
Bypakke Larvik

Arbeidssamling 4. februar 2022



Program for dagen:

09.00 - Velkommen 
v/ordfører Erik Bringedal

- Bypakke Larvik 
v/prosjektleder Jørgen Johansen, Larvik kommune

- Resultat av spørreundersøkelsen 
v/Kjersti Øksenholt, Vestfold og Telemark Fylkeskommune

- Hva vet vi om mobilitet og byutvikling i Larvik? 
v/ Ole Sannes Riiser Larvik kommune

- Oppgaver

12.00 - Takk for i bidraget



Prosess fram til nå

2015 – 2017 - Mulighetsanalyse for 
samordnet transport i Larvik

2018 - 2020 - Kommunedelplan for InterCity 

2020 – Politisk vedtak om etablering av 
Bypakke Larvik. 

2021 – Arbeid mot Nasjonal Transportplan,  
sluttbehandling Kommunedelplaner

17.6.2021 - Bypakke Larvik avtale 
undertegnet

16.9.2021 - Kick-off - Bypakke Larvik

26.1.2022 - Det første frokostmøtet

4.2.2022 – Den første arbeidssamlingen



Mål for Bypakke Larvik
Samfunnsmålet:

Et framtidsrettet transportsystem med en høy andel 

gange-, sykkel- og kollektivreiser som legger til rette 

for et attraktivt bysentrum.

Det nasjonale målet om nullvekst i 

personbiltrafikken: 

I byområdene skal klimagassutslipp, kø, forurensning 

og støy reduseres gjennom efiektiv arealbruk og ved 

at veksten i persontransporten skal tas med 

kollektivtransport, sykling og gange», omstilling til 

lavutslippssamfunnet og reduksjon i klimautslipp.

Undertegnelsen av avtalen 17.6.2021 i Larvik



Utvikle en konkret og mer bindende 
prosjektplan - Hovedfaser
1. Felles bilde, forankring. Kartlegge kunnskap og forståelse, faktagrunnlag 

i dag. 
• Samling feb 2022: Tegne fellesbilde og avdekke kunnskapsbehov og tette 

kunnskapshull, jobbe med strategi og tiltak. 4-trinnsmetodikken
• Samling april 2022: mellomstopp. Presentere felles overordnet
• Juni 2022: fastsette prosjektplan

2. Utvikling av prosjektplan
a) Overordnet målbilde/formulering + strategi
b) Overordnet tiltaksplan og koordinering mot andre planer
c) Prosjekter og tiltak

3. Vedtak og igangsetting



Prosess våren 2022

Bypakke
samarbeidet

Eksterne 
aktører

En bred referansegruppe med deltakelse fra befolkning, politikk, næringsliv, 
interessegrupper og administrasjon skal følge prosessene. 

Mål, samarbeidsform, 
kunnskapsbehov, 
utfordringer og 

muligheter 

Felles 
kunnskapsgrunnlag, 

forslag til prosjektplan 
med tiltaksområder 
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