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Høring – Overordnet plan for Bypakke Larvik fase 1 
14. desember vedtok Larvik kommunestyre å sende «Overordnet plan for Bypakke Larvik fase 1» ut på 

høring med svarfrist 1. februar 2023. Høringen er åpen for alle som ønsker å komme med innspill til 

planforslaget. 

 

I 2021 inngikk Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og 

Jernbanedirektoratet «Bypakke Larvik – samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Larvik»  

Bypakke Larvik er etablert som et gjensidig forpliktende partnerskap mellom stat, fylke og kommune med 

fokus på å utvikle et framtidsrettet transportsystem med en høy andel gange-, sykkel- og kollektivreiser som 

legger til rette for et attraktivt bysentrum. Bypakke Larvik skal også støtte opp om det nasjonale målet for 

nullvekst i personbiltrafikken. 

 

Det er nå utarbeidet forslag til “Overordnet plan for Bypakke Larvik fase 1”. Basert på analyser av dagens 

reisevaner og trafikksystem i Larvik, samt et omfattende medvirkningsarbeid, angir planen hvilke strategier 

og tiltak som legges til grunn for oppstart og gjennomføring av den første fasen av bypakkearbeidet.  

 

Planforslaget sendes nå ut på en åpen høring slik at berørte parter får anledning til å uttale seg om planen 

før den legges frem for endelig politisk behandling. Ved siden av at planforslaget sendes til utvalgte 

organisasjoner, gjøres høringen allment tilgjengelig på https://www.larvik.kommune.no/naering-og-

utvikling/bypakke-larvik/ 

 

I høringssvarene ønskes det spesielt tilbakemelding på: 

1. Planens anbefalte hovedstrategier 

2. Forslag til tiltak som beskrevet under kapittel 6 «Forslag til tiltaksportefølje» 

 

Høringssvar merkes «Høring Bypakke Larvik» og sendes til postmottak@larvik.kommune.no innen  

1. februar 2023. 

 

Informasjonsmøte 5. januar 

Som en del av høringsprosessen vil det bli avholdt et åpent informasjonsmøte torsdag 5. januar kl. 18.00 på 

Colab Larvik, (Brannvaktsgate 5). Under møtet vil planforslaget gjennomgås i tillegg til at det vil bli anledning 

til å stille spørsmål.  

 

Påmelding til informasjonsmøtet kan sendes til jorgen.johansen@larvik.kommune.no 

 

Med vennlig hilsen 

Jørgen Johansen  

Prosjektleder Bypakke Larvik 

 

- Vedlegg: Bypakke Larvik overordnet plan fase 1 
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Larvik kommune 2 
 

Adresseliste: 

Bane Nor 

Larvik By 

Larvik byutviklingsforum 

Larvik havn kf 

Larvik næringsforening 

Lo i Larvik 

Lo i Vestfold og Telemark 

NAF 

Natur og ungdom 

Naturvernforbundet 

NHO Vestfold og Telemark 

Norges Taxiforbund avd. Vestfold 

Norsk Lastebileierforbund Vestfold og Telemark 

Pensjonistuniversitetet 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 

Syklistenes Landsforening 

Sør Øst Politidistrikt 

Trygg trafikk Vestfold og Telemark 

Velforeninger og nærmiljøutvalg 

 


