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TØNSBERG 
- I HJERTET AV VESTFOLD

• Ekspresstog Tønsberg- Nationaltheatret, 61 
minutter

• 19 minutter til Torp med tog

• 1 time og 16 minutter til Oslo med bil
• 1 time til Skien med bil





ÉN KOMMUNE
- TO SENTRA

Tønsberg torv

Revetal
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Byplan 
Kommunedelplan for sentrum

• Byplanen legger rammene for arealbruk 
og utvikling i Tønsberg by. 

• Planen har til hensikt å styrke sentrum 
som bo- og oppvekstmiljø, nærings-
handels- og kultursentrum.

• Bestemmelsesområder for 
bevaringsverdig bebyggelse

• Nytt planarbeid: Mulighetsstudie for 
«Kanalen som byrom» i 2020 i forkant av 
ny revisjon som starter i 2021



Byplan ble til gjennom en kulturhistorisk 
DIVE-analyse



Byromsstrategien «byliv for alle» 



Mange pågående og store 
(og små) prosjekter

Samferdselsprosjekter:
• Bypakke Tønsbergregionen (Statens 

vegvesen)
• Gatebruksplan for Tønsberg (vedtatt)
• Kommundelplan for gange. Sykkel og 

kollektiv (pågår) med kraftige 
diskusjoner/omkamp (?) rundt valg av 
busstrasé gjennom og ny gateterminal 
sentrum

• Intercity-utbyggingen (Bane NOR) med 
valg av stasjonsplassering (prosess har 
pågått, men er nå utsatt)

Andre pågående prosjekter:
• Kanalen som byrom (startes opp nå)
• Gjennomføring av Byromsstrategi (plan for 

gjennomføring av Byplan med innhold/visjon for 15 
byrom i Tønsberg)

• Overvannshåndtering i sentrum med ny 
gatebelegging 

• Søppelsug for håndtering av avfall
• Fjernvarme i sentrum 
• Regulering av Lindahlplan (Vikingodden) langs 

Kanalen
• Flere reguleringsprosesser i gang på sentrale 

kvartaler i sentrum, som f.eks. og «Storgata 20 med 
sjøfartsplassen»

• Ny svømmehall/folkebad



Sentrumsattraktivitet



• 3-partssamarbeid
• Fokus på fysiske tiltak
• Få ting til å skje
• Viktig samarbeidsplattform for offentlig-

privat samarbeid i byen







B –B – B 
Bedrift – Bo – Besøk

omdømme



ARBEIDSPLASSKOMMUNEN
• Dobbelt så mange pendler til som fra Tønsberg
• Ca. 119 % arbeidsplassdekning

• Høy vekst i statlige arbeidsplasser
• Gode på nyetableringer

Utvikling lønnstakere pr 3. kvartal 2019
Grenland    + 1,73% 

Drammensregionen + 1,59% 

Tønsbergregionen  + 1,25% 

Fredrikstadregionen + 0,62%  



Utvikling befolkningsvekst i 2019

Mål om å ta 
50% av all 

vekst innenfor 
byplanområdet



n= ?

Totalinntrykk -omdømme

Hva er ditt samlede totalinntrykk av ...?1207
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Kommentar
Tønsberg scorer svært høyt og litt bedre enn Fredrikstad på 
totalinntrykk og med et snitt blant byens befolkning på 4,3 
(tabell) der maks score er 5

Noe fremgang for flere byer sammenlignet med 2018.



n= ?

Attraktivitet for tre tilleggsdimensjoner
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Hvilken av disse byene betrakter du som et godt sted å vokse opp for barn? Du kan merke av én, flere eller ingen av dem / Hvilken av disse byene mener du har spesielt 
gunstig beliggenhet i forhold til attraktiv natur og rekreasjonsområder? / Dersom du skulle flytte, hvilken av disse byene kunne du tenke deg å bosette deg i?1207

I tillegg til de seks dimensjonene og 
totalvurderingen er det inkluderte ytterligere tre 
målepunkter:
o Gode oppvekstsvilkår for barn/unge
o Nærhet til attraktiv natur og rekreasjonsområder
o En aktuell by å flytte til / bosette seg i

For de to første punktene scorer Tønsberg, 
Fredrikstad og Hamar omtrent på samme nivå, 
mens det er større forskjeller for siste punkt der 
Tønsberg kommer best ut

Drammen som scorer gjennomgående godt 
på ’Byindeksen’ får imidlertid en svak score på 
alle disse tre målepunktene

Samtlige variabler viser svært stabile verdier i 
perioden 2017-2019, men en svak tendens til at 
Tønsberg og Hamar styrker attraktivitet mht
'flytte til' og Fredrikstad styrker seg noe mht
'natur/ rekreasjon'

Kommentar



Lek
Lenke Tettere byer..

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/plan/forvaltningsomrader/prosjekter/


Tverrfaglig kunnskap som er sentral for å utvikle 
attraktive byer. Hva er hensikten 
• Målrette planlegg og utvikling etter sine styrker 

og svakheter
• Måle endringer over tid 

Lenke til byregnskap Byregnskap for Vestfoldbyene Larvik, Sandefjord 
Tønsberg Horten 

Holmestrand 
NY: Porsgrunn 

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/plan/forvaltningsomrader/prosjekter/


Demografi og arbeidsplasser

Horten
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Bebyggelse og høyder 



Innspill til caser & piloter

1. Hvordan få til gode transportløsninger i en liten bykjerne?
2. Gjennomføringsmodeller for å skape en mer attraktiv by
3. Kanalen som byrom 
4. Hvor og hvordan bør byen og sentrum vokse? 
5. Byutvikling i pandemiens tidsalder
6. Parkeringsrestriksjoner og byutvikling i små/mellomstore 

byer
7. Verktøyene vi bruker til byanalyse i norske byer 



Hvordan få til gode transportløsninger i en liten 
bykjerne?



Gjennomførings- og samarbeidsmodeller for å 
skape en mer attraktiv by – hva fungerer?



Kanalen som byrom 



Hvor og hvordan bør byen og sentrum vokse? 



Parkeringsrestriksjoner og byutvikling i 
små/mellomstore byer

Faksimile fra Re-avisa i 2019



Byutvikling i pandemiens tidsalder



Verktøyene vi bruker til byanalyse i norske byer 



TAKK FOR OSS
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