
BYUTVIKLINGSPROGRAM
Oppfølging og realisering av målsettinger i

KDP Larvik By - Sentrumsstrategien
Kulturplanen
Næringsplanen



BYGNINGER
• Rådhus
• Bibliotek
• Kunnskapssenter
• Museum
• Tollboden
• Sentrumsbarnehage

BYROM
• Byheis- og gangbro
• Fiskerhavn
• Herregårdshage
• Gjestehavn
• Bøkkerfjellet
• Promenader

AKTIVITET
• Handel og bevertning
• Kulturarrangementer
• Læringsarenaer
• Møteplasser
• Kunstformidling
• Idrettsarrangementer
• Torgvirksomhet



BYGNINGER
• Rådhus
• Bibliotek
• Kunnskapssenter
• Museum
• Tollboden
• Sentrumsbarnehage

BYROM
• Byheis- og gangbro
• Fiskerhavn
• Herregårdshage
• Gjestehavn
• Bøkkerfjellet
• Promenader

AKTIVITET
• Handel og bevertning
• Kulturarrangementer
• Læringsarenaer
• Møteplasser
• Kunstformidling
• Idrettsarrangementer
• Torgvirksomhet



Kan prosjekter i Byutviklingsprogrammet løse noen 
problemstillinger eller dekke flere behov?

Herregårdshage:
Attraksjonskraft + Helseforebyggende arbeid + 
Integrering + Opplæring + Museum?

Fiskerhavna og Tollboden:
Teknisk oppgradering + Møteplass + 
Handel + Nytt byliv?

Rådhus + Kunnskapssenter:
Kostnadseffektivisering + Bevertning + 
Aktivisering av tomme lokaler + Utadvent



Hvem kan vi samskape med? 
Hvilke prosjekter kan være aktuelle og hvor har vi 
allerede et pågående samarbeid som kan videreutvikles?

• Byheis og gangbro - gjeldende utbyggingsavtale, Fylkeskommunen, 
BaneNor

• Herregårdshage - Vestfoldmuseene, Fylkeskommunen, Statsforvalteren, 
Riksantikvaren, Kulturdepartementet, NMBU, Herregårdens Venner

• Fiskerhavnen – Lokale entreprenører, Larvik Byutviklingsforum, 
Fiskeforhandlere eller lokale restauranter?

• Julemarked – Larvik By, Larviksbanken, Narvesen?

• SAMARBEIDSMODELLER 



Å velge å ikke gjøre noe kan også ha en konsekvens



Hvordan ser vi på Larvik i et regionalt perspektiv?

Hvilke prosjekter og tiltak oppleves som spesielt 
attraktive for en by?

Hva ønsker vi selv å 
oppleve/ha i byen vår 
• når vi bor her
• flytter hit
• besøker byen 







Fra nedlagte skolebygg og store asfalterte skolegårder…….



….til restaurering, ombruk og etablering av frodig hageanlegg 
som attraksjonskraft og aktivitetsarena
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Fra innadvendt kommunal aktivitet og parkeringsplass…….



….. til utadvendt virksomhet og åpning av gammel fiskerhavn -
potensiell ny adkomst for ny vanntransport?
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Gangbro og byheis…..

Slik vi kjenner det fra andre byer….



…… eller vår egen «Lion Rock» ala Gyldenløve…



…… må det være en heis eller kan det være 
noe helt annet ?



Kanskje broen også kan være en utkragende del 
av en terrengtilpasset bygning ?







Hvilke synergier kan vi få til sammen?
Bypakke + Byutviklingsprogram =  Merverdi


