
 
Bypakke Larvik

Presentasjon av forslag til 

Overordnet plan for Bypakke Larvik fase 1



Program
1. Velkommen
- Erik Bringedal. Leder av styringsgruppen for Bypakke Larvik
 
2. Perspektiver på Larvik og Bypakkearbeidet fra samarbeidspartnerne
- Terje Riis-Johansen, Fylkesordfører Vestfold og Telemark fylkeskommune
- Roar Midtbø Jensen, Regiondirektør Statens vegvesen
 
 
3. Gjennomgang av Overordnet plan for Bypakke Larvik:
-        Bakgrunn og målsetning
-        Prosessen frem mot planforslaget
-        Hvordan er trafikksituasjonen i Larvik? 

- Gjennomgang av fakta og analyser om trafikksystemet i Larvik

-        Forslag til strategi og hovedgrep for det videre arbeidet



Erik Bringedal – Ordfører Larvik kommune



• Larvik har en struktur basert på industrihistorie og 
kommunesammenslåinger

• 21. mest folkerike kommune, 18. største tettsted

• Regionens største havn og et betydelig reiseliv

• All trafikk mellom Vestfold og Telemark passerer gjennom Larvik 

• Økende belastning på lokalmiljø

Samferdsel legger premissene for den 
videre utvikling av Larvik



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



Gunnar Berg Treidene
– Direktør Samferdsel, miljø og mobilitet, Vestfold & Telemark fylkeskommune



Roar Midtbø Jensen – Regionsdirektør Statens vegvesen



Overordnet plan for Bypakke 
Larvik fase 1





De siste ti årene har det kommet flere 
biler enn mennesker til Larvik

4301 flere 
personbiler

2442 flere 
mennesker



Hvordan ligger vi ann i forhold til nullvekstmålet?

Veitrafikk er den største utslippskilden i Larvik 
kommune

• Utgjør ca 30% som tilsvarer 53 899,6 tonn 
Co2-ekvivalenter

Beregnet vekst i biltrafikken i Larvik fra 2019 til 2030: 

= ca 7%

= ca 1150 flere biler i snitt over Gloppebrua per dag

= økning i klimagassutslipp på over 3 700 tonn Co2e



Mobilitet og sentrumsutvikling

Hva skaper et attraktivt 
bysentrum?

• Tilbud

• Opplevelse(r)

• Tilgjengelighet

Foto: Per Nyhus



Prosess 2022





Hva vet vi?

- Vi er et ekstremt bilbasert samfunn

• Bilandelen per husholdning (1,8) er 
høyere enn for de andre 
kommunene i Vestfold

• Sammenlignet med Sandefjord og 
Tønsberg har Larvik:

– Høyere andel bilreiser

– Lavere andel sykkelreiser

– Lavere andel kollektivreiser

• Hver person gjennomfører i snitt ca 2,8 
reiser per dag

• De fleste reiser er lokale 
84% av reisene starter og ender i Larvik kommune

• 1/3 av de daglige reisene er under 3 
kilometer lange 



Hva vet vi?

- Vi kjører til jobb

Av de som kjører bil til jobb sier:

• 30% at de er avhengig av kjøre 
bil

• 50% at de kunne reist kollektivt

• 30% kunne ha syklet

• 80% har parkering på 
arbeidsplassen



Sett inn tekst

Reisene foregår i dette transportsystemet



Utfordring 1



Utfordring 2
Spesielt vil juni og august 
være måneder hvor det både 
er vanlig lokaltrafikk og 
samtidig innslag av 
ferietrafikk.
 
På et tidspunkt i 2022 var 
trafikknivået på Gloppe bru 
høyere enn på E18 ved 
Vassbotnbrua:
22.195 kjt/d passeringer over 
Gloppe bru mot 20.301 kjt/d 
over Vassbotnbrua. 



Resultat



Så er det noe håp?
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De fleste av arbeidsreisene er også korte





Så hva gjør vi?



Strategi – fokus på arbeidsreiser til og 
fra Larvik sentrum

• Fokus på «enkleste vei» til 
måloppnåelse

• Fokuserer på 
«rushtidstoppene»

• Tiltak her vil også gi positiv 
effekt på øvrige reiser



Strategi - Firetrinnsmetodikken

1: Redusere 
transportbehovet

2: Bedre 
utnyttelse av det 
vi har

3: Mindre tiltak

4: Større tiltakBypakke fase 1

Bypakke fase 2



Strategi – bringe prosjekter frem til 
realisering

Idé Planlegging Finansiering Realiserings-
beslutning



Tiltaksporteføljen:

- Syv prioriterte strekninger

- Åtte tiltakstyper









Prosjekt 
portefølje

Handlingspla
n

Gjennomførin
gEvaluering

Rullering

Fortsatt sterkt fokus på 
medvirkning

• Arbeidsverksteder:
• Politisk

• Referansegruppe

• Kvartalsvis frokostmøter

• Folkemøter

• Møter med 
interesseorganisasjoner

• Informasjonsarbeid



Finansiering
Er basert på:
• En målrettet og samordnet bruk 

av relevante finansieringskilder 
som partene i 
bypakkesamarbeidet rår over i 
egne budsjetter. 

• Søknader til alternative 
finansieringskilder. 

• Videre arbeid med 
finansieringsmuligheter knyttet 
til de større prosjektene som 
ønskes gjennomført. 



Hva skjer nå?

• Behandling KST 14. desember 2022

• Høringsfrist 1. februar 2023 

• Politisk sluttbehandling mars 2023



Saksdokumenter og planforslag 
på www.larvik.kommune.no 
under Bypakke Larvik

Kontaktinfo:

Jorgen.johansen@larvik.kommune.no

Tlf: 92 81 29 94

http://www.larvik.kommune.no/
mailto:Jorgen.johansen@larvik.kommune.no

