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Hva mener du er den største utfordringen med dagens trafikksituasjon i Larvik?

• «Korridoren Fv. 303 fra Gloppebru -
Øyakrysset - Storgata og til E18»

• «Øyakrysset»

• «Sterk bilkultur - plass til bil prioriteres høyt - bil 
benyttes unødig i stor grad»

• «Dårlig tilrettelagt for alternativer til bil»

• «Båndlegging av store areal som reduserer vår 
mulighet for å planlegge fremtidens 
transportløsninger og realisere ønsket 
byutvikling.»
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Hva mener du er det viktigste tiltaket for å gjøre Larvik sentrum mer attraktivt?

• «Flere gratis parkeringsplasser.»

• «Ikke stenge mer trafikk ute av byen, vil 
lamme det som er igjen av handel»

• «Bilfritt, mest mulig»

• «Mer aktivitet - mindre biltrafikk»

• «Samtidig som det er masse ledig parkering i sentrum, 
hører man stadig at folk klager på "hvor skal vi 
parkere" - også reiser de til Nordbyen eller Øya. Så et 
fokus på at det faktisk er mange ledige P-plasser i 
sentrum kan være positivt for sentrum sin del.»
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Hva mener du er det viktigste tiltaket for å gjøre Larvik sentrum mer attraktivt?

• «Samle og konsentrere sentrumsaktivitet, 
inkludert kontorarbeidsplasser, offentlige 
tilbud som bibliotek etc - som gir bedre 
næringsgrunnlag for cafeer, barer, 
restauranter etc»

• «At flest mulig finner det de trenger samlet i 
sentrum»

• «Sosiale møteplasser og tydeligere 
prioritering for myke gående og syklende»

• «Oppgradere byrom, mindre asfalt»
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Hva mener du er det viktigste tiltaket for å redusere bilbruken i Larvik?



Hva mener du er det viktigste tiltaket for å redusere bilbruken i Larvik?

• «Tilrettelegge for at gange eller sykling 
oppleves som trygt og enkelt. Gjøre det 
"spennende" på veien så ikke distanser 
oppleves så lange.»

• «Prioritere bedre tilbud for alternativer til bil 
- gange, sykkel og kollektivtransport»

• «Oftere og billigere bus, høyne da 
parkeringsprisen»

• «Frekvent kollektivtransport langs aksene 
med størst befolkning, samt en 
holdningsendring i befolkningen»
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Hva mener du er det viktigste tiltaket for å redusere bilbruken i Larvik?

• «Slutte å flytte handelen langt ut fra 
sentrum»

• «Arealutvikling som ikke bidrar til økt bilbruk 
(altså kun ny utbygging nær eksisterende 
sentrum og tettsted)»

• «Parkering i randsone med enkel tilgang til 
sentrumsfunksjonene.»

• «Gjøre sentrum attraktivt og lett tilgjengelig 
uten bil!»

• «Trafikkreduserende tiltak, som 
bompenger»
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Takk for oppmerksomheten!


