er det i hovedsak valgt en tosidig løsning med GS-vei som er skilt fra veibanen med en 

Figur 41 Strekningsoversikt for 
hovedaksen til Eik (Kilde: 
Statens vegvesen Vegkart). 
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grøntrabatt. GS-veien er delvis asfaltert rødt for å markere deler av arealet som et område 
for syklister. 

Strekning 7: 
Fra krysset med Sidsels vei er det ensidig, felles GS-vei på vestsiden av veibanen. Også her 
er den skilt fra bilveien med en grøntrabatt. 
 

Installert sykkelteller på strekningen viser følgende tall for perioden 2012-2016; 
 

 

Sykkel-tellepunktet ved Stenmalvien viser små endringer i antall syklister over tid. 

 

Semslinna (figur 43 og 44) 

Strekning 1: 
Gjennom Nordbyen og forbi Kompetansebyggeren Vestfold 
er det veibanen som er tilbudet til syklistene. Veien er en 
blindgate, med lite biltrafikk. 

Strekning 2: 
Fra Nordbyen via Korten og til Sem er det ensidig GS-veg. 
Ved rundkjøringen i hovedkrysset på Korten (Fv. 308 x Fv. 
300) er det planfri kryssing på GS-veg. I øvrige 
rundkjøringer er det tilrettelagt for kryssing i plan i gangfelt. 
Det er noen få adkomstveger som krysser GS-vegen på 
strekningen. Bredden på GS-vegen er omtrent 2,4 meter. 

Strekning 3: 
Fra Rønningen og sørover frem til starten av Hogsnesbakken er det ensidig GS-veg på 
østsiden av vegen. Der det er bussholdeplass, deler GS-vegen og bussholdeplassen arealet. 
Det er noen adkomstveger som krysser GS-vegen.  

Figur 42 GS-veg langs Semslinna 
(Kilde: Google street view). 
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Strekning 4: 
Der Hogsnesbakken begynner, er det systemskifte og syklisten har kun tilbud om å sykle i 
vegbanen. På vestsiden er veibanen markert slik at det gjenstår en smal asfaltstripe på 
utsiden av veibanen. Dette er tilbudet for gående og syklende. 

 

Figur 43 Strekningsoversikt for hovedaksen mot Semslinna [Kilde: Statens vegvesen Vegkart] 

 

Installert sykkelteller på strekningen viser følgende tall for perioden 2012-2017; 
 

 

Tallene for tellepunkt på Auli viser samlet sett tendenser til en svak nedgang i antall syklister 
over tid med unntak av for vintermånedene der antall syklister har økt noe. 

Sykkelteller planlegges utplassert på bysiden av Nordbyen (høsten 2017).  
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Presterød (figur 45) 

Strekning 1: 
Slagenveien er forkjørsregulert. Nærmest sentrum er det på vestsiden GS-veg som er skilt 
fra veibanen med en grøntrabatt. GS-vegen er delvis asfaltert rød for å markere at deler av 
GS-vegen er for syklister. Bredden på GS-vegen er på rundt 2,5 meter. På østsiden er det et 
sykkelfelt som er omtrent 1 meter bredt. Sykkelfeltet er ikke skiltet som sykkelveg.  

Krysset Slagenveien x Halfdan Wilhelmsens allé er en rundkjøring. Det er ikke lagt opp til 
noen egne løsninger for syklende i krysset.  

Strekning 2: 
På strekningen mellom Slagenveien x Halfdan Wilhelmsens allé og Ringveien er det kun lagt 
til rette for myke trafikanter på nordsiden av veien i form av en ca. 3,7 meter bred GS-veg. 
På sørsiden stopper GS-vegen ved innkjøringen til handelsområde. Det er et fotgjengerfelt i 
forbindelse med rundkjøringen.  

Strekning 3: 
Ved rundkjøringen mot Ringveien går fortauet opp på en bro som lander ved innkjøringen til 
Kilden kino. Broen har en bredde på omtrent 4 meter.  

Strekning 4: 
Langs Valløveien opp til Presterødkrysset er det et ensidig tilbud for syklende på nordsiden 
av vegen. Det er en GS-veg som er skilt fra vegbanen med vekselvis støyskjerm, autovern 
og/eller grønnrabatt. Ved to av bussholdeplassene går GS-vegen mellom lehuset og 
vegbanen, mens den på en bussholdeplass er går på baksiden av lehuset. GS-vegen har en 
bredde på omtrent 2,6 meter. I krysset ved Presterød er det ingen anlegg spesielt for 
syklister. Kryssing av kjørebanen skjer i plan i gangfelt.  

OBS! Reguleringsplan for utvidelse av Prestrødbakken inkl. ombygging av Prestrød-krysset 
og bygging av ny GS-veg fra Presterødkrysset til Olsrødkrysset er vedtatt. I prosjektet ligger 
også en høystandard sykkelløsning ned Presterødbakken.   

Strekning 5: 
Inn mot og forbi Olsrødkrysset er gående og syklende skilt med en ikke-avvisende kant. På 
vestsiden av krysset går GS-vegen under vegen i kulvert. Ved første vegkryss på Valløveien 
går det fra ensidig til tosidig løsning for gående og syklende i form av 3 meter bred GS-veg, 
skilt fra vegen med en grønnrabatt. Herfra og langs resten av strekningen skjer kryssing av 
vei i plan via gangfelt. Ved bussholdeplassene deler GS-vegen og bussholdeplassen areal.  
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Figur 44 Strekningsoversikt for hovedaksen til Presterød 17. 

Installert sykkelteller på strekningen viser følgende tall for perioden 2012-2017; 
 

 

Tallene for tellepunkt på Presterød viser jevnt over en mangedobling i antall syklister de 
siste årene med et tydelig skifte fra og med mai 2015. Økningen er markant for alle årstider. 

Sykkelteller planlegges utplasser ved brua på Kilen (høsten 2017) 

  

                                                
17 Statens vegvesen Vegkart 

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
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Nøtterøy 

Strekning 1: 
Over Kanalbrua er det tosidig GS-vei. 
Bredden på disse er i overkant av 2 meter.  

Strekning 2: 
Langs Nøtterøyveien er det på vestsiden GS-
vei skilt fra vegbanen med grøntrabatt, grøft 
eller autovern. På østsiden er det fortau med 
omtrent 2 meter bredde.  

Strekning 3: 
Strekningen har tosidig GS-vei. Det er en 
avkjørsel som krysser GS-veien på østsiden.  

Strekning 4: 
Denne delstrekningen har GS-veg på 
vestsiden og fortau på østsiden fram til 
Røsselgata. Mellom Røsselgata og 
Skarphagaveien fortsetter fortauet på 
østsiden, mens GS-veien på vestsiden 
erstattes av en parallell veiforbindelse 
(Kirkeveien) frem til Skarphagaveien.  

Videre sørover (sør for strekning 4) og frem 
til Borgheim er det ensidig GS-vei på 
østsiden av veien som er skilt fra veibanen 
med grøft. På siste strekningen inn mot 
krysset på Borgheim er det tosidig GS-vei. 

Strekning 5: 
For den andre hovedåren ut mot Nøtterøy er 
det tosidig løsning med delvis fortau delvis 
GS-vei skilt fra vegbanen med grønnrabatt 
forbi Teie sentrum.  
 
Strekning 6: 
Deretter blir det ensidig GS løsning på vestsiden av vegbanen. Ved bussholdeplassene deler 
GS-vegen areal med bussholdeplassene. 

  

Teie 

Figur 45 Strekningsoversikt for hovedaksen mot 
Nøtterøy (Kilde: Statens vegvesen Vegkart). 
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Installert sykkeltellere på strekningen viser følgende tall for perioden 2012-2016/17; 
 

 

Tallene for tellepunkt på Kanalbrua viser ingen tydelig samlet oppgang eller nedgang i antall 
syklister over tid. 

 

 

Tallene for tellepunkt på Nøtterøyveien viser samlet sett tendenser til oppgang i antall 
syklister over tid for hele året. 

 

Nedenfor følger noen hovedfunn fra Teie18: 

- Telling av gående/syklende på Teie torv; 
De fleste syklende trillet ikke sykkelen over, men sykler over. Syklister benyttet 
hovedsakelig GS-veg/fortau. Kun et par syklister holdt høy fart og syklet i vegbanen. 
Øvrige syklister holdt lavere hastighet tilpasset GS-veg/fortau. 

- Registrering av sykkelparkeringer på Teie;  
53 tilrettelagte sykkel-P-plasser, hvorav 24 stk. (45 %) var opptatt. 8 sykler var 
parkert andre steder. Flere av de tilrettelagte sykkelparkeringsplassene var plassert 
på lite attraktive plasser, noe som kan bidra til at de ikke blir brukt. Enkelte var også 
plassert på steder hvor de var vanskelige å få øye på. Det var ikke tilrettelagt for 
sykkelparkering i tilknytning til bussholdeplassene på Teie torv. 

 

  

                                                
18 Transportmiddelundersøkelse Teie. Statens vegvesen Region sør. 2017 
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Drift og vedlikehold 

Statens vegvesen har kartlagt dekketilstanden på eksisterende gang- og sykkelveger som de 
har ansvaret for å drifte (riks- og fylkesveger) i Vestfold. Se Figur 47. Kartleggingen har tre 
ulike tilstandsklasser der nr. 1 har best standard: 

• Tilstandsklasse 1: Bra dekke, åpenbart ikke behov for dekketiltak på flere år (> 5 år). 
• Tilstandsklasse 2: Middels dekketilstand, feilene begynner å bli tydelige. Behov for 

dekketiltak om 2-4 år. 
• Tilstandsklasse 3: Her er vi på (eller over) forfallsgrensa, og dekketiltak (evt. også 

flere/andre tiltak) bør komme umiddelbart (innen 1-2 år).  

Generelt er det god standard på det meste av nettverket, og det er kun få anlegg i både 
Tønsberg, Tjøme og Nøtterøy kommuner som har store utbedringsbehov. 

Det er varierende driftsstandard på GS-anleggene. I følge Statens vegvesen er det for lav 
standard, spesielt på vinterdrift, til at anleggene føles attraktive for syklende.  

 

Figur 46 Dekketilstand i 2015 på totalt ca. 226 km (213 km til fylkesveger og 13 km til riksveger) med 
gang- og sykkelveg i Vestfold hvor Statens vegvesen har ansvaret for drift og vedlikehold.  

Det finnes ikke noen samlet oversikt over dekketilstanden på kommunale veger. Gang- og 
sykkelvegene i Vestfold ligger i hovedsak langs fylkes- eller riksveger. 

Tilbakemeldinger på infrastruktur for sykkel fra publikum 

I en spørreundersøkelse om sykling i Tønsbergområdet i august 2015 i regi av Statens 
vegvesen [Kilde fotnote 16 side 49] svarte intervjuobjektene at det tiltaket det er størst 
behov for i Tønsbergområdet er bedre adskillelse fra biltrafikk. De som sykler «mye» svarer 
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at de foretrekker å sykle på sykkelveg med fortau, etterfulgt av gang- og sykkelveg. Den 
typen sykkelanlegg som færrest av de som ble intervjuet ønsket seg, var sykling i vegbane. 

Det ble også foretatt en sykkelundersøkelse i Tønsberg sommeren 201619, utført av 
studenter i regi av Statens vegvesen. Undersøkelsen ble utført som vegkantintervjuer på de 
fem hovedinnfartsårene for sykling inn til Tønsberg (Eik, Semslinna, Presterød, gangbrua 
mellom Kaldnes og Tønsberg, og Kanalbrua). Intervjuene ble uført i juli mellom kl. 08:00 og 
15:30. Figur 48 viser hva respondentene som syklet lite svarte på spørsmålet: ‘Generelt, 
hvilke tiltak [for sykkel] mener du det er størst behov for i Tønsbergområdet?’.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Det har også blitt arrangert et åpent møte om gatebruksplanen i mai 2017 der innbyggere 
fikk anledning til å komme med sine tilbakemeldinger. For sykkel ble det gitt følgende input 
på hva som kunne forbedres i forhold til sykling: 

- Bråstopp for sykkel ved brygga 
- Syklister sykler med høy fart gjennom Nordbyen 
- Utydelig hvor man skal gå og sykle mange steder i byen 
- Sykkelfelt med rød asfalt og sykkelbokser 
- Bedre kryssing for myke trafikanter i begge ender av Olav Trygvasons gate 
- Bedre sykkelløsning i Mammutkrysset 
- Sykkelvei fra Kaldnes via sentrum og opp til sykehuset må være lett tilgjengelig 
- Tilrettelegging for sykkel; gjennomgående 
- Trafikkforholdene; negativt å krysse veier med stor trafikk 
- Sykkelvei gjennom byen uten hindringer 
- Dårlig kapasitet på gangbrua 
- Bedre fremkommelighet for sykkel  

                                                
19 Sykkel-undersøkelse Tønsberg, sommeren 2016. 

Figur 47 viser svarene på spørsmålet ‘Generelt, hvilke tiltak [for sykkel] mener 
du det er størst behov for i Tønsbergområdet?’. Stolpediagrammet angir antall 
personer. 
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6. Bil 

6.1 Bruk av bil 

Bil er det mest brukte reisemiddelet i planområdet. Som vist i Figur 18 side 
32er bilandelen på ca. 53 % i sentrumsområdene og i overkant av 60 % utenfor sentrum. 
Andelen reiser med bil har økt siden 2005. I kapittel 2.2 er det vist at en stor andel ansatte 
har tilgang til gratis P-plass hos arbeidsgiver. Bilkjørende har betydelig høyere 
gjennomsnittlig daglig reiselengde enn med andre transportmidler; 28,3 km for bilfører og 
10,7 km for bilpassasjer. Samlet sett, skjer en stor overvekt av transportarbeidet (personkm.) 
med bil. 

Det ble i oktober 2016 gjennomført en undersøkelse av reisemønster for personbiltrafikken 
på hovedinnfartene i Tønsberg byområde20. Noen funn fra undersøkelsen:  

• Om lag 80 % av bilene som ble stoppet, hadde bare en person i bilen. 
• 80 % av de som skulle til jobb eller skole, hadde tilgang på gratis bilparkering.  
• Om lag 2/3 av trafikken skulle til/fra sentrum, mens 1/3 var gjennomgangstrafikk.  
• Trafikkundersøkelsen viser i stor grad det samme som reisevaneundersøkelsene 

(RVU) 2013/14. 

 
Figur 48 Intervjustedene [Kilde 20 side 62] 

                                                
20 Trafikkundersøkelse 2016 for Bypakke Tønsberg-regionen 

 

https://bypakketonsbergregionen.no/media/1946/rapporttrafundtbg_reg2016.pdf
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Statens vegvesen har i 2017 gjennomført en egen transportmiddelundersøkelse for Teie 
[Kilde fotnote 18]. I grafene under viser hver søyle antall prosent av alle besvarelser. Det vil 
f.eks. si at øverste søyle i Figur 50 viser at 42 % av alle reiser var over 4 km og ble 
gjennomført med bil.  

Undersøkelsen viste bla. at selv på turer mellom 250 og 500 meter og mellom 1 og 2 km, 
var bil det klart mest brukte transportmiddelet. Bil var også det mest brukte reisemiddelet 
uansett formål, men særlig for handelsreiser var det stor forskjell sammenlignet med andre 
reisemåter. 

 

Figur 49 Prosentandel av alle registrerte reiser fordelt på reiselengde og transportreisemiddel. 

 

Figur 50 Prosentandel av alle registrerte reiser fordelt på reiseformål og transportmiddel. 
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I 2016 utarbeidet Rambøll, på oppdrag fra Tønsberg kommune og Tønsberg Handelsstands 
forening, en rapport som så på handels- og reisevaner for besøkende til Tønsberg 
sentrum 21. Funnene i rapporten er basert på resultat fra intervjuer ved utvalgte kjøpesentre 
og butikker i Tønsberg sentrum i juni og november 2016. 

I tillegg til å analysere svarene fra de to undersøkelsene i 2016, ble det sammenlignet med 
resultatene fra tilsvarende undersøkelse i november 2004, for å se utviklingen over tid. De 
intervjuede ble bl.a. bedt om å oppgi hvordan de hadde reist til sentrum på intervjudagen. 
Svarfordelingen for juni og november 2016 er vist i Figur 52. Figur 53 sammenstiller samlet 
reisemiddelfordeling fra november 2016 og november 2004. Kategorien «bor i sentrum» 
inngikk ikke i undersøkelsen i 2004, noe som vil ha en viss innvirkning på resultatene.  
 

 

Figur 51 Oversikt over reisemiddelfordeling for besøkende til kjøpesentre og butikker i Tønsberg 
sentrum henholdsvis i juni og november 2016. 

                                                
21 Handel i Tønsberg sentrum juni og november 2016, Ramböll 
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Figur 52 Oversikt over reisemiddelfordeling for besøkende til kjøpesentre og butikker i Tønsberg 
sentrum henholdsvis november 2004 og 2016. 
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6.2 Holdningsskapende arbeid 

Det er gjennomført holdningsskapende arbeid knyttet til å redusere bilbruken. Et eksempel 
er «Vestfold samkjører 2 pluss». Dette er en kampanje mellom bedrifter og statlige aktører i 
Tønsberg, og målet er å få flere til å samkjøre: 22) 

I forbindelse med Europeisk mobilitetsuke, som arrangeres hvert år mellom 16. og 23. 
september, gjennomføres det tiltak som oppfordrer folk til å velge alternative løsninger til 
bilkjøring. Dette gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune, 
Tønsberg kommune, Vestfold kollektivtrafikk (VKT) og Statens vegvesen. 

6.3 Trafikkmengder 

Figur 54 og Figur 55 viser antall kjøretøy på veier og gater i området. Veger lengre sør på 
Nøtterøy og på Tjøme har lavere ÅDT enn 7500 kjøretøy/døgn, og de fleste under 2500.  
Figur 56 viser hoved-trafikkstrømmene som kjørte inn til og gjennom Tønsberg sentrum i 
trafikkundersøkelse i oktober 2016. 

Trafikkmengdene er størst på innfartsårene til Tønsberg sentrum fra Presterød fv. 311 
Valløveien fra øst, fra Sem fra vest via fv.300 Semslinna og fra Nøtterøyveien fra syd. 
Kanalbrua med en ÅDT på 33 000, har den høyeste målte trafikkmengden i Tønsberg- 
regionen. 23 

                                                
22 Vestfold samkjører 2 pluss 
23 vegvesen.no/kart 

https://www.vfk.no/Tema-og-tjenester/Samferdsel/Vestfold-samkjorer-2-pluss/
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
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Figur 53 Viser ÅDT per strekning for hovedveinettet i området rundt Tønsberg sentrum og nordre 
Nøtterøy i 2017. [Kilde: vegvesen.no/kart[. 
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Figur 54 Trafikktall (ÅDT) i Tønsberg sentrum i 2017 [Kilde: fotnote 7] 
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Figur 55 Hoved-trafikkstrømmene (ÅDT) som passerte «ringen» rundt Tønsberg i okt-2016. [Kilde 
fotnote 20 side 62] 
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6.4 Endring i biltrafikk etter nedlegging av 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. Tallgrunnlaget tar utgangspunkt i samlet trafikk for januar til og med 
oktober for hvert av årene. Det er ikke tatt med trafikk etter oktober på grunn av at 
bomringen ble nedlagt i november 2016. På grunn av mangler i tallgrunnlag for Fv 468 
Farmannsveien, er kun månedene frem til og med august benyttet i sammenligningen. Disse 
er oppskalert med 25 % (fra 8 til 10 måneder) for å gjøre totalt antall passeringer 
sammenlignbart med det andre tellepunktene. 

 

Figur 56 Differansen i antall passeringer (og prosentvis) for hvert tellepunkt. Grunnlaget er samlet 
antall bilpasseringer i månedene januar - oktober for årene 2015, 2016 og 2017. For Fv 468 
Farmannsveien omfattet tallgrunnlaget kun trafikk i månedene januar til og med august, men disse er 
oppskalert med 25 % for å gjøres sammenlignbare med andre registreringspunkt. 

I alle tellepunktene var det klart større vekst i biltrafikken i tiden etter at bomringen ble lagt 
ned enn i 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 
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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 %. 

 

Figur 57 Kartet viser lokalisering av de 6 tellepunktene. 
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6.5 Fartsgrenser og vegbredder på veg- og gatenettet 

 

Figur 58 Vegbredde på veg- og gatenettet i området. 24 

                                                
24 NVDB (SVV) 
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Figur 59 viser bredde på kjørebanen for fylkes- og riksveger i og rundt Tønsberg. På steder 
med mindre enn 5 meter bredde, vil store kjøretøy få problem når de møtes. Veger med 
bredde 7-9 meter er normalt bred tofeltsveg, mens veger med 9-12 m bredde kan ha ett 
ekstra felt. Veg med over 12 meter bredde vil normalt være fire felt. 

Figur 60 viser fartsgrense på hovedveger i og rundt Tønsberg. 

 
Figur 59 Viser fartsgrenser på veinettet. (Kilde fotnote 24 side 72):  
  

 



Side 74 av 97 

6.6 Forsinkelse for biltrafikk gjennom Tønsberg 

 

Figur 60 Kartet viser strekningene hvor det er registrert forsinkelser  25 

                                                
25 Reisetidsregistrering for bil, 2013, Statens vegvesen  

 

https://www.vegvesen.no/_attachment/563382/binary/916031?fast_title=Arbeidsnotat+rushtidsregistrering+for+bil.pdf
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I forbindelse med arbeidet med KVU for transportsystemet i Tønsberg-regionen ble det 
gjennomført en reisetidsregistrering for å kartlegge forsinkelser i rush på aktuelle traseer 
gjennom Tønsberg [Kilde fotnote 25 side 74]. Se Figur 61. 

Generelt var det var noe større forsinkelser i ettermiddagsrushet enn om morgenen. Grønn 
rute, nordgående retning, skilte seg ut med en gjennomsnittlig forsinkelse i ettermiddags-
rushet på 42 sekunder pr. km og i overkant av 7 minutter på hele strekningen. I en kort 
periode av rushtiden ble det registrert større forsinkelser på alle rutene. 

Forsinkelser på delstrekninger 

Et fokus på delstrekninger hjelper oss å identifisere eventuelle kritiske punkt som er av 
betydning for de totale ruteforsinkelsene. Registreringene for de enkelte delstrekningene gir 
også et innblikk i hvilke delstrekninger det er knyttet uforutsigbarhet og sårbarhet til. Det er 
knyttet størst gjennomsnittlig forsinkelse til følgende delstrekninger: 

Morgen; Gjennomsnittlig forsinkelse pr. km: 

• Blå rute: Teie veidele – Kanalbrua:    2 minutter 11 sekunder 
• Rød rute: Shell, Teiehøyden – Kanalbrua:   1 minutt 30 sekunder 
• Lilla rute: Gauterød – Trafo (Presterød), FV 311:  1 minutt 14 sekunder 
• Blå rute: Biltema, RV 311 – Kanalbrua:   1 minutt 9 sekunder 

Ettermiddag; Gjennomsnittlig forsinkelse pr. km:  

• Blå rute: Biltema, RV 311 – Mellom rundkjøringer, Kilen:  2 minutter 16 sekunder 
• Lilla rute: Mellom rundkjøringer, Kilen – Trafo (Presterød): 2 minutter 11 sekunder 
• Grønn rute: Kiosken, Solveien FV 428 – Kanalbrua:   2 minutter 2 sekunder 
• Rød rute: Kanalbrua – Shell, Teiehøyden:    1 minutt 13 sekunder 
• Grønn rute: Shell – Ruinen som restaureres i Nedre Langgate: 1 minutt 7 sekunder 

Kort oppsummert om delstrekninger og trafikale flaskehalser 

Området rundt Kanalbrua og Presterød fremhever seg som trafikale flaskehalser i rushtiden.  

I morgenrushet er strekningen Teie veidele - Kanalbrua den største trafikale «proppen». 
Deretter kommer trafikken mot sentrum og Kilenområdet fra henholdsvis Gauterød og 
Stensarmen/Mammutkrysset.  

Om 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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6.7 Parkering 

Generelt 

Parkering er en viktig premissgiver for biltransport. I kunnskapsgrunnlaget til 
Gatebruksplanen er det kartlagt parkeringsplasser i Tønsberg sentrum [kilde fotnote 7 side 
28]. Tabellen under (Figur 62) viser oppsummering over antall og type parkeringsplasser, 
mens Figur 63 og Figur 64 viser henholdsvis offentlige parkeringsplasser og alle 
parkeringsplasser i Tønsberg sentrum. Kartleggingen avgrenser seg til området innenfor 
Gatebruksplanens avgrensning. Det betyr bl.a. at de fleste områdene nord for jernbanen 
(inkludert sykehuset) og øst for Stoltenbergs gate er utenfor. 

 

Figur 61 Tabellen viser hvor mange parkeringsplasser det er innenfor gatebruksplanens avgrensning. 

 

Figur 62 Kartet viser offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i dag. 
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Figur 63 Kartet viser alle bil-P-plasser i innenfor Gatebruksplan-området 
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Innfartsparkering 

I forbindelse med Tønsbergpakke 2 ble muligheten for en «Parker -og reis»-løsning 
undersøkt. Dvs. at bilkjørende kan få et tilbud om å parkere bilen på etablerte plasser 
utenfor sentrum og reise kollektivt videre til sentrum 26.  

Det viste seg den gangen at selv med høyere frekvens på busstilbudet, lave priser og bedre 
fremkommelighet for bussen, ville ulempene knyttet til å parkere bilen og bytte til buss være 
såpass store at bilistene ikke vil velge dette alternativet. Først når det innføres 
parkeringsavgift ved arbeidsplassene, så det ut som at gevinsten ved å sette fra seg bilen 
ved «Parker- og reis» anlegget ville slå positivt ut. 

Tønsberg parkering har også vurdert muligheten for innfartsparkering 27. 
Hovedkonklusjonen i den undersøkelsen var at det ikke er grunnlag for innfartsparkering før 
det eventuelt er bygget ut kollektivfelt på strekningene inn til sentrum av Tønsberg. 

Det er også gjennomført undersøkelser for å se på bruken av innfartsparkering og om 
innfartsparkering kan gi redusert klimagassutslipp 2829.  

I disse rapportene konkluderes det med at innfartsparkering brukes som følge av at 
rammevilkårene for å kjøre bil er dårligere. Dette betyr f.eks. høye parkeringsavgifter i 
sentrum, bomring og kø.  

I hovedsak er det de som skal til sentrum som bruker innfartsparkering. Det er spesielt 
innfartsparkering knyttet til jernbanen som blir brukt. 

Over halvparten av bilførerne som bruker innfartsparkeringen, er bosatt innen tre kilometer 
fra innfartsparkeringen. Ved å legge godt til rette for å sykle, bør det være et stort potensiale 
for å få de som ellers ville brukt bil, til å sykle. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Tønsbergpakken fase 2, konsekvensutredning 
27 Innfartsparkering Tønsberg, udatert, Tønsberg parkering 
28 Innfartsparkering - undersøkelse av bruk og brukere, 2014 TØI 
29 Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?, 2014 TØI 

https://www.vegvesen.no/_attachment/63020/binary/17729?fast_title=Konsekvensutredning+fullversjon
https://www.toi.no/publikasjoner/innfartsparkering-undersokelse-av-bruk-og-brukere-article32861-8.htmlhttps:/www.toi.no/publikasjoner/innfartsparkering-undersokelse-av-bruk-og-brukere-article32861-8.html
https://www.toi.no/publikasjoner/hvilke-typer-innfartsparkering-kan-gi-reduserte-klimagassutslipp-article32859-8.html
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6.8 Luftkvalitet 

På oppdrag fra Miljødirektoratet har NILU gjennomført en grovkartlegging av luftkvaliteten i 
Norske byer og tettsteder 30. Som Figur 65 viser er Tønsberg en av de 61 stedene som har 
dårligst resultat. Den vurderes å stå i fare for å overskride grenseverdiene for NO2, og det 
kan forventes nivåer over grenseverdi også for PM10. Utslipp fra veitrafikk, boligoppvarming 
og industri, samt langtransport av luftforurensinger, vil være kilder til høye verdier. 

 

Figur 64 I en grovkartlegging av dagens situasjon for luftkvalitet i Norske byer i 2014, kommer det 
frem at Tønsberg har middelverdier som kan forventes å være over grenseverdien/målsettingsverdi 
både for NO2 og for PM10. 

 

  

                                                
30  Kartlegging av forurensningssituasjonen i norske byer og tettsteder med vurdering av 
soneinndeling og av eksisterende målenettverk, 2014 NILU 
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6.9 Viktige vegforbindelser inn mot Tønsberg 

Semslinna 

Fylkesveg 300 Semslinna binder Sem og E18 sammen med sentrumsringen og fv 308 fra 
vest. Fv 300 har flere kryss (rundkjøringer) før Frodeåstunnellen. Fv 300 har to kjørefelt, 
men 4 kjørefelt i Frodeåstunnellen mellom kryss med fv. 308 og kryss med fv. 311. 

Fv 308 og fv 35er ikke en del av Semslinna, men er innfartsveier fra E18 nord for Tønsberg 
sentrum med tilknytning til sentrumsringen. Fv. 308 og 35 samles i rundkjøring ved 
Jarlsberg gård, og fv. 35 er tilknyttet fv. 325, Fv. 308. Fv. 35 har to kjørefelt. 

 

Figur 65 Viser forbindelsen mellom Tønsberg og E18. Kilde til kartgrunnlag: norgeskart.no 

 

Presterød 

Fv. 311 Valløveien er hoved-innfartsåren til sentrum fra øst og knytter seg til fv. 300. Fv. 
311 fordeler seg på ringveiene.  

Fv 308 
Undrum
sveien 

Fv 
325 
H

ort
ensv
eien 
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Figur 66 Viser hovedinnfartsåre til Tønsberg sentrum fra øst. (Kilde til kartgrunnlag: norgeskart.no) 

  

Tønsberg og Nøtterøy 

Det er to store kryss på nord og sørsiden av Kanalbroa. I nord, på Tønsberg-siden, et 
lysregulert kryss, fv. 308 Nøtterøveien x fv.311 Ringveien x 325 Stoltenbergs gate x fv. 308 
Nedre Langgate. 

I sør, på Teie-siden, en rundkjøring mellom fv. 308 Kirkeveien fv.425 Banebakken x 
Kanalveien. 
Fv. 308 Kirkeveien over Kanalbrua har 4 felts vei fra krysset med fv.109 Smidsrødveien på 
Teie og mellom krysset fv.308 Nedre Langgate og fv.311 Ringveien.  

I nord har fv. 311 Ringveien 2 felts kjørebane, med 2 kjørefelt i vestlig retning og 1 kjørefelt 
i østlig retning ved krysset med fv. 308 og 325. 

Fv. 308 Nedre Langgate har noe blandet strekning med 4 og 3 kjørefelt. 4 kjørefelt i østlig 
retning, og 2 kjørefelt i vestlig retning i krysset mot fv. 325 og 311. Foruten enkelte 
avkjøringsfelt har fv. 308 Nedre Langgate i hovedsak 2 felt gjennom Tønsberg sentrum. 
Kanalbrua er ei vippebru, og fv. 308 som går over brua, har 2 kjørefelt i nordlig retning og 2 
felt i sørlig retning. 

Fv.325 Stoltenbergsgate er to felts vei med 4 felt i retning sør ved krysset med fv. 308 og fv. 
311. Fv. 325 går gjennom sentrum forbi jernbanestasjonen og til Horten.  
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Figur 67 Viser veinettet mellom Tønsberg og Nøtterøy. Kilde til kartgrunnlag: norgeskart.no 
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7. Nærings- og nyttetrafikk 

I Bypakke Tønsberg-regionen er det et mål at nærings- og nyttetrafikken i fremtiden skal ha 
samme framkommelighet i rush som i dag. Eventuelle bilrestriktive tiltak, for å redusere 
biltrafikken, kan medføre redusere framkommelighet for nærings- og nyttetrafikken, hvis 
det ikke gjøres tiltak for å forbedre fremkommeligheten for denne trafikken. 

Hvordan kan det tilrettelegges for nærings- og nyttetransporten, men samtidig gjøre det 
mindre attraktivt å kjøre privatbil? 

Vi kjenner ikke situasjonen for nærings- og nyttetransporten i Tønsberg-regionen i dag. 
Dette vil bli kartlagt i forbindelse med kommunedelplanen for gående, syklende og 
kollektivtrafikk. 

 

7.1 Uttrykningsetatene 

Under gjengis informasjon fra utrykningsetatene i forbindelse med gatebruksplanen for 
Tønsberg sentrum. Dette vil bli fulgt opp i forbindelse med kommunedelplanen for gående, 
syklende og kollektivtrafikk. 

Brannvesenet 
Brannvesenets hovedfokus i Tønsberg er den tette trehusbebyggelsen, bryggemiljøet og 
fremkommeligheten i Nedre Langgate. På sikt ønsker brannvesenet seg ut av byen. En 
samlokalisering på Kjelle ved ny legevakt er aktuell. Brannvesenet påpeker at en endret 
gatebruk i Nedre Langgate til kollektivgate og «vrimleområde» med mye mennesker kan 
være vel så utfordrende ved utrykning som dagens høye trafikkmengde. En plassering på 
Kjelle vil gi kjøretøyene god tilgang til ringveisystemet og man unngår utfordringer i tett by 
ved utrykning til områder utenfor bykjernen i Tønsberg. Brannvesenet har (som politiet og 
Sykehuset i Vestfold) vanskeligheter med fremkommelighet i gater med høy kantstein. I 
tillegg er kantparkering utfordrende for brannvesenet. Tønsberg er i ferd med å bli en stor 
arrangementsby. Arrangementer som samler store menneskemengder er en utfordring for 
brannvesenet. Brannvesenet ber bypakka ha dette i mente i den videre planleggingen. 
 
Ambulanse 
Ambulansene benytter seg hovedsakelig av hovedvegnettet i og rundt byen. Ambulanse- 
sjåførene skal primært benytte ringveisystemet (fv300/311) med adkomst via Heimdal til 
sykehuset. Sykehuset i Vestfold (SIV) har ca. 30.000 utrykninger pr. år. Det jobbes med å 
utvikle tilbud og rutiner. Ny ambulansesentral vurderes. Ambulansetjenesten opplever 
Presterødbakken som en utfordring på grunn av mye kø. Krysset Stenmalen/Halvdan 
Wilhelmsens allè er også utfordrende i rush. Selv om dette ikke er ambulansetjenestens 
hoved-utrykningsvei, er man usikker på hvordan etableringen av et kollektivfelt vil virke inn 
på trafikkmønsteret. På det øvrige veinettet flyter trafikken greit. Underkapasitet på P-
plasser for besøkende til sykehuset gir en del belastning på det omkringliggende 
kommunale gatenettet. 
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Politi 
Tønsberg blir hovedsetet for det nye politidistriktet Sør-Øst. Politiet vil fortsatt være 
stasjonert i Tollbodgaten/ Baglergaten med kontor, tjenestebiler mm. Politiet er avhengig av 
god fremkommelighet på hovedveinettet til og fra sitt hovedkontor. Både politi og sykehus 
melder om at smale gatetverrsnitt med høye kantstein mot fortau er utfordrende for 
utrykningskjøretøyene. Løsningen hvor buss har kantstopp i kjørebanen kan også være til 
hinder ved utrykning. Dette er primært en utfordring på hovedvegnettet. Politiet melder om 
at tidsbestemmelsene for vareleveranse ofte ikke overholdes. Varelevering skal være avviklet 
før klokken 12 på dagen. Politiet har ikke kapasitet til å håndheve regelverket. Det etterlyses 
omlastingsløsninger, mindre biler inn i sentrum og mer fokus på miljøvennlig drivstoff. 
Politiet har god erfaring med stenging av Nedre Langgate på kvelds/nattestid i helger. Politi 
og sykehus er positive til bypakkas planer om å legge bedre til rette for de miljøvennlige 
transportformene, samt ivareta sikkerheten med en ny fastlandsforbindelse. De understreker 
at det er viktig med gode og trafikksikre løsninger for alle trafikantgrupper. 
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8. Trafikksikkerhet 

Figur 69 viser sykkelulykker for 2012-2017. Ulykkestidspunktene er hentet fra vegvesenets 
Nasjonal vegdatabank (NVDB). Det er ikke registrert noen ulykker med drepte eller meget 
alvorlig skadet innenfor området. 

Det er registrert 3 ulykker med skadegrad alvorlig. En av disse ble påkjørt av kjørende fra 
GS-vei, 2 ble påkjørt ved svingebevegelse.  

Av lettere skadet er det registrert 33 hendelser. 8 av dem er ulykker som følge av at syklist 
fra fortau eller GS-vei krysset ut i veibanen, 8 er mellom kryssende kjøreretninger, 13 er 
påkjøring ved svingebevegelser, 2 er ulykker med møtende trafikk eller i parallelle kjørefelt, 
og 2 ulykker er uhell med uklart forløp.        

 
Figur 68 Sykkelulykker i Tønsberg regionen. Kilde: vegvesen.no/vegkart 
 

Innenfor gatebruksplanområdet står sykkel for 15 % av de registrerte ulykkene (2010-2015), 
men siden sykkelulykker erfaringsmessig er svært underrapportert, er det grunn til å anta at 
det reelle tallet er mye høyere [Kilde fotnote 7 side 28].  
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Videre viser en spørreundersøkelse utført av SINTEF i 2015 at 9,5 % av de som syklet på 
registreringsdagen hadde vært innblandet i en ulykke som syklist i løpet av de siste to år. 
Blant disse ulykkene hadde 58 % skjedd i veibanen, 31 % på GS-vei og 12 % på fortau.  

Figur 71 (neste side) viser 
fotgjenger-ulykker for 
2012-2017.  

Det er ikke registrert 
fotgjengerulykker med 
drepte eller meget alvorlig 
skadegrad innenfor 
kartutsnittet i Figur 71.  

Det er 4 registrerte ulykker 
med alvorlig skadegrad. Tre 
av disse er fotgjengere som 
ble påkjørt ved kryssing av 
veibane, hvorav en ble 
påkjørt av ryggende 
kjøretøy. En alvorlig skadet 
ble påkjørt på fortauet.  

Av lettere skadede dreier 6 
av ulykkene seg om uhell 
hvor fotgjengere gikk langs 
eller oppholdt seg i 
kjørebanen, 11 krysset 
veibane over gangfelt, 6 
krysset veibane for øvrig/ved 
kryss og 1 barn som lekte i 
kjørebanen. Totalt 24 lettere 
skadde.   

Figur 69 viser rapporterte ulykker sentralt i Tønsberg. Blå trekant 
angir sykkelulykker [ Kilde fotnote Feil! Bokmerke er ikke definert. 
side 43] 
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Figur 70 Fotgjengerulykker i Tønsberg regionen. Kilde vegvesen.no/vegkart. 
 

Figur 71 vises politirapporterte trafikkulykker i perioden 2007-2016 for Tønsberg, Nøtterøy 
og Tjøme: 

Tabell 9 Politirapporterte trafikkulykker inkludert bil, sykkel, fotgjengere og andre 
Kommune 2007-2011 2012-2016 Sum 2007- 2016 

Tønsberg 368 237 605 
Nøtterøy 102 59 161 
Tjøme 23 18 41 
Sum 493 314 807 

 

 
 
Tabell 10 Antall drepte og skadde 
Kommune 2007-2011 2012-2016  Sum 2007-2016 

Tønsberg 494 318 812 
Nøtterøy 157 70 227 
Tjøme 25 27 52 
Sum 676 415 1091 
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Tabell 11 Antall drepte 

Kommune 2007-2011 2012-2016 Sum 2007-2016 

Tønsberg 7 6 13 
Nøtterøy 1 1 2 
Tjøme 0 0 0 
Sum 8 7 15 

 
 
Tabell 12 Antall drepte og skadde syklister, fotgjengere og andre myke trafikanter 
Kommune 2007-2011 2012-2016 Sum 2007-2016 

Tønsberg 82 49 131 
Nøtterøy 29 18 47 
Tjøme 3 4 7 
Sum 114 71 185 
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9. Plassering av boliger og arbeidsplasser 

Grunnleggende strukturer i planområdet, som hvor det i dag er stor befolkningstetthet og 
om det i vedtatte planer ligger inne endringer av hoved-transportårer, kan være noe av 
grunnlaget for å vurdere framtidige løsninger. 
 

9.1 Innbyggerutvikling 

Planområdet hadde pr, 3. kvartal 2017, 71 992 innbyggere. Disse innbyggerne er fordelt på 
18 215 eneboliger og 4 559 leiligheter31. Ifølge SSBs MMMM-prognose, vil det i 2030 være 
en befolkning på 78 293 personer. Se også Tabell 13 og Figur 72, Figur 73 og Figur 74 som 
viser fordelingen av (historisk og prognoser) vekst for de tre kommunene.  

Det er her tatt utgangspunkt i Tønsberg før deler av Stokke ble overført til Tønsberg og 
mens Nøtterøy og Tjøme er to kommuner. Dette er valgt for å kunne se på utviklingen over 
tid både historisk og framover. Tallene viser at veksten vil være størst i Tønsberg, deretter 
kommer Nøtterøy og så Tjøme. 

Tabell 13 Antall innbyggere pr. 1. januar 2016 og 2030 i henhold til SSB (MMMM) og fordeling på 
boform 

 Innbyggere Boform 2017 

 2016  2030 Eneboliger Leiligheter 

Tønsberg 42 276 49 493 9 884 3 685 

Nøtterøy 21 621 23 625 6 468 820 

Tjøme 4 971 5 175 1 863 54 

TOTALT 68 868 78 293 18 215 4 559 

 

                                                
31 http://www.ssb.no/kommunefakta 
 

http://www.ssb.no/kommunefakta
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Figur 71 Befolkningsutvikling i Tønsberg. Historiske fra år 1996, og prognose frem mot år 2040 

 

Figur 72 Befolkningsutvikling i Nøtterøy. Historiske fra år 1996, og prognose frem mot år 2040 
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Figur 73 Befolkningsutvikling på Tjøme. Historiske fra år 1996, og prognose frem mot år 2040 
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Det er gjort en GIS-analyse for å avdekke hvor mange som bor i nærheten av et 
sentrumspunkt, for å undersøke hvor mange som bor slik til at de kan sykle eller gå til 
nærmeste sentrum. Hele 82% bor innenfor 3 km fra nærmeste sentrumsområde og 61% av 
alle arbeidsplassene ligger nærmere enn 1 km fra nærmeste sentrumsområde.  

Figur 74 Bosatte og arbeidsplasser innenfor forskjellige radier fra sentrumspunkter i 
planområde (Arbeidsplassdata fra 2013 og bosatte-data fra 2016) 
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Med utgangspunkt i 2016 er det gjennomført en framskriving av hvor befolkningsveksten 
kommer. Framskrivningen baserer seg i hovedsak på at utviklingen fram til i dag fortsetter 
fram til 2030. For å nå nullvekstmålet for trafikkutvikling, vil det bli viktig å sikre at 
befolkningsveksten kommer i sentrumsområdene og der det er god kollektivdekning.  

 

Figur 75 Fordeling av befolkningsvekst frem til 2030 basert fra 2016 
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9.2 Arbeidsplasser 

Framtidige arbeidsplasser bør i hovedsak ligge i et sentrum eller nærmere enn 500 meter fra 
et kollektivtilbud hvis det skal være mulig/ attraktivt å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra 
arbeid. I Figur 77 vises geografiske fordeling av arbeidsplasser i planområdet. Dataene er fra 
2013. Sykehuset er klart største arbeidsplass. 

 

Figur 76 Antall ansatte på arbeidsplasser pr. 2013 
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Ord og uttrykk 

Ord Forklaring 

 Gamle 
Tønsberg-region 

Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. 
Før kommunesammenslåingen og grensejustering mellom tidligere 
Stokke kommune og Tønsberg kommune.  

 Dagens 
Tønsberg-region 

Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. 
En del av VEAR som lå i tidligere Stokke er nå blitt en del av Tønsberg 
kommune og dermed en del av Tønsberg-regionen 
 

 Vestfoldbyen 
Kommunene Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Nøtterøy, Horten og 
Holmestrand 

 Region Sør Fylkene Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold 

Planområde 
Området som den interkommunale kommunedelplanen gjelder for. 
Den dekker hele Tønsberg og Færder kommune (Nøtterøy og Tjøme) 

Region Sør Fylkene i Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold 
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