
Bypakke Larvik
- innspill og videre arbeid

Frokostmøte 22. juni 2022



Dagens program:
1. Hva har hendt siden sist 

- Jørgen Johansen, Larvik kommune

2. Faktaunderlag og analyser
- Tor Atle Odberg, Norconsult

3. Forslag til tiltak
- Fra siste storsamling, Aida Selimotic
- Andre forslag, Jørgen Johansen

4. Byutviklingsprogrammet – hva er det?
- Ingerid Heggelund, Larvik kommune

5. Veien videre
- Jørgen Johansen

Spørsmål og innspill underveis?

- Bruk chatten eller send e-post til 
jorgen.johansen@larvik.kommune.no



Bypakke Larvik

Faktaunderlag og analyser
- Tor Atle Odberg, Norconsult



Bypakke Larvik

Forslag til tiltak





• Tilgjengelighet til kollektivtransport og tilgjengelighet til 
sentrum – når kommer heis Bøkkerfjellet?

• Legge til rette for alternativer til personbil

• Byer forandrer seg. Fortetting med kvalitet må til. Vi må 
være med på prosessen. Ulike bobehov etter hvilken 
alder man er i – derfor er leiligheter nå veldig etterspurt. 
Spennende samfunnsutvikling som vi må være med på.

Fokus fra Pensjonistuniversitetet



• Sykkel på tog

• Sentrumssykkelvei opp Hammerdalen med 
forbindelse til turveien til Porsgrunn og mellom 
havneområdet og innover i Vestmarka?

• Biblioteket er en viktig lavterskel møteplass som 
er åpen for alle. Må være lett å komme til og fra. 

Fokus fra Pensjonistuniversitetet



• Fjordbyen Larvik – hvorfor ikke ta fjorden i bruk til 
transport? (Det ligger inne en bestilling på å utrede 
ferjetilbud mellom Stavern og Larvik).

• Hva slags by ønsker vi? Hvordan fortettes det? Press fra 
utbyggere gjør at politikere gir dispensasjon fra gjeldende 
planer.

• Bypakka må få fram problemstillingene som det må tas 
stilling til politisk. 

Fokus fra Pensjonistuniversitetet



• Må skape trivsel i sentrum – en grunn til å dra dit

• Bybussen (innen 1 time) med 10 min frekvens som 
binder områder sammen

• Bakkeby: bru over Farriselva til Bøkelia fra 
Langestrand

• Torstrand er omkjøringsvei for E18

Fokus fra Vellagene



• Må ha insentiver for å kjøre mindre bil f eks el-
sykkelby, felle innkjøp av 10.000 elsykler for å få 
rabattert kjøp, «Sykle til jobben» satsing.

• Skole- og barnehageplass nær bosted. Bygge opp 
rundt tilbud i nærmiljøene.

• Kombinert tog-buss billett i Vestfold

Fokus fra Vellagene



• Må ha buss ofte og billig med mulighet til å frakte 
barnevogn, sykkel og varer

• Parkering med personbil bør prises

• For Langestrand er gjennomgangstrafikken et problem

• For mye trafikk i nærområdet i Bøkelia. Behov for å lage 
miljøgater med lavere hastigheter

Fokus fra Vellagene



• Bergeløkka må kobles til byen med gange- og 
sykkel. Kan ikke åpnes for gjennomkjøring.

• Inter City stasjonsområde i Kongegt må løses på 
en god måte

• Stor trafikkbelastning gjennom Torstrand

• Behov for økt satsing på drift og vedlikehold 
(snømåking, belysning, fasadetiltak, skilt/merking

Fokus fra Vellagene



• Gang- sykkelvei over St. Helena og tilrettelegge ulike 
sykkelruter

• «Motivasjonsapp» (Kobla) – «Larviks sykkelapp» med 
konkurranse mellom bydeler, skoler og virksomheter

• «Missing-link» på ca 200 m gang- og sykkelvei langs 
Nansetgt. Mye trafikk på Hovland.

Fokus fra Vellagene



TODELT MÅLSETTING – HVA BETYR DET FOR ARBEIDET?

 Bidra til god sentrumsutvikling: Mobilitetstiltak og tilgjengelighet 

til/fra og internt

 Nullvekstmålet – ikke kjøre mer personbil enn i dag: Potensiale for 

mer miljøvennlig transport og konkretisering av tiltak på kort og lang 

sikt



Bypakke Larvik

Byutviklingsprogrammet, hva er det?
- Ingerid Heggelund, Larvik kommune



Bypakke Larvik

Veien videre



Tiltaksmodell

Virkemidler Fokusområder og strekninger

Øst-vest 

forbindelse

Stavern-Larvik 

sentrum

Halsen/ Gon-

Larvik sentrum

Larvik sentrum Bommestad-

Larvik sentrum

Tettsteder ?

Gange

Sykkel

Kollektiv

Ny teknologi og 

smart mobilitet

Større prosjekter

Holdnings-

skapende arbeid

++



Videre Prosess

Dato Fora Tema/leveranser

3. juni Prosj gr Prosess, innspill, faglig grunnlag, innretning av prosjektplan

10. juni Adm råd Prosess, innspill, faglig grunnlag med problemstillinger, innretning av prosjektplan

16. juni Styringsgr Prosess, innspill, faglig grunnlag, innretning av prosjektplan

22. juni Frokostmøte Innspill til Bypakkearbeidet, og hvordan tas disse nå videre

24. juni Prosj gr Langt arbeidsmøte for å lage utkast til prosjektplan om konkret portefølje

20. sept LNF Studietur/strategisamling til Fredrikstad

21. sept? Skrivefrist

5. okt Hutv x2 Sak om Bypakke Larvik med prosjektplan 

19. okt Fskap Sak om Bypakke Larvik med prosjektplan 

26. okt Kstr Sak om Bypakke Larvik med prosjektplan m/retning og videre prosess



Takk for i dag og god sommer!

Spørsmål eller innspill? Send e-post til

jorgen.johansen@larvik.kommune.no


