Tønsberg – der fremtiden skapes

Kommunal planstrategi for Tønsberg 2012 - 2015
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Forord
Tønsberg er en kommune i sterk vekst. I fjor var det bare
Oslo av bykommunene som vokste raskere. Befolkningsvekst skaper nye inntekter for kommunen, men også nye
krav. Den typiske innflytter til vår kommune er i 30-40-årene
og har barn. Etterspørselen etter barnehage- og skoleplasser
er derfor økende.
I en dynamisk kommune er det en faktor som er konstant –
nemlig arealet. Vi er stolt og glad i vår natur og våre friarealer
– i tillegg har Tønsberg store landbruksarealer som vi ønsker
å bevare for matproduksjon. En bærekraftig arealforvaltning
er derfor en av de aller viktigste politiske oppgavene som det
nye Bystyret tar fatt på. Skal vi bevare vårt distrikts
attraktivitet som bo- og næringskommune må vi derfor tenke
nytt og regionalt, dvs. over kommunegrensene. I fellesskap er alle de 14 Vestfoldkommunene og Fylkeskommunen i ferd med å utarbeide en langsiktig plan for
arealforvaltning.
Et resultat av dette er at vi står foran et paradigmeskifte i byplanlegging. Ved den
kommende rullering av kommuneplanen blir derfor utviklingen av en egen byplan en av
de viktigste oppgavene. Samtidig som vi skal foredle det historiske sentrum skal det
legges til rette for økning i bolig- og næringsareal i byen og de bynære områdene.
Viktige stikkord i denne prosessen vil være fortetting og arealøkonomisering.
Når så mye av våre omgivelser er i forandring og vekst er det viktig å befeste og bevare
vårt historiske fotfeste og identitet. Derfor er det gledelig å konstatere at oppmerksomheten om vår historie aldri har vært større. Utgravningen av Mariakirken og byggingen
av kopien av Osebergskipet har vekket det historiske engasjementet hos våre
innbyggere.
Som Norges eldste by har vi i Tønsberg et særlig ansvar for å formidle vår historie.
Pågående arbeid som Revitaliseringsprosjektet (opprustning av torg og gater – handelsbyen), Slottsfjellsprosjektet (opprustning av byens tak – den historiske byen) og
utviklingen av Kystkultursenteret og reperbanene med mer (opprustning av kanalen sjøfartsbyen) vil vi styrke vår historiske identitet og bygge Tønsberg som en sterk
historisk merkevare. Historisk bevissthet gir forankring i en tid i sterk teknologisk
utvikling – dessuten gir kjennskap til historien et bedre grunnlag for å forstå sin samtid.
I alt dette skal vi selvfølgelig ikke glemme at det alltid vil være to hovedområder hvor det
aller meste av de kommunale ressurser disponeres – en god eldreomsorg og gode
oppvekstvilkår for barn og unge.

Petter Berg
Ordfører
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Overordnet visjon og kommuneplanmål 2012 - 2024
Den overordnede visjonen til Tønsberg kommune er ”Tønsberg – der fremtidens
skapes”. Dette innebærer å dekke de behov innbyggerne og brukerne har for
kommunale tjenester ved å:
• Tilpasse seg innbyggernes og brukernes endrede behov.
• Sikre at politisk vedtatte målsettinger følges opp med tiltak.
• Beslutninger gjennomføres på alle nivåer i organisasjonen med utgangspunkt i
vedtatte styringsprinsipper og delegasjonsreglement for Tønsberg kommune.

KOMMUNEPLANMÅLENE

1.

Gode oppvekstvilkår med variert og godt utbygget

tilbud av barnehager, skoler og fritidsaktiviteter i nærmiljøet.
2.

Trygghet og gode levekår i alle livsfaser

3.

Trygge boligområder for en befolkning med variert

sammensetning
4.

En attraktiv by som ivaretar vår historiske identitet

5.

Bredt og mangfoldig kulturtilbud for alle aldersgrupper

6.

Effektive og miljøvennlige transportløsninger

7.

Tønsberg skal ha en bærekraftig utvikling

8.

Kunnskaps- og kompetansebasert næringsliv

9.

Beholde og rekruttere gode medarbeidere i den

kommunale tjenesteproduksjonen gjennom en aktiv og strategisk
personalpolitikk

(Sist revidert i bystyresak 067/11)

Visjonen og overordnet målsetting er styrende for utviklingen av kommunen og
representerer den ambisjon som både politikere og medarbeidere i kommunen forplikter
seg til å realisere. Trygghet, kvalitet og utvikling skjer i samhandling mellom de
mennesker som bor og arbeider i kommunen.

Hva er kommunal planstrategi?
Nytt i siste plan- og bygningslov er at alle kommuner skal ha en planstrategi, som skal
vedtas av bystyret i løpet av det første året etter valg (pbl § 10-1).
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Planstrategien er ikke en egen plan, men et verktøy for å systematisere hvilke
planoppgaver kommunen bør starte opp for å legge til rette for en ønsket utvikling i
kommune. Siden kommunal planstrategi ikke er en plan, er dette ikke en arena for å
vedta mål og strategier. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning for kommunens
innbygger, ei heller kan det fremmes innsigelse mot den.
Kommunen bestemmer gjennom vedtak av kommunal planstrategi om kommunen skal
gjennomføre en full kommuneplanrevisjon, eller om bare deler av kommuneplanen skal
revideres. Hensikten er at kommunens reelle behov skal styre hvilke planer som skal
utarbeides, og erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i
tidligere planlov.
Planstrategien skal bygge på et kunnskapsgrunnlag som gir grunnlag for å drøfte
kommunens situasjon, utfordringer i samfunn og organisasjon og hvilke planbehov dette
gir i kommende 4-årige planperiode eller mer.

Hva er kommuneplan?
Alle kommuner skal ha en kommuneplan (jf. plan- og bygningslovens §11-1).
Kommuneplanen er kommunens overordnete styringsinstrument og gir rammer for
kommunens planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer. Kommuneplanen
består av en samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommunal planlegging skal
ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Det kan
også utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller
virksomhetsområder.

Slik løser vi arbeidet med planstrategien i Tønsberg
Planstrategien tar for seg hovedrammene for det overordede planbehovet i Tønsberg
kommune i perioden 2012-1015. Strategien konkluderer med at gjeldende
kommuneplan (vedtatt i 2008) er moden for revisjon i tråd med ny planlov, ny
folkehelselov og andre statlige og regionale føringer. Derfor vil en mer detaljert
gjennomgang av kommunens prioriteringer og utfordringer bli en naturlig del av den
kommende kommuneplanrulleringen, med strengere krav til både medvirkning og
planprosess. På bakgrunn av dette er det ikke åpnet opp for innspill til
planstrategiarbeidet utover minstekravet i planlovens §10-1.
Kunnskapsgrunnlaget for planstrategien er hentet fra kommunens ”utfordringsdokument
2012-2015 og langsiktige utfordringer” (vedtatt i bystyresak 067/11), kunnskapsgrunnlaget til og høringsforslag for regional plan for bærekraftig utvikling (Vestfold
fylkeskommune), statlige forventninger til kommunene i Vestfold i 2012, folkehelseprofil
2012 og Statistisk sentralbyrå. I tillegg har det vært avholdt to dialogmøter med
politikerne (ett om arealdelen den 03.11.11 og ett om samfunnsdelen den 15.02.12).
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I tråd med ny planlov skal det utarbeides en samlet kommuneplan som omfatter
samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Den nye planen skal forenkles og antall
målsetninger reduseres gjeldende kommuneplan. Den skal beskrive utviklingstrekk,
utfordringer og muligheter, satsingsområder med mål og strategier, utbyggingsstrategier,
handlingsprogram og konsekvenser for arealdelen. Kommuneplanens arealdel består av
et arealplankart med tilhørende bestemmelser som bestemmer bruk og vern av areal.
Arealplanen er et virkemiddel for å oppnå målene i samfunnsdelen.
Det legges opp til at en ny kommuneplan skal utarbeides i perioden 2012 til 2014.
Kommuneplanen skal inneholde en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges
opp de neste fire årene. Denne skal oppdateres årlig og henge sammen med
kommunens økonomiplan. Utover dette er det behov for å utarbeide en rekke
temaplaner som vil henge tett sammen med ny samfunnsdel.

Fire føringer for kommuneplanen i Tønsberg
Kommuneplanen skal sette mål for Tønsberg kommunes fysiske, kulturelle og sosiale
utvikling. Som et bakteppe for, og førende for disse målene skal etikk og
samfunnsansvar, folkehelse, bærekraftig utvikling og lokaldemokrati legges til grunn.
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Figur som viser fokusområdene for fremtidig planlegging i Tønsberg
kommune (sirkler), med de fire grunnleggende føringene om bærekraft,
folkehelse, lokaldemokrati samt etikk og samfunnsansvar (tekst i
bakgrunnen).

1. Etikk og samfunnsansvar
I innledningen til Tønsberg kommunes etisk reglement for folkevalgte og ansatte heter
det at ”Tønsberg kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin
virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som
forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkeltes etiske
holdninger.”
Etiske prinsipper og samfunnsansvar skal legges til grunn i alle planer og gjennomføring
av disse. Dette skal være et eget tema i kommuneplanen for å synliggjøre hvilke etiske
prinsipper og hvilken definisjon av samfunnsansvar som skal legges til grunn for
kommuneplanleggingen.
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2. Bred folkehelseplanlegging
Den nye folkehelseloven har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer
folkehelse, herunder å utjevne sosiale helseforskjeller. Denne tverrsektorielle loven vil bli
førende for planlegging og tiltak innen alle virksomheter i kommunen. Folkehelseperspektivet skal bevisst integreres i all planlegging og skal synliggjøres i alle
fokusområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Folkehelse er likeledes trukket frem
som et viktig hensyn å ivareta gjennom plan- og bygningsloven.
Regional plan for folkehelse 2011-2014 har definert følgende tre utfordringer og
strategier for Vestfold:
• Levevaner – satsning på økt fysisk aktivitet
• Fysisk miljø – folkehelseperspektiv tilstede i alle former for arealplanlegging
• Psykososialt miljø – deltakelse i arbeidsliv, nærmiljø og sosiale arenaer
Ved hjelp av kommunehelsestatistikk og folkehelseprofilen utarbeidet av Folkehelseinstituttet, i tillegg til egen lokal kartlegging og analyse skal kommunen få en oversikt
over mulige behov, utfordringer og ressurser i folkehelsearbeidet og få et felles grunnlag
til utarbeidelse av kommuneplanen, og underliggende temaplaner og tiltaksplaner.
Denne kartleggingen inkluderer også forslag til offentlig/ privat samarbeid rundt det
forebyggende arbeidet og en vurdering av hvem som bør inviteres til å medvirke til dette.

3. Bærekraftig utvikling
Verdenskommisjonen for miljø- og utvikling definerte i 1987 bærekraftig utvikling som en
utvikling som sikrer behovene til dagens generasjon uten å sette fremtidige
generasjoners behov i fare. Det er vanlig å inkludere økologisk bærekraft, økonomisk
bærekraft og sosial bærekraft i forståelsen av bærekraftig utvikling.
I henhold til formålspara
grafen skal plan- og bygningsloven fremme bærekraftig utvikling til det beste for den
enkelte, samfunnet og fremtidig generasjoner.
Kommunesektoren har ansvar og innflytelse på en rekke samfunnsområder, og har
mulighet til å påvirke en bærekraftig utvikling. Herunder er arealplanlegging et viktig
virkemiddel. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) vil være et førende
dokument for Vestfoldkommunenes kommuneplaner.
Miljøverndepartementet har utarbeidet en oversikt over nasjonale forventninger til
regional og kommunal planlegging for å fremme bærekraftig utvikling. Seks områder er
prioritert i forventningene:
• Klima og energi
• Verdiskaping og næringsutvikling
• By og tettstedsutvikling
• Natur, kulturmiljø og landskap
• Samferdsel og infrastruktur
• Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

3. Lokaldemokrati
Plan og bygningslovens formålsparagraf (§ 1.1) sier at planlegging og vedtak skal sikre
åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Dette
omfatter mer enn et representativt demokrati gjennom politiske beslutningssystemer.
Utfordringene innebærer å anvende metoder som tar godt nok hensyn til innbyggernes
medeierskap i prosesser før beslutninger fattes og kunne få reell anledning til
engasjement og aktiv deltakelse. Innbyggernes identitet til egen kommune og
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beslutningsprosesser må forsterkes. God informasjon til og kontinuerlig kommunikasjon
med innbyggerne er avgjørende for å sikre innsikt og gi et godt omdømme. Tønsberg
kommune har et mål om å være en åpen, oppriktig og ærlig kommune.
Aktuelle medvirkningsmetoder kan være:
• gjennomføre ulike former for innbyggermøter og medvirkning
• informasjonsmøter med nye innbyggere
• markedsføre sterkere muligheter for innbyggerinitiativ
• arrangere dialogmøter med velforeninger og andre interesseorganisasjoner

Regional plan for bærekraftig utvikling (RPBA)
Regional plan for bærekraftig utvikling (RPBA) omfatter regionale strategier, mål og
retningslinjer for bærekraftig utvikling av Vestfold. Formålet med planen er å utforme en
felles forpliktende arealpolitikk som skaper rom for en bærekraftig samfunnsutvikling,
gjennom blant annet å:
• styrke byer og tettsteder i Vestfold gjennom byutvikling med vekt på kvalitet
(spesielt grønnstruktur og kulturmiljøer) og miljøvennlig transport
• legge til rette for verdiskaping
• sikre langsiktig og robust vern av landbruksareal, grønnstruktur og kulturmiljøer
• ha bedret folkehelse og reduserte klimautslipp som gjennomgående hensyn
Verdt å vite om RPBA:
• Legger føringer for at kommunene skal prioritere overordnet planlegging.
• Planen gir grunnlag for innsigelse fra regional myndigheter.
• Det er ifm. RPBA sendt ut diskusjonsgrunnlag til et plankart som viser forslag til
fremtidige utviklingsområder og byutviklingsområde for å dekke byens
arealbehov frem mot 2040.
• RPBA foreslår normer for beregning av arealbehov som dersom de blir vedtatt vil
få betydning for arealbruken i Tønsberg kommune.
• Planen ligger ute til høring med frist for uttalelse den 27. april 2012, og er
planlagt vedtatt høsten 2012.

Kommuneplanens arealdel
Tønsberg kommune vedtok sin nåværende arealdel i 2008. Plandelen i ny plan- og
bygningslov trådte i kraft 1. juli 2009, hvilket innebærer at gjeldende arealdel er
utarbeidet etter gammel lov og har behov for revisjon. Hensikten med arealdelen er å
ivareta samordning, utbygging og vern av områder. Planen er rettslig bindende for
fremtidig arealbruk i planområdet.
Sentrale temaer ved rulleringen vil være:
• tilpasning til ny planlov, nye regional og nasjonale føringer
• iverksetting av tiltak i ny samfunnsdel og temaplaner
• revidere bestemmelser og plankart i forhold til reguleringsendringer foretatt i
foregående planperiode, erfarte konfliktområder med mer
• vurdere behov for eventuelle kommunedelplaner og/eller områdeplaner
• åpne for innspill, dialog og medvirkning
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Tønsberg kommune har mange dispensasjonssaker og få byggeklare næringsarealer,
samt til dels uklare skillelinjer mellom næring og ulike typer handel. Det er også
vanskelig å innpasse gode utviklingsprosjekter i det historiske bysentrum med gjeldende
bestemmelser. Målet er at en modernisert arealplan med bedre virkemidler kan bidra til
å løse en del av dagens ”konfliktsaker”, og samtidig bidra til større forutsigbarhet i
planleggingen for alle parter. Usikkerhet knyttet til gjennomføring er ressurssløsende og
skaper et dårlig omdømme, enten det er hos de næringsdrivende eller befolkningen
forøvrig.

Temaområder i kommuneplanen
Kommuneplanen er delt inn i alt åtte temaområder som tilsvarer kapitlene i den
kommunale planstrategien. For hvert temaområde beskrives sentrale utfordringer, noen
generelle målsetninger og planbehovet i planperioden 2012 – 2015.

Oppvekst
Sentrale utfordringer
Stortingsmelding 47, samhandlingsreformen, vil medføre at kommunen må ha større
fokus på forebygging og tidlig intervensjon. Dette gjelder like mye for barn som for de
eldre. Antall barn med behov for hjelp øker og det blir viktig å dreie tjenestene i
kommunen fra døgntilbud til lavterskeltilbud og tidlig innsats. Kommunen må legge til
rette for at barn og unge etablerer en god livsstil, og ha en bredde av tilbud til den
enkelte familie slik at barn kan bo hjemme så lenge som mulig.
En viktig oppgave for kommunen vil være å etablere samarbeidsformer med frivillige i
tiden som kommer. Home-Start Familiekontakten er et godt eksempel på dette og det
bør etableres flere slike prosjekter med bruk av frivillige i arbeidet med barn og unge.
Bruk av nærmiljøanlegg og fritidsklubbene er en viktig arena for mange barn og unge.
De aller fleste som benytter seg av disse tilbudene er ikke organisert ungdom.
Det blir også viktig at kommunen har en plan for utvikling av tjenester og tjenestenivå i
årene fremover. Primær, sekundær og tertiærnivå er begreper som kan brukes; de ulike
tjenestene må sees i sammenheng, tiltak og tjenester må være riktig dimensjonert og
kommunen må ha god nok kompetanse på alle de tre nivåene. Det bør også
gjennomføres en kompetansekartlegging på hvilke kompetanse kommunen trenger, og
gjennomføres en målrettet kompetanseheving i årene som kommer.
En viktig grunn til å gjennomføre intervensjoner overfor barn og unge – både så tidlig
som mulig i alder - og i forløp av vansker, er at dette kan føre til et positivt
utviklingsforløp for det enkelte barn. Forskning viser at psykiske problemer som
manifesterer seg tidlig kan få konsekvenser også i voksen alder. Det betyr derfor mye å
sikre at overgangen mellom barnehage og skole, fra barnetrinn til ungdomstrinn, og fra
ungdomstrinnet til videregående skole tilrettelegges godt slik at barnehage- og
skolehverdagen gir trivsel og faglig utvikling for den enkelte. Helsegevinsten ved
forebyggende arbeid er stor med hensyn til både videre livskvalitet og levekår.
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Andre utfordringer er:
• gi barn og ungdom reell innflytelse over barne- og ungdomspolitikken iht.
regjeringens satsingsmål
• koordinering av rusforebyggende arbeid hos barn og unge og gjennomføring av
tiltakene i vedtatte rusmiddelpolitisk handlingsplan
• samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) og gå fra et
reparasjonssamfunn til et forebyggingssamfunn
• skape trygge og inkluderende nærmiljø, med gode møteplasser og voksne forbilder
• samordne boligutbygging med fremtidig skolestruktur

Hvor skal vi?
Oppvekstområdet har de siste årene fått et sterkere fokus knyttet mot kvalitet. Dette har
bl.a. kommet tydelig fram i St. meld.31 (2007-08 )” Kvalitet i skolen”, og St.meld. 41
(2008-09 ) ”Kvalitet i barnehagen”.
Sentrale målsettinger for kvalitetsarbeidet i barnehagen er:
• Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager
• Styrke barnehagen som læringsarena
• Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap
Sentrale målsettinger for kvalitetsarbeidet i grunnopplæringen er:
• Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv
• Alle elever som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring med
kompetansebevis
• Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring
Viktige målsettinger innenfor oppvekstfeltet er:
1. Tidlig innsats og forebygging skal fokuseres gjennom helhetlig planlegging og
samarbeid
2. Utfordringene skal løses av en fleksibel organisasjon
3. Trygge og inkluderende oppvekstarenaer
4. Øke barn og unge sin faglige og sosiale kompetanse

Planbehov
Rullering av kommuneplanen og temaplan for helhetlig oppvekst. Fokusområder her vil
være:
• Tidlig intervensjon på alle alderstrinn
• Robuste og kostnadseffektive
• Læringsmiljø
barnehage- og skolestrukturer
• Læringsresultat/læringsutbytte
• Fokus på fysisk aktivitet og ernæring
• Helhet og sammenheng i
opplæringsløpet fra barnehagestart
til skoleslutt

Helse- og omsorg
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Sentrale utfordringer
Samhandlingsreformen (St.meld. 48) fokuserer på rett behandling – på rett sted – til rett
tid. Generelle utfordringer som det her pekes på er:
• pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok
• tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom
• demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne
true samfunnets økonomiske bæreevne
Tønsberg kommune ser følgende utfordringer i tiden fremover:
• At kommunen får tilført flere oppgaver innenfor helseområdet samtidig som
levealderen øker. Tønsberg har en relativ gammel befolkning. Mens 4,5% av landets
befolkning er over 80 år, er den tilsvarende andelen i Tønsberg 5,1%. Det er også en
stor andel ”unge eldre” i kategorien 67-79 år i Tønsberg. Dette indikerer at Tønsberg
vil ha en stor andel eldre i lang tid fremover.
• For å sikre god fagkvalitet, bruker- og pasientsikkerhet, effektiv ressursutnytting og
bedre økonomisk kontroll må vi legge til rette for standardiserte pasient og
brukerforløp internt i kommunen, mellom nivåene og interkommunalt ved behov.
• Vi har for dårlig dekning av legetjenester ved institusjonene i Tønsberg kommune.
• Det er en stor utfordring å fremskaffe midlertidige boliger og boliger til mennesker
med sammensatte behov og til flyktninger.
• Som følge av samhandlingsreformen:
o Overtar kommunene det finansielle ansvaret for utskrivningsklare pasienter
på sykehus fra første dag. Tønsberg kommune må sikre rett kompetanse og
dimensjonering for å kunne gjennomføre dette på en god måte.
o Skal kommunen legg til rette for at pasienter med ”vanlige” medisinske
diagnoser i størst mulig grad får sin behandling i kommunen.
(”Medfinansieringspasientene”)
o Må kommunen dreie tjenestene over til mer forebygging og rehabilitering og
gi flere tjenester i pasientens/brukernes hjem.
o Fra 2016 må kommunen etablere tilbud om øyeblikkelig hjelp inkludert
døgntilbud for pasienter som har behov for akutt hjelp eller observasjon.
• Rekruttere og beholde nøkkelpersonell for å møte endringene som kommer

Hvor skal vi?
Den nye helse- og omsorgstjenesteloven har som formål å:
• forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og
nedsatt funksjonsevne
• fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og
likestilling og forebygge sosiale problemer
• sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
• sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
• sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt
sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,
• sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og
verdighet og
• bidra til at ressursene utnyttes best mulig
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Tønsberg kommune har en målsetning om gjennom moderne, kunnskapsbaserte og
trygge tjenester innen tilgjengelige økonomiske rammer å skape tryggehet og gode
levekår for alle livsfaser samt ivareta samhandlingsreformens forpliktelser, for
innbyggerne i Tønsberg kommune.
For å møte det økende antall eldre i befolkningen må kommunen gi riktige tjenester i en
tidlig fase, og tilrettelegge en helhetlig omsorgstjenestetrapp hvor det fokuseres på
forebygging, rehabilitering i bunn av omsorgstrappen, og hvor institusjonstjenester er på
toppen av trappen. På denne måten kan kommunen sette inn tjenester tidlig, og enten
utsette eller forebygge behovet for spesialiserte og kostnadskrevende institusjonstjenester. Det er en målsetning å sørge forebygging, variert botilbud og differensierte
tjenester til kommunens økende andel eldre.

Planbehov
Rullering av kommuneplanen og temaplan for helse og omsorg. Fokusområder her vil
være:
• Forebygging og rehabilitering
• Boligsosial planlegging
• Omsorg
• Arbeid og aktivitet på dagtid
• Psykiatri og rus
Kommuneplanens arealdel skal ta opp i seg målsetningene i boligsosial handlingsplan,
og andre konkrete tiltak for å skape en bred folkehelseplanlegging.

Fritid, kultur og idrett
Sentrale utfordringer
Historiske Tønsberg forplikter. En aktiv forvaltning og synliggjøring av kommunens
mange kulturminner er ressurskrevende, men sentralt for å sikre kulturminnene og
kunnskap for fremtiden. To store prosjekter i den kommende planperioden er utvikling av
Slottsfjellet og rehabilitering av Kysten.
Den kommunale innsatsen for fritid, kultur og idrett har vært i stor grad prioritert mot barn
og unge. For å lykkes i det forebyggende folkehelsearbeidet er det behov for å legge til
rette for og stimulere alle aldersgrupper i befolkningen til et aktivt liv. Den viktigste rollen
kommunen har innen forebyggende folkehelsearbeid og det utvidede kulturbegreper å
være en tilrettelegger og leverandør av infrastruktur for kultur, fritid og fysisk aktivitet.
For å kunne møte økt etterspørsel etter arenaer for å drive med fritidsaktiviteter og fysisk
aktivitet innenfor bærekraftig økonomiske rammer må kommunens eksisterende
bygningsmasse utnyttes enda bedre i perioder og tider hvor de står tomme (for
eksempel skoler, kulturarenaer, samfunnshus, idretts- og trenningsanlegg).
For å sikre et mangfoldig tilbud og god ressursutnyttelse på hele fritidsfeltet er det viktig
å ha en koordinert slagkraftig organisering av kommunen innen Kultur, Idrett og Fritid
som lett kan tilpasse seg skiftende behov og ønsker i befolkningen.
Kultur-, fritid- og idrettsfeltet preges av stor grad av frivillighet. Et godt samspill og en
god kommunikasjon mellom kommunen og de frivillige er viktig for å sikre et godt tilbud.
God brukermedvirkning er her ekstra sentralt. Publikumsopplevelser er viktig – men for
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mange innbyggere er delaktighet i aktiviteten som leder til publikumsopplevelser
viktigere.

Hvor skal vi?
I forbindelse med rullering av kommuneplanen, vil det være behov for å se hele
lokalsamfunnsutviklingen i et helhetlig folkehelseperspektiv. En kultur- og idrettsplan vil,
foruten å lage en forutsigbar plan for utvikling av kultur- og idrettstiltak, også være en
viktig del av kultur som et helsefremmende tiltak.
Det er en målsetning å få til bedre koordinering av informasjon om ulike aktiviteter på
kulturhus i Tønsbergdistriktet, noe som vil gi publikum, både besøkende og innbyggere
lettere tilgang på informasjon om aktuelle arrangementer i byen.
Sentrale utfordringer:
• God bredde i kulturtilbudet
• Langsiktig fokus på helseforebygging gjennom hele livsløpet
• Utvikle og samordne kulturarenaer i Tønsberg
• En attraktiv by som ivaretar vår historiske identitet
• Gi alle som trenger det et sted å være, møtes og ha givende aktiviteter
• Sørge for glidende overganger mellom idrett, mosjon, fritids og kulturaktiviteter,
samtidig som egenorganisert aktivitet er enkelt og mulig.
• Kommunale bygg sitt største suksesskriterie er mest mulig bruk av flest mulig

Planbehov
Rullering av kommuneplanen og temaplan for kultur og idrett. Fokusområder her vil
være:
• Musikk
• Dans
• Teater
• Kulturminnevern
• Film og kino
• Idrett
• Biblioteket
• Interkommunalt samarbeid
• Kunst
• Anleggsplan med oversikt over
eksisterende bygningsmasse og
• Museum
muligheter
• Festivaler

Miljøvern, klima og energi
Sentrale utfordringer
Alle beslutninger om lokalisering og utforming av næringsvirksomhet, boliger og
infrastruktur vil påvirke energibruk og utslipp fra transport og bygninger i lang tid
framover. Norge har som mål frem til 2020 å redusere utslippene av klimagasser
tilsvarende 30% av utslippene i 1990. Tønsberg kommune har en viktig rolle i å bidra til
å redusere klimagassutslippene. Klimasmart planlegging i dag vil gi et viktig bidrag til et
framtidig lavutslippssamfunn. I tillegg er det et faktum at klimaendringene er over oss, og
vi må også klimatilpasse planleggingen med tanke på et våtere, villere og varmere klima
– klimatilpasning.
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Hvor skal vi?
Nye offentlige bygg og anlegg står for en vesentlig del av det økte forbruket av elektrisk
kraft, mens øvrig alminnelig forbruk som i stor grad er boligoppvarming, har stått på
stedet hvil til tross for økning i antall boenheter. Av den grunn er det viktig at kommunen
tar dette med i vurderingen før en investerer i nye energikrevende anlegg (oppvarmede
fortau og plasser, idrettshaller, ishaller, kunstisbaner, fotballbaner med undervarme m.v.)
som er svært energikrevende hvis en ikke tar seg råd til investeringskostnaden med
klimavennlige løsninger.
Klimasmart planlegging skal derfor være et mål for Tønsberg kommune. I det ligger det
også at vi skal arbeide for å redusere behovet for energi (tiltak på bygg, energikrav i
kommuneplanen etc.), og ta i bruk miljøvennlig energi, samtidig som vi må tilpasse oss
til et nytt klima (høyere vannstand, styrtregn, fukt etc.).
Innenfor infrastruktur skal kommunen legge til rette for at mer av persontransporten skjer
kollektivt eller ved at flere velger å gå eller sykle. Vegtransport alene står for 19% av
klimagassutslippene i Norge og er av sektorene som øker mest. I tillegg til å bidra med å
redusere utslippene, vil slike tiltak bidra til bedre folkehelse samt redusere behovet for
nye veier. Det er viktig å vurdere kost/nytteeffekten når nye veiprosjekter skal veies opp
mot økt satsning på andre transportløsninger. RPBA vil gi føringer innenfor dette temaet.
EU’s vanndirektiv eller vannforskriften som forutsetter en minstestandard for
vannkvaliteter i grunnvann, vann i bekker og elver, innsjøer og kystvann som alle EU og
EUS land er forpliktet til å følge opp krever engasjement i alle kommunene her i landet.
Ny naturmangfoldslov setter større krav til å ivareta det biologiske mangfoldet i
forbindelse med arealforvaltning. Det er et nasjonalt mål å halvere omdisponering av
dyrket mark sett ift. perioden 1995 – 2004.

Planbehov
Rullering av kommuneplanens med fokus på:
• Klimasmart planlegging og
klimatilpasning
• Redusere forurensing

•
•

Miljøvennlige transportløsninger
Ivareta hensyn til jordvern og
biologisk mangfold

Temaplaner:
• Klima og energiplan (videreføring og revisjon av eksisterende plan)
• Handlingsplan for spredt bebyggelse med sikte på å oppfylle
vanndirektivet/vannforskriften.

By- og bostedsutvikling
Sentrale utfordringer
Befolkningsvekst og behov for boliger
Tønsberg er en av kommunene på Østlandet med sterkest befolkningsvekst.
Basert på befolkningsprognosene som legges til grunn i RPBA er Tønsbergs befolkning
forventet å vokse med 15 000 – 20 000 innbyggere de neste 30 år, fra 39 977 i 2010 til
57 792 i 2040. Økningen vil fordele seg slik:
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2011-2020
1,34 %

2021-2030
1,18 %

2031-2040
1,19 %

Kilde: Kunnskapsgrunnlaget, RPBA. Befolkningsvekst i %, Tønsberg kommune

Husholdningene består i gjennomsnitt av 2 personer, og dette utgjør et behov for 750010 000 nye boliger i perioden. Tønsberg kommune har i gjeldene arealdel avsatt areal til
2495 boliger gjennom ferdig regulerte/pågående planer. Kommunen må derfor i snitt
legge til rette for etablering av 208 nye boliger hvert år.
Gjeldende boligreserve er i all hovedsak planlagt som leiligheter og konsentrert
bebyggelse. Eneboliger bygges primært gjennom fortetting i eksisterende boligområder.
Når det gjelder potensielle boligområder i bynære områder kan en eventuell
relokalisering av Findus frigi et areal på 55 daa. Tidligere Kjelle Ungdomsskole frigir et
areal på 19 daa (potensiale for 80-100 nye boliger). Det er fortsatt fortettingspotensiale
på Kaldnes, Kilen, Korten, og Stensarmen. I tillegg kommer fortetting i eksisterende
boligområder, transformasjoner fra næring/kontor til boliger i sentrum m.m.

Boligreserver fordelt på boligtyper
250
200
150
100
50
0

Kommune

Forretningsgård, e.l. (type 5)
Blokk, leiegård (type 4)
Tomannsbolig (type 3)
Kjede-, rekkehus (type 2)

20
20 1 1
20 1 2
20 1 3
20 1 4
20 1 5
20 1 6
20 1 7
20 1 8
20 1 9
20 2 0
20 2 1
20 2 2
20 2 3
20 2 4
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20 2 7
20 2 8
20 2 9
20 3 0
20 3 1
20 3 2
20 3 3
20 3 4
35

Enebolig (type 1)

Planlagt utbygging pr år 2011-2035 gjennom ferdig regulerte /-pågående planer (pr 01.12.2011).

Fortetting i Tønsberg historiske sentrum
Tønsberg har en godt bevart sentrumsstruktur og har status som middelalderby. Vernehensynene som ivaretar det historiske sentrum setter begrensninger på og skaper
særskilte utfordringer når det gjelder fortetting i sentrum blant annet i forhold til krav til
uteopphold og parkering.

Hvor skal vi?
På et overordnet nivå søker Tønsberg kommune å sikre en god bostedsutvikling som
støtter opp om etablert infrastruktur (langs sentralaksene) og er tilpasset eksisterende
skole- og barnehagestruktur. Det vektlegges å sikre en bærekraftig utvikling som legger
til rette for trygge og gode lokalsentra og en kvalitetsmessig fortetting. Det skal legges
vekt på å balansere effektiv arealbruk med gode bomiljøer og leve-/oppvekstmiljøer.
Videre utbygging skal konsentreres i tilknytning til eksisterende utbyggingsområder nær
byen, i senterområdene og som utfyllende bebyggelse/ fortetting innen disse og i
byområdet. Tønsberg kommune vil gjennom en rullering av kommuneplanens arealdel
tilstrebe at boligbehovet dekkes i henhold til boligprognosene i RPBA. I tråd med
strategien i RPBA, søker Tønsberg kommune å fokusere på økt grad av fortetting og
transformering med kvalitet.
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Når det gjelder Tønsberg historiske sentrum bør man tilstrebe god bokvalitet og gode
byrom kombinert med miljøvennlig kommunikasjon. Det historiske særpreget skal
ivaretas samtidig som man fokuserer på etablering av næringsliv på gatenivå. Sentrum
skal være kollektivknutepunktet. Målet er å kombinere verneinteresser med utvikling av
den historiske bykjernen som et sterkt og levende kultur- og handelssentrum. For å få til
dette skal kommunen parallelt med kommuneplanrulleringen utarbeide en byområdeplan
for sentrumsområdene.

Planbehovet
Rullering av kommuneplanen
Fokusområder:
• Sentrumsutvikling
• Bostedsutvikling

•
•

Trygghet og
kriminalitetsforebyggende arbeid
Friluftsliv og kulturlandskap

Herunder vil følgende tema ha spesielt fokus:
• Områder for fremtidig boligutvikling: Kilen, Korten, Stensarmen, Kaldnes,
Træleborg (ift fortetting), Bjellandsåsen, Hogsnesåsen, Presterød og Eik
(nordover mot Barkåker).
• Kvalitetsmessig fortetting, høy arealutnyttelse i nye byggeområder samt
etablering av nye boligenheter innenfor langsiktige utbyggingsgrenser.
• Gjennomgang og revisjon av utfyllende bestemmelser for sentrumsområdet.
• Kartlegging av ulike boligtyper (i forhold til ulike målgrupper) og behov.
• Kartlegging/analyse av fortettingspotensialet for bolig og næring.
Områdeplaner
Områdeplaner er kommunens planredskap for mer detaljerte områdevise avklaringer av
arealbruken. Jf. §12-2 kan områdeplan brukes der overordnet plan (som
kommuneplanen) fastlegger det, eller der kommunen ut fra situasjonen ser det er behov
for mer detaljerte områdevise avklaringer.
Det er behov for en overordnet plan for oppnå en helhetlig og styrt utvikling av
byområdet. Likeledes kan det være behov for å overordnete områdeplaner for andre
mulig transformasjonsområder. Et av flere aktuelle transformasjonsområder er
industriområdet der Grenland Group holder til i dag. Et aktuelt planområde her vil kunne
strekke seg på tvers av kommunnegrensene, og bør ses på i samarbeid med Nøtterøy
kommune. Området er aktuelt som et fremtidig bynært bolig-, industri- og
næringsområde i den naturlige forlengelsen av Kaldnes (øst). Området ligger innenfor
byutviklingsområdet i RPBA, og er i tråd med både krav til fortetting og kombinerte
formål som stilles her. For Kilen er man allerede i gang med en områdeplan for
infrastruktur og grunnforhold.
Byområdeplan
Fokusområder her vil være:
• Sikre helhetlig og forutsigbar utvikling i sentrumsområdet, Kilen, Korten, Stensarmen,
områdene på Kaldnes og jernbaneområdet. Endelig avgrensing av områdeplanen vil
avklares i planprogramet ifm. Kommuneplanrulleringen.
• Verdiskaping og næringsliv, boliger, kulturliv byforming, parkering, uteoppholdsareal,
grønne lunger og torg/ plasser.
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Transformasjonsområder
Fokusområder her vil være:
• Kartlegge og konsekvensutrede
aktuelle områder
• Vurdere interkommunalt samarbeid

•
•

Grunnforhold
Infrastruktur (Presterødkrysset, ny
fastlandsforbindelse til Nøtterøy)

Næringsutvikling
Sentrale utfordringer
I gjeldende arealdel er det ikke avsatt tilstrekkelig arealer for næringsutvikling. De
senere årene har dette medført at det er blitt fremmet flere detaljreguleringer for
næringsområder som er i strid med overordnet plan, og som har resultert i innsigelser fra
regionale og statlige myndigheter.
I Tønsberg er det særlig utfordringer knyttet til følgende temaer:
• For få næringsområder, for eksempel er tilgangen til store næringsområder for
plasskrevende virksomhet (industri og lager) begrenset.
• Vanskelige trafikale forhold og dårlig fremkommelighet i og rundt Tønsberg.
• Nærings- og sysselsetting er preget av lite overordnet planlegging
• Kommunedelplanene for næringsområdene Kilen, Korten og Stensarmen har
rekkefølgekrav som pr dato ikke er innfridd, og som vanskeliggjør en ønsket utvikling
av områdene.
• Skillelinjene mellom handel og næring er uklare.
• Utfordrende å finne egnede arealer som ikke er i konflikt med vernehensyn, for
eksempel Slagen Energipark.

Hvor skal vi?
Tønsberg kommune skal oppleves som en næringsvennlig kommune som tilrettelegger
for positiv næringsutvikling. Kommunen skal være en næringsaktiv kommune ved å
være en støtte og pådriver for næringsutviklingen i kommunen. Kommunen skal bidra til
innovasjon og entreprenørskap og være næringslivets viktigste partner. Man skal kunne
tilby varierte arbeidsplasser.
Utvikling av sentrum med handel, kulturtilbud, kunnskap- og kompetansebaserte
næringer trenger en aktiv lokaliseringspolitikk slik at for eksempel etablerte virksomheter
som må flytte, kan gis reelle muligheter for reetablering i Tønsberg/Vestfold
Det kan ikke undervurderes den betydning kompetanse har for konkurransekraft,
verdiskaping og økonomisk utvikling. Forskning, undervisning, innovasjon og annen
spesialisert tjenesteyting er bærende elementer i den fremtidige næringsutviklingen. En
bevisst og bred satsing på disse områdene er den fremste garantien for å styrke den
lokale konkurranseevnen. I byer som Tønsberg, er forutsetningene for utvikling av sterke
kompetansemiljøer til stede.
Det er et mål at Tønsberg kommune skal være et regionalt tyngdepunkt for
næringsetableringer. Dette betinger innsats på utvikling av nye strategiske
næringsområder i og rundt Tønsberg sentrum eller i sentrale områder med nær
tilknytning til E18. Tønsberg sine komparative fortrinn i regionen er sterke
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kompetansemiljøer, naturgitte forutsetninger, næringsstruktur, dynamiske klynger og
historiske og kulturelle tradisjoner. Tønsberg kommune skal være en drivkraft i det
regionale samarbeidet.
Tønsberg kommune har som ambisjon for næringslivet å utvikle rammebetingelser som
fremmer livskvalitet, utdanningsmuligheter og flere arbeidsplasser i et allsidig,
fremtidsrettet næringsliv i Tønsbergregionen.

Planbehovet
Rullering av kommuneplanen
Fokusområder:
• Kartlegging av fremtidige satsingsområder for næringsutvikling
• Gjennomgang av behovet for ulike typer næringsareal og reserveområder.
• Kartlegging og videreutvikling av det regionale samarbeidet med kommunene i
Tønsbergområdet når det gjelder næringsareal og næringsutvikling generelt, jfr.
pkt om by- og bostedsutvikling.
Temaplaner
• Strategisk næringsplan
Det er behov for å utvikle og implementere en strategisk næringsplan for kommunene.
Dette vil skje i nært samarbeid med næringslivet.
Konkrete tiltak
Ny organisering internt i kommunen skal:
• Sikre en fungerende næringsenhet som tilrettelegger for næringsutvikling
gjennom næringsareal, planer og veiledning.
• Sikre god forankring av næringsarbeid i den strategiske samfunnsutviklingen
Sikre god samhandling med kommunens øvrige virksomheter som leverer tjenester til
næringsliv. Omorganiseringen skal være gjennomført innen utgangen av januar 2013.
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Samferdsel, transport og annen infrastruktur
Sentrale utfordringer
Infrastrukturen i Tønsberg er lite effektiv, og det er store utfordringer knyttet til
hovedvegsystemene. Utbedring av kryssløsning på Presterød (kommunedelplan for
Kilen), venstresvingefelt Mammut (kommunedelplan Stensarmen) og ny vegforbindelse
til Nøtterøy (utredes gjennom KVU) er alle store og kostbare prosjekter det ikke er
avklart finansiering til. Det er politisk vedtatt at man skal i gjennom en
konseptvalgutredning (KVU) for Tønsbergregionen, og dette er en prosess som med
normal framdrift tar ca 12 år før anleggstiltak kan starte opp. Hva man skal gjøre i
mellomtiden blir en viktig problemstilling man må se på. Tønsberg bør se på
knutepunktsutvikling ved nyetableringer av større arbeidsplasskonsentrasjoner.
Sentrale utfordringer når det gjelder transportløsninger i Tønsbergdistriktet:
• Selv om Presterødkrysset finner sin løsning gjennom araealplanegging, er det
store økonomiske utfordringer å få dette realisert.
• Køproblemene i rundkjøringene på Kilen fører til at det blir lite trafikk gjennom
Frodeåstunellen og desto mer gjennom sentrumsgatene.
• Kapasiteten ved Rutebilterminalen er for liten i dag .
• Universell utforming. Arbeidet med å gjennomføre tiltak i sentrum må fortsette,
spesielt knyttet opp mot kollektivtrafikken.
• Etterslep på asfaltering og veivedlikehold.
• Løsning av vegutfordringene i Tønsbergområdet krever store investeringer og lar
seg ikke realisere uten omfattende statlige bevilgninger eller
bompengefinansiering.
Når det gjelder videreutviklingen av Tønsberg Havn vil strategien bli behandlet i
Havnestyret/ Bystyret våren 2012.

Hvor skal vi?
Det overordnete målet i Tønsberg kommune er å oppnå et hovedvegsystem med
tilstrekkelig kapasitet, godt utbygget kollektivtilbud og gode muligheter for bruk av sykkel,
i tråd med målsetningene/ retningslinjene i RPBA.
• Et sentrum uten gjennomgangstrafikk
• Effektive kollektivløsninger
• Godt utbygd nett av gang- og sykkelveier

Planbehov
Samarbeidet med kommunene i Tønsbergområdet når det gjelder infrastruktur og
kommunikasjoner må videreutvikles. Revisjon av hovedplan for sykkel skal vurderes jf.
bystyrevedtak-033/12 (25.04.12).
Rullering av kommuneplanen
Fokusområder:
• Kollektivtrafikk
• Tilrettelegge for gående og
syklende
•

•
•
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Trafikk i sentrum
Nøtterøyforbindelsen

Rulleringen av kommuneplanen vil belyse utfordringene innen transport og samferdsel
som kommunen står overfor i dag og fremover. I lys av KVU`en, områdeplanene og
prinsippskissene vil en revisjon av temaet i kommuneplanens arealdel kunne drøfte
videre satsingsområder og sikre en helhetlig utvikling for å sikre nødvendige
infrastrukturelle tiltak i kommunen.
Områdeplaner
• Områdeplan for Kilen (pågående)
Andre pågående planer
• Prinsippskisse for kollektiv/ infrastruktur – Stensarmen.
• Prinsippskisse for kollektiv/ infrastruktur – Korten
• Hovedplan for vann. Hovedfokus er blant annet å kartlegge status for og få
nødvendig oversikt over vannforsyningen i kommunen, utforme en strategi for
utbygging med belysning av kostnader, samt utarbeide handlingsplan
• Hovedplan for avløp. Hensikten er å vurdere avløpssystemet i Tønsberg og
utarbeide en strategi for valg av fremtidig system med fokus på både tekniske,
økonomiske (kommunale og private kostnader) og forurensningsmessig aspekter
• KVU (Konseptvalgutredning) for helhetlig transportløsning for Tønsbergregionen.
Denne vil fokusere på prinsipielle løsninger og konsepter samt på interessenter og
behov. Bypakke Tønsberg danner grunnlaget for KVU for Tønsbergregionen.
Planlagt vedtatt i 2014.
• KVU (Konseptvalgutredning) for jernbane. Planlagt vedtatt i 2013.

Beredskap og samfunnssikkerhet
Sentrale utfordringer
De siste årene har vist at klimarelaterte skader er en ny og økende utfordring for
samfunnet, blant annet for infrastrukturen, men også for liv og helse. Store, konsentrerte
nedbørsmengder forårsaker skader på arealer, veier, jernbaner, broer og bygninger.
Vann- og avløpsnettet blir sprengt. Ekstremværet utgjør også en risiko for sikkerheten
med tanke på flom, ras og skred.

Hvor skal vi?
Plan- og bygningsloven (§ 3.1) stiller krav om ”å fremme samfunnssikkerhet ved å
forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle
verdier mv.” Det er en utfordring å få fram og gjøre tilgjengelig ny kunnskap om
risikofaktorer og mulige konsekvenser av ekstremsituasjoner. Tønsberg er en kommune
som har store områder med høy risiko for kvikkleireskred. I kombinasjon med mer
ekstreme nedbørsperioder er dette en farlig kombinasjon, og øker kravene til aktsomhet
i planlegging og forebyggende tiltak.
Samfunnssikkerhet i arealpolitikken handler om å legge til rette for stabile bomiljøer og
sentrumsområder med aktivitet. Å forebygge kriminalitet og sikre sosial integrering er
betydelige utfordringer i Vestfold.
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Ny forskrift om kommunal beredskapsplikt trådde i kraft oktober 2011, og denne krever
at kommunen ivaretar innbyggernes sikkerhet og trygghet. Dette gjelder også i
forbindelse med store ulykker, epidemier og tilsiktede hendelser.

Planbehov
Konkrete planer
Det er behov for en (ny) kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Fokusområder
er:
• naturhendelser/katastrofer
• tilsiktede hendelser
• store ulykker
• kjemikalieberedskap
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Vurdering av overordnet planbehov 2012 – 2015

(Kommunedelplaner,
kommundelplaner,
temaplaner)

1

Kommuneplanens arealdel
(Kommuneplan)

Behov for
rullering?

Helt/
delvis

(ja / nei)

Planlagt
utredet

16.04.08,
Bystyret

Ja

Lovpålagt
oppgave?

Helt

Ja

Helt

Ja

2012 –14
2

Kommuneplanens
sammfunnsdel
(Kommuneplan)
Landbruksplan
(Temaplan)

16.04.08,
Bystyret

4

Klima- og energiplan
(Temaplan)

16.09.09

5

Risiko- og
sårbarhetsanalse

3

03.11.10,
Bystyret

Ja
2012 –14
Nei

Ja
2013 –14
Ja
2012

6

Hovedplan vann

2001

Ja
2012

7

Hovedplan avløp

8

Kommunikasjonsstrategi
Nye planer

2005

Planlagt
utredet

9

Byområdeplan

2012 - 2014

10

Prinsippskisse for
kollektiv/infrastruktur -

2013

Videreføres Nei
med
mindre
justeringer
som følge
av rullering
av
arealdelen.
Delvis
Ja
Rulleres
hvert 4.år
Helt
Ja
(Ny forskrift
om
kommunal
beredskapspli
kt)
Ja, forskrift
om rammer
for
vannkvalitet
(vannforskrift
en),

Ja
2012
2012
Kort om planen
Det er et stort ønske og
Nei
behov for å se mer
spesifikt på byområdet i
Tønsberg for å oppnå en
god og ønsket
byutvikling for
sentrumsområdene. Bør
inkludere
jernbaneområdet.
Skissen skal også
Ja, pålagt
inneholde vurdering av
gjennom
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Anslått ressursbruk
*Kommunens egeninnsats i årsverk per år
+ konsulentutgifter
totalt

2 årsverk
+
Ca. 600,000,- (over 2
år)
2 årsverk

Prioritet

Vedtatt dato

Prioritet

Eksisterende planer

1

1
0

-

0,3 årsverk

2

0,4 årsverk

1

0,25 årsverk
+
200 000,-

1

0,25 årsverk
+
200 000,-

1
1

2 årsverk
+
ca 800.000,-

1

2

11

Prinsippskisse for
kollektiv/infrastruktur Korten

2014

12

Områdeplan for Kilen

2010 - 12

For infrastruktur og
grunnforhold

13

Oppvekstplan
(Temaplan)

2012 - 14

14

Helse- og omsorgsplan
(Temaplan)

2012 - 14

15

Kultur- og idrettsplan
(Temaplan)

Temaplan for helhetlig
oppvekst skal bl.a.
inneholde: tidlig
intervensjon på alle
alderstrinn, læringsmiljø,
læringsresultat/læringsut
bytte, helhet og
sammenheng i
opplæringsløpet fra
barnehagestart til
skoleslutt, robuste og
kostnadseffektive
barnehage- og
skolestrukturer.
Skal blant annet
inneholde: forebygging
og rehabilitering,
omsorg, psykiatri og rus,
boligsosial planlegging,
arbeid og aktivitet på
dagtid
Skal blant annet
inneholde: musikk,
teater, film, kino,
biblioteket, kunst,
museum, festivaler,
dans, kulturminnevern

16
17
18

Strategisk næringsplan
(Temaplan)
Handlingsplan spredt
bebyggelse

2012 - 14

2012 - 14
2012

Hovedplan for syklende og
gående

Krav til bussholdeplass
og planfrikryssing

Hensikten er å oppfylle
vanndirektivet/vannforskr
iften.
Revisjon skal vurderes

Pågående regionale/nasjonale planer som vil påvirke og kreve
ressurser av kommunen:
19
KVU for helhetlig
2014/15
Jfr. Bystyret sak 100/10.
transportløsning for
Valg av konsepter skal
Tønsbergregionen
danne grunnlag for
høringsuttalelse fra
kommunen (1.fase)
20

KVU for jernbane

2013

Jfr. Bystyret sak 100/10.
Jfr. RPBA , delplan 3 om
Vestfoldbanen.

Side 24 av 24

kommunedelplan for
Stensarmen
Ja, pålagt
gjennom
kommunedel
plan for
Korten
Ja, pålagt
gjennom
kommunedel
plan for Kilen

På bakgrunn
av EU`s
vanndirektiv.
Jf.
Bystyrevedta
k-033/12
(25.04.12)
Ja

Ja

8 ukesverk

3

Ingen utgifter
12 ukesverk
+
Ca. 500.000,-.

1

0,5 årsverk

1

0,5 årsverk

1

0,3 årsverk

1

0,5 årsverk
0,5 årsverk
+
15 000,-

1
1

1 årsverk
+
Ja, for investeringskostnader over 750
mill.

1

3

