
Bypakke Larvik
- utfordringer og muligheter

Frokostmøte 23. mars 2022



Først litt praktisk info:

• Husk å mute mikrofonen!

• Spørsmål kan stilles underveis i chatten

• De av dere som følger via stream (eller har spørsmål i etterkant) kan sende til 
jorgen.johansen@larvik.kommune.no

• Spørsmål som vi ikke rekker å svare på vil vi forsøke å besvare skrifitlig
– Legges ut på Larvik kommunes hjemmesider.

• Det blir gjort opptak av møtet.

mailto:jorgen.johansen@larvik.kommune.no


Agenda:

1. Hvor står vi i Bypakke arbeidet?

2. Utfordringer og muligheter vi har sett så langt
– Kjersti Visnes Øksenholt, VTFK

3. Arealplanleggingens betydning for transportarbeidet – hvilke grep er 
allerede tatt?
– Ole Sannes Riiser, Larvik kommune

4. Hva skjer videre?



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



Utkast til sluttprodukt våren 2022: Prosjektplan 2022-2037 
(NTP: 2026-0237)

1. Bakgrunn (samarbeidsavtalen)

2. Mål (sentrumsutvikling og mobilitet)

3. Situasjonsanalyse (Hvilke analyser? transportstrømmer, målpunkt, potensiale for måloppnåelse, 
etc)

4. Areal- og transportstrategi
– RPBA/RTP, KPA/KDP Larvik og Stavern/sentrumsstrategi

– Firetrinnsmetodikken med tiltaksområder og større tiltak (inkl Øyaområdet med Elveveien og kryssing av Lågen)

– Forslag til tiltaksområder og tiltaksportefølje

5. Finansieringsbehov og muligheter
6. Medvirkningsprosess (medvirkning, kommunikasjon)

7. Porteføljestyring og måloppnåelse (måten prioriteringer gjennomføres på, håndtering 
av målkonflikter, måloppnåelse, kostnadsutvikling og finansiering)



Bypakke Larvik
- Hva gjør vi videre?



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 



Involvering og forankring våren 2022:

• Storsamlinger 4. februar og 
13. mai

• Åpne frokostmøter 26. januar, 
23. mars, 1. juni

Politisk:
• Fast på programmet i FSK
• Tilbud om orientering i partigruppen

Fellesmøter med:
• Vellag
• Interesseorganisasjoner
• Eldre
• Yngre
• Næringsliv



Spørsmål?

jorgen.johansen@larvik.kommune.no

Kommende frokostmøter:
- 1. juni

Tusen takk for i dag!
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