
A .  S I T U A S J O N S B E S K R I V E L S E

Kvartalene er uregelmessige og gatene vin-
der seg fram mellom husene. Målestokken er 
gjennomgående liten og store deler av 
bebyggelsen er to til fire etasjer høy. Dette 
gjør sentrum tydelig lesbart som Tønsbergs 
historiske kjerne. 
Til det kommer at bykjernen har tydelige 
topografiske og bebyggelsemessige grenser: 
Slottsfjellet og stasjonsområdet i nord, 
shoppingsenteret Farmannsstredet, 
jernbanesporet og  kirkegårds-/sykehus-
området i øst, Haugar i sydøst og Byfjorden-/
Kanalen i vest. Kun begrensningen mot syd er 
uklar, idet bykjernen der mer suksessivt går 
over i bydelen Sørbyen og deretter i Nedre 
Langgates (Rv 308) trafikkområde samt 
havneområdet mot Kanalen. 
Et annet problem er den noe uformede måten 
bykjernen avsluttes på i nordøst, i 
overgangen fra Farmannsstredet mot 
bussterminalens åpne, asfalterte flater. 
Det samlede inntrykket er likevel at bykjernen 
er tydelig  definert.  

De fysiske begrensningene har imidlertid 
medført at offentlige og andre virksomheter 
med krav på store kontorarealer og 
rasjonelle lokaler har flyttet i retning mot 
bysenterets ytre områder. I Kommuneplanen 
uttrykkes en uro for at denne utvikling vil 
kunne fortsette og at senterets betydning blir 
redusert og dets tydlige konsentrerte form 
svekket.

ET KONSENTRERT REGIONSENTRUM

Tønsberg fungerer idag som et kraftfullt 
regionalt sentrum. Både handel og 
arbeidsplasser i regionen er konsentrert her 
og det er naturlig selv for beboerne i de 
omkringliggende 
kommunene å reise til Tønsberg for ulike 
typer gjørmål. Samtidig er byen en mindre 
aktør i en større flerfunksjonell og polysentrisk 
storregion som kalles Oslofjordregionen. 
Denne dobble regiontilhørighet innebærer 
store muligheter, men også at viktige avvein-
inger må gjøres. 

Nærregionens grunnstruktur er stjerneformet 
der Tønsbergs sentrum fungerer som nav. Ut 
fra dette nav stråler radielle transportlinjer ut 
mot syv ulike sekundærsentra: Husøy (via 
Nøtterøy), Hogsnes, Semsbyen, Barkåker, Eik, 
Tolvsrød og Volden. Også andre nærliggen-
de steder/ områder som Borre og Stokke, på 
Nøtterøy og Tjøme, kan sies å inngå i byens 
omland. En godt fungerende grunnstruktur ut 
fra by-, trafikk- og miljømessig synsvinkel. 

Tønsberg er en meget konsentrert bydannelse 
som kun i mindre omfang preges av de 
bebyggelsemessige utspredningstendenser 
som ofte dominerer nåtidens by. I forhold til 
sammenlignbare nordiske byer er den 
påfallende tett i sin bystruktur som vi er 
imponert over. 
Dagens bysenter tilsvarer stort sett den 
historiske byen, og bebyggelsemønstrets mer 
amorfe struktur gir en karakter som avviker 
fra resten av byen. 1

TØNSBERGS SENTRUM

ET FLERFUNKSJONELT BYOMRÅDE

Forslagets hovedtanke er å utvikle Tønsbergs 
bysentrum gjennom en planlagt sentrums-utvi-
delse som både styrker byens rolle som 
nærregionsentrum og som aktør i 
Oslofjordregionen. Forslaget innebærer at 
stasjonsområdet i fortsettelsen skal utgjøre 
bysenterets nordre avslutning og samtidig 
binde sammen Kortenområdet med sentrum. 
Det bør ha en flerfunksjonell karakter. Vi 
foreslår derfor et større antall mellomstore 
bygg i næringsdelen som kan gi mulighet til å 
tilfredstille rasjonelle krav til eierforhold slik at 
de enkelte bygningene i hovedsak kan være 
enfunksjonelle.

Følgende funksjoner foreslås i området, 
foruten kollektivtransportfunksjoner, parkering 
og andre trafikale funksjoner: sentra for for-
valtning og utvikling (ikke minst regionbassert 
virksomhet), utdannelses-, kurs og kompetan-
sevirksomhet, organisasjoner og institusjoner,  
mediavirksomhet, konkret utvidelse av rådhus 
og etablering av kommunal virksomhet 
(nyetablert Tønsberg Kulturskole) og kultur-
virksomhet (Tønsberg gamle gymnasium), 
møte og kongressenter, hotell, forretninger, 
kafeer o.l., samt boliger. 

Byens offentlige rom kompletteres med et nytt 
bytorg, Jernbaneplassen, og en videreutviklet 
bypark, Stoltenbergparken. Samtlige boliger 
plasseres i området øst for jernbanetraseen. 
Områdets nord-vestre del, mot 
Farmandsveien, kan tenkes anvendt til 
utviklingsbedrifter, lett industri og liknende 
næringsvirksomhet.

Likevel vil det i framtiden være nødvendig 
å bedre adkomstforholdene til sentrum, 
ikke minst i tilknytning til hoved-
innfartsaksen Stoltenbergs gate/Grev 
Wedels gate/Farmandsveien. Aksen ligger 
strategisk i forhold til bysenter og 
kollektivtransport og vil være en naturlig 
hovedadkomst til sentrum i framtiden 
(sentrumstangent). Etablering av ytterligere 
virksomheter langs denne aksen  
(Farmandsstredet, stasjonsområdet) vil 
medføre at ytterligere trafikk dras til 
området.  

EN MULIGHET FOR BYEN

Etablering av et større sentrumskvarter vest 
for stasjonsområdet er en stor mulighet for 
byens framtid. Et betydelig trafikkområde 
omdannes til attraktivt byggeområde i byens 
sentrum. Problemet med den altfor smale 
tomten mellom Grev Wedels gate og 
stasjonen kan overvinnes. En historisk 
riktigere adkomst til Tønsberg 
gjenskapes (se kart Tbg.1870). Derved åpnes 
betydelige muligheter til å skape et attraktivt 
stasjonstorv som kan fungere som en 
generator for bymessig virksomhet i 
forbindelse med den sentrumsutvidelse som 
etableres ved jernbanestasjonen-Jerbane-
plassen.

GREV WEDELS GATES NORDRE DEL 
NEDLEGGES

Det er unødvendig med to parallelle gater, 
Farmandsveien og Grev Wedels gate, som 
begrenser arealutnyttelsen i området. En altfor 
smal tomt dannes mellom Grev Wedels gate og 
stasjonsområdet. Vi foreslår derfor at nordre 
delen av Grev Wedels gate nedlegges og at 
arealet utnyttes til bebyggelse. Den historisk 
viktigere Farmandsveien blir da innfartsgate 
også i den sydlige delen og et nytt trafikk-
område må etableres i krysningen mellom 
Farmandsveien, Jernbanegaten og Grev 
Wedels gate. Vi inser den problematiske saks-
gangen et slikt steg kan innebære og har 
utformet en bebyggelses struktur som kan

KJØTTBEINET OG BAKSIDEN

Tønsberg dominerer nærregionens handel. 
Handelen er konsentrert til bysenteret 
gjennom et system av gågater samt det 
direkte tilkoblede Farmannsstredet. 
En utvidelse av dette store shoppingsenteret 
er under planlegging, som en overbygging av 
bussterminalen, i likhet med en ny etablering 
i bysenterets søndre del. 

Handelsstrukturen beskrives i kommunen som 
"kjøttbeinet" hvilket antyder dets geografiske 
form og handelsmessige attraksjon. 
Kommunen motsetter seg eksterne handels-
etableringer. Sammenfattet innebærer dette 
at Tønsbergs bysenter trolig kommer til å 
opprettholde sin  dominerende rolle i 
nærregionens handel, men at ytterligere 
storskalaetableringer utover de nevnte ikke 
er aktuelt de nærmeste årene.

ET NYTT BYTORG

Jernbaneplassen gestaltes som et nytt 
attraktivt bytorg i koblingen mellom 
bysenter og stasjonsområdet. 
Reisende med tog vil få et positivt
førstegangsinntrykk av Tønsberg. 
Samtidig tydeliggjøres jernbanestasjonens 
rolle som generator for byens bevegelser. 
Stasjonsplassområdet utvikles i henhold til 
målsettingen om en flerfunksjonell 
utvidelse av bysenteret. Og pendleren vil 
her tilbys en effektiv hverdagslig service.

JERNBANEPLASSEN  AKTIVERES

Utvikling av området ved Jernbaneplassen 
gir mulighet til etablering av handelsvirk-
somhet som komplement til sentrum. For at 
området skal få bedre tilgjengelighet bør 
en utvikling av området kompletteres ved 
å omdanne Jernbanegaten til en ren 
kollektivtrafikkgate, hvilket medfører større 
disponible arealer, mulighet for en estetisk 
oppgradering av gaten og etablering av  
et roligere trafikkmiljø for gående og 
syklende, samt en effektivere avvikling av 
personbilstrafikken - enklere 
kryssbevegelse. Jernbanegaten  vil som 
idag forbinde stasjonen med buss-
terminalen. Løsningen bygger på at 
biltrafikken i sentrum, ifølge  kommunens 
planer, skal reduseres.  

MANGLENDE AKTIVITETER I PARKEN

Også Stoltenbergparken er en del av 
baksidekarakteren ved Jernbanegaten. 
Det er som regel ingen spesielle aktiviteter 
i parken. Dette kan ha med den støyende 
trafikken å gjøre. Få bygninger henvender 
seg direkte ut mot parken. Kommunale bygg 
på begge sider er ikke planlagt med tanke 
på å utnytte parken som et miljømessig 
sammenbindende element.
 
Det hører med i bildet at Tønsberg har behov 
for lokaler for ulike slags kulturelle aktiviteter. 
Et kulturhus har vært vurdert og diverse 
plasseringsalternativer diskutert 
de seneste årene.   

RÅDHUS MED KULTURAKTIVITETER

Gammelt og nytt rådhusbygg knyttes sammen 
via et  forbindelsesbygg over Jernbanegaten. 
Nytt  rådhusanlegg kan eventuelt inneholde 
visse kulturaktiviteter, f.eks. en mindre teater 
og møteromsal/ kino/ konsertlokale (300 
pers.) og omfatte rom/saler til felles 
avbenyttelse for kommune og kulturliv. 

Et slikt bygg vil utnytte gamle Sem rådhus, 
med sine arkitektoniske kvaliteter, og 
gymnaset med sin tidtypiske karakter som 
sammenbundet med bygg i en moderne 
arkitektur vil uttrykke en fantastisk 
tidsdimmensjon og derved være en inspirator 
for framtiden.

OFFENTLIG BEBYGGELSE I PARKEN

Et nytt rådhus med kulturaktiviteter kan tenkes 
bygget som en formmessig  avslutning av 
jernbaneområdets landskapsrom. Prosjektet 
bør ha til hensikt å styrke sentrumsutvidelsen 
med  viktige offentlige funksjoner og bør 
samtidig ta sikte på å fremheve 
Stoltenbergparken som ett offentlig rom. 
Områdets utbyggingspotensiale bør utnyttes 
gjennom å legge bebyggelsen delvis over 
sporområdet.   Løsningen innebærer også en 
mulighet til å aktivisere skolebygningen ved 
Stenmalveien, som del av Tønsbergs 
administrasjon og/eller kulturfunksjoner, 
f.eks. den planlagte kulturskolen.

SPOROMRÅDET I DALGANGEN

Landskapet karakteriseres av et gjen-
nomgående flatt område avgrenset av 
skråninger opp mot to høyder på hver side 
av sporområdet. Topografien er typisk for 
Tønsbergregionen. 

I vest reiser Slottsfjellet seg ca. 45 meter over 
stasjonsområdets nivå. Skråningen er bebygd 
opp mot de siste 15 høyde-meterne som 
utgjør et bratt stup. Skråningen mot vest er 
bevokst med grass og busker. Oppe på 
høyden, ca. 8 meter over sporflatens nivå, 
ligger flere bygninger. Nærheten bidrar til at 
skråning og bebyggelse visuelt sett oppfattes 
som en del av selve stasjonsområdet. 

Et landskap i dalgangen

Et nytt landskap gestaltes som aktiverer 
stasjonsområdets hovedsakelige artifisielle 
bakkenivå som en tilgang for beboere, 
arbeidene og passerende mennesker. 
Samtidig kan dette landskapet bidra til å 
binde sammen Tønsbergs grønnstruktur i 
nord-sydlig retning. Det nye landskapet 
virker sammen med den foreslåtte 
bebyggelsen i bunnen av dalgangen. 
Den følger det flate områdets nord-sydlige 
retning og kobles mot sør til kirkegårdens 
grønnstruktur.

B. Grønnstrukturen utvikles

Jernbaneområdet har begrensede 
grønnarealer. Det er imidlertid omgitt av 
noen av Tønsbergs viktigste grønnområder 
(Slottsfjellet, kirkegården samt Frodeåsen).  
Det finnes således et potensiale i området 
som burde ivaretas  i byens grønnstruktur.

Næringslivsstruktur

Tønsberg har en arbeidsplassdekning på ca 
140%, dette kreves for at sysselsettingsnivået 
i nærregionen skal kunne opprettholdes rundt 
cirka 100%. De større arbeidplassområdene 
ligger for en stor del i en ring rundt byens 
indre deler (Korten, Kilen, Kaldnes), nær 
tilknyttet 
hovedtrafikksystemet. Om byens næringsliv 
fortsatt skal utvikles kreves imidlertid god 
tilgang på utbygningsarealer. Kommunen 
uttrykker også ønske om å ha tilgang på 
selveiertomter til næringsformål for å gi nye 
virksomheter muligheter til å etablere seg 
i Tønsberg. Av betydning for næringslivet er 
det at det nå planlegges flere hotell som 
tilsammen vil gi cirka 550 nye 
overnattingsplasser.

BILLIGE LOKALER   

Bygningene i nord er rimelige strukturer i to til 
tre etasjer som gir nye virksomheter, mindre 
forskningsbedrifter, gründere, o.l. sjansen til å 
etablere seg til lave kostnader i den attraktive 
sonen mellom bysenteret og Statens Park. De 
vil få direkte tilgang både til stasjonsområ-
dets gode kommunikasjoner og riksvegnettet. 
I sonen finnes parke-ringsplasser både til virk-
somhetene og til pendlerne.

Nærmere Jernbaneplassen vil det være 
rimelig med tyngre bygninger i tråd med en 
økende sentrumsnærhet. Disse bærer større 
del av kostnadene ved parkeringsanleggene.

EN GENERELL BYGNINGSSTRUKTUR

En ny struktur etableres langs 
Farmandsveien med næringsvirksomhet og 
lett industri. Utbyggingsområdets 
varierende bredde gjør flere ulike 
bygningsstrukturer mulige, likeledes ulike 
utnyttelsesgrader. Flere alternative l
øsninger er mulig. Utbyggingen kan 
gjennomføres i etapper fra sør til nord 
etter behov. Bygningsstrukturen vil kunne 
virke sammen med  grønnstrukturen slik at 
stasjonsområdet knyttes sammen med 
næringsområdene Statens Park og Korten. 
Uansett hvilken struktur som bygges, så 
bør den rommessig virke sammen med 
museumsbebyggelsen på den andre siden 
av Farmandsveien. 

BOLIGSTRUKTUR

Tønsbergs konsentrerte form betyr at men-
nesker bor relativt sentralt i byområdet. 
Det finnes imidlertid behov for ytterligere 
boliger i byens indre deler. Kommunen 
utarbeider derfor for tiden program hvor 
sentrumsnære boliger er tema. Rammen 
for boligbyggingen  i Tønsberg er p.t. 
cirka 140 boliger per år. 
Bare et fåtall konkrete prosjekt finnes. 
Det finnes flere sterke motiv for å bygge 
sentralt: Etterspørsel finnes, byens 
konsentrerte karakter kan opprettholdes,  
jordbruksareal og kystnære arealer kan 
spares.

BOLIGHUS MOT BERGET

Boligene plasseres i øst-vest retning for å 
ivareta vestsolen og ikke sperre for sikten 
fra bebyggelsen på den østre høyden. 
De nye bolighusene blir en del av det nye 
landskapet som skapes. De følger dal-
gangens kurvatur fra nord til sør samtidig 
som de fysisk knytter an til høyderyggen i 
øst.  
Slik vi har utformet vårt forslag ligger det 
vel tilrette til boliger for ulike kategorier 
mennesker. 
Vår beregning er bassert på 100m2 
leiligheter, men bebyggelsesstrukturen har 
kapasitet til ulike leilighetsstørrelser, både 
større og mindre.

BOLIGER ØST FOR SPORET

Boliger foreslås i stasjonsområdets østre del. 
Foruten den gunstige beliggenheten i forhold 
til bysenteret vil boligene få gode solforhold 
og fin utsikt mot Slottsfjellet. Det er god 
tilgjengelighet både fra øst (Erlandsens gate 
og Harbitz gate), sør (Burmaveien) og vest 
(gjennom en bred undergang under sporene, 
fra Farmandsveien). En boligbebyggelse her 
skulle svare til kommunens ambisjoner om å 
bygge gode sentrumsnære boliger.  
Ved å samle bolig etableringen på østsiden 
vil det økonomiske grunnlaget for 
tilstrekkelige støytiltak kunne etableres og 
derved gi et helhetlig boligmiljø av høy 
kvalitet.

Utviklingen av stasjonsområdet skal først 
og fremst ses på som en utvidelse av 
Tønsbergs sentrum mot nord. En planlagt 
og begrenset utvidelse vil være en måte å 
forhindre at sentrumfunksjoner spres ut i 
byregionen. 

Det aktuelle planområdets søndre del 
foreslås derfor bebygget med ulike typer 
sentrumsaktiviteter samt med boliger. 
En egenskap som taler for slik etablering 
er i denne sammenhengen nærheten til 
hovedinnfartsaksen Stoltenbergs gate/
Grev Wedels gate/ Farmandsveien.  

"Tunge", sentrale funksjoner, offentlige 
såvel som private, er konsentrert om 
denne aksen. Flere av disse funksjonene 
har regional tilknytning. Vi nevner 
svømmehall, Fylkeskommune, Haugar 
kunstmuseum, Televerket, Vestfold v
egkontor, Tønsberg kommune, 
Fylkesmuseum, IBM, Fylkesmann, Byrett,   
DNB finansavd. 

Jernbaneområdets sentrale beliggenhet i 
tilknytning til denne aksen utgjør et ideelt 
utgangspunkt for en videreutvikling av 
offentlige og private "regionvirksomheter". 

God tilgjengelighet og sentrumstilknytning 
er nøkkelord i denne sammenhengen. 
Jernbanestasjonens, buss- og drosje-
terminalens beliggenhet i området styrker 
argumentet for en slik utvikling. 

Handelens lokalisering og de gåendes 
bevegelsesmønster henger nært sammen. 
Idag avsluttes gågatesystemet i nordøst ved 
Farmandstorvet og i Farmannsstredets interne 
fotgjengersystemer. Dette medfører at 
området langs Jernbanegaten mot 
jernbanestasjonen får en "baksidekarakter". 
Problemet forverres av at altfor tung og 
omfattende trafikk forringer gatemiljøet langs 
Jernbanegaten.

Et annet relatert problem når det gjelder 
Tønsbergs bebyggelsesmønster og byens 
interntrafikk er at det finnes for få åpne torg 
i den tette bystrukturen. Jernbaneplassen er 
vitterlig åpen, men utgjør i dag ingen attraktiv 
plass i byen. Større deler av plassen opptas 
av parkeringsarealer og som reisende ledes 
man ikke inn i bysenteret på entydig måte.  

Sentrumnære boliger krever at byen på 
sikt bebygges høyere og tettere, parallelt 
med at helt eller delvis ubebygde sentrale 
områder utnyttes. Stasjonsområdet er et 
viktig utviklingsområde, men også 
området Kaldnes er blitt nevnt i denne 
sammenhengen. Kaldnes ligger på den 
andre siden av Byfjorden med nær visuell 
forbindelse til de kveldsaktive områdene 
på bysiden, "nattbyen Tønsberg". 
Det foreligger i dag et privatinitiert 
prosjekt som går ut på å utnytte området 
med boliger kombinert med 
næringsvirksom-heter. 
Prosjektet omfatter også forslag 
til kulturhus.

Det er viktig at byens overnattningskapasitet 
økes ved bygging av nytt hotell ved 
Stasjonsplassen. Plassen vil fungere som felles 
betjeningsareal for hotellet og stasjonen, det 
vil si  korttidsparkering, holdeplass for taxi og 
"kiss and ride".  Et etableres handel som kan 
komplettere bysentrum, f.eks. reiserelaterte 
virksomheter som kaféer, kiosker, blomster-
forretninger, frisør, reisebyrå, turistinformas-
jon etc. Et annet forslag kan være en mindre 
matvareforretning  som hovedsakelig retter 
seg mot pendlere. En særlig viktig etablering 
kan være et etter-utdanningssenter som delvis 
kan samutnytte lokaler med hotellet, f.eks. 
samlingssal. En  internettkafé er en annen idé 
som retter seg særskilt mot ungdommer som 
venter på tog eller buss.

Samtidig bør gågatesystemet utvides i ret-
ning mot den påtenkte Jernbaneplassen. 
Denne er en viktig omstigningsplass for 
ulike former trafikkbevegelser i byen.  I dag 
skjemmes plassen av asfalterte flater og 
trafikktekniske innretninger. Oppgradering 
av gågatesystemet og plassen må gis høy 
prioritet. Plassen bør gjøres betydelig større 
enn idag. Dette vil i sin tur gi større 
muligheter for en meningsfull utbyggning i 
området og danner derved det mest 
strategiske grepet i vårt forslag.

TRAFIKKSYSTEM OG INNFARTEN NORDFRA

Farmandsveien er entrégate til byen nord-
fra. Det er idag en ganske sterkt trafikkert 
gate med høye hastigheter og tung trafikk. 
Tønsberg kommune har planer om å 
videreføre bygging av ringvegen rundt 
byområdet mellom Kilen i øst og Korten i 
Vest. (Veien vil bli finansiert med 
bompenger , men det er noe uklart hvor 
bommene skal plasseres). Hensikten er 
å fjerne unødvendig trafikk i de hardt 
trafikkerte sentrumsgatene og bedre 
miljøet i bysenteret. 

fungere med Grev Wedels gate beholdt som 
idag. Løsningen bygger på at biltrafikken i 
sentrum ifølge kommunens planer  skal 
reduseres. Samtidig bør det iverksettes tiltak for 
å effektivisere avviklingen av rushtidstrafikken 
langs nevnte innfartsakse.
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BYSENTERET UTVIDES

Det er vår oppfatning at den fungerende 
nær-
regionale strukturen, sammen med byens 
konsentrerte sentrum, er et produkt av bra 
planlegging og byens spesielt begunstiget 
posisjon i regionen forøvrig. Den dobble 
region-tilhørigheten gir tilsammen sterke 
argumenter for å videreutvikle Tønsbergs 
bykjerne som et aktivt sentrum for nærings-
virksomhet, handel, service, kultur og 
utdanning. En ytterligere forsterkning av 
bysenteret garanterer byens betydning som 
regionsentrum og kan samtidig gi byen en 
sterkere rolle i Oslofjordregionen. 

Det er noen viktig spørsmålsstillinger som 
debatteres i Tønsberg:
Hva slags by vil Tønsberg være i fremtiden?
Og hvilke konsekvenser får dette for de 
ledige mellomområdene som finnes?
Tendensen til en utvikling mot en randsone-
funksjon i forhold til stor-Oslo er synlig. Hvis 
denne utviklingen skal motvirkes er vi av den 
oppfatning at Tønsberg må aktiv iverksette 
tiltak som støtter en utvikling av et dynamisk 
utviklingsmiljø og en redefinering av sin 
regionale tilhørighet. Her kan en 
Skagerakregion være et nøkkelbegrep.
Kun gjennom et produksjons/utviklingsrettet 
arbeidsmarked kan byen få en tydelig 
identitet som gjør at mennesker kjenner til-
hørighet og lojalitet mot Tønsberg. Ut fra en 
planlegnings-strategisk synsvinkel betyr det å 
bygge videre på den eksisterende 
nærregionale strukturen, bevare byens 
konsentrerte sentrumsform og utvikle dets 
flerfunksjonelle innehold. 

Den foreslåtte gang/sykkelbroen over 
jernabanesporene har slak rampe og utgør 
en mulighet for bevegelseshemmede, slik at 
boligene er meget egnede for eldre og 
handicappede.
Den sentrale beliggenheten gjør boligene 
også egnet til kategorier som ikke er 
avhengige av bil, f.eks. unge og nyetablerere.

Boligene over-dekker to parkeringsetasjer 
med i alt cirka 600 parkeringsplasser for 
pendlere og beboere. Finansiering av  
parkeringen bør kunne delvis skje i 
forbindelse med et første byggetrinn. 
Deretter kan utbyggingen gjennomføres i 
etapper etter behov.
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SENTRUMSNÆRE 
BOLIGER

åser, fjellsider, 
romavgrensende, 
daldefinerende

dalbunnen, 
flate nord-syd 
rettede arealer

grønnstruktur 
som binder 
seg til Frodeåsen

Binder sammen 
byen, Korten 
og Statens park
med sentrum



BOLIGEN  Store uterom mellom bolig-
byggene som fanger inn ettermiddagens 
lys og har med seg Slottfjellstårnet som en 
del av opplevelsen av landskapsrommet.
20-35 m brede rom som er egnet til 
opphold, lek, ballspill og som slipper inn 
daglyset på en god måte.

Disse rommenes gressplener avsluttes mot 
vest av en lydskjerm over jernbanesporet 
av betong (også gressbelagt).
 
Over passasjerperrongene foreslår vi 
glasstak som vil ytterligere bedre 
lydforholdene for boliganlegget.

Bo nær arbeidsplassen
Bo i sentrum
Parkering i anlegget
Kort til toget

Ved å foreta en nødvendig innvestering 
i parkeringsanlegg  for pendlertrafikken 
mot Oslo -regionen - 
skapes forutsetningene 
for dette boliganlegget.

Sni t t  i  g jennom fra 
S lot ts f je l le t  t i l  Odd Fel low

Glassoverbygget  spor 
Jernbaneplassen

trapp opp t i l  det  nye c i ty-rommet    
kafé/ but ikker

Sni t t  i  g jennom 
Jernbaneplassen

Hotel l

Tønsbergs  kommunes mål  er  å  arbeide mot  e t  mi l jøvennl ig 
utbygningsmønster  og t ransportsys tem.  Mål  5.1.s17, 
Kommuneplanen,  99-11.

Karakter is t i sk  for  Tønsberg  er  grunnlaget  for  den mest 
mi l jøbevis te  byen -  den kompakte byen.  Jeg ble  overrasket , 
når  jeg begynte å s tudere byen med planleggerøyne,  over  at 
den v i rkel ig  er  kompakt .  Sammenl ignet  med byer  på 
t i l svarende s tørre lse  (med omland)  som jeg se lv  har  arbeidet 
med,  Tromsø,  Uddeval la,  Bor länge,  Borås  og l i t t  mindre byer  - 
Sor t land og Narvik  er  Tønsberg i  en annen k lasse. 

Disse -  de f les te  byer  -  preges av k jøpesenter  e tabler inger 
som sammen med pros jekts tyr te  punktetabler inger  har  skapt 
s tore avstander  og et  s tor t  forbruk av unødvendig 
bevegelsesenergi .  
Det  v i rkel ige mi l jømess ige l igger  i  å  u tv ik le  byens deler 
i  forhold t i l  de forutsetn ingene som den spes i f ikke pos is jonen 
innehar -  og å utv ik le  innenfra og utover  -  f ra  sentrum, 
omdanne og fornye og benyt te  t id l igere invester inger  - 
u t  mot  byens yt terområder. 

Jerbaneområdet  l igger  som barr iereetablerende idag. 
Mot  Byskogen og mot  Korten. 
Ved å bygge ut  det te  område,  ta  på seg de kostnadene som 
kreves  for  å  få  ned lydnivået  på togene,  v i l  det te  området 
b inde i  sammen: 
-Vest fo ld fy lkesmuseum med byen som en portal ,
-Statens  park og en ny utdannings  og utv ik l ingspark med  
 regionen,
-sentrum mot  bol igområdene i  øs t ,
-sammenbygningen av Rådhuset  med Gymnasiet  i  e t 
 Rådhusfe l t  b inder  øs t  og vest  sammen,
-og v i  får  e tabler t  e t  eget ,  indre l iv  hv is  det  b l i r  e tabler t  en 
 ser ie  med utv ik l ingsbedr i f ter  i  områder.  Her  kan det  oppstå 
 e t  rom for  in teraks jon og innovasjon.  Og her  kan diskus jonen
 om Tønsberg i  som regional  hovedstad mainf is tere seg.

Å utv ik le  sentrumskjernen er  en verdig ambis jon for  Norges 
e lds te  by -  å  v idereutv ik le  byen t i l  en moderne organisme 
som har  evnen t i l  å  ink ludere f ramt iden i  den dynamiske byen.

Her  l igger  k jernen i  vår t  fors lag t i l  bebyggelsess truktur : 
Å fø lge topograf ien samt id ig som bevegelsen mel lom 
Tønsberg og omverdenen ut t rykkes,  varsomt  og tydel ig.

Ni ls  Mjaaland
arki tekt
professor  Chalmers  Tekniske Høyskole
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