HANDLINGSPROGRAM
Tiltakene skal støtte opp under de politisk vedtatte målene om økt
befolkningsvekst og økt kompetanse i befolkningen.
Prioriteringen av punktene i handlingsprogrammet skjer gjennom den årlige
behandlingen av kommunens strategidokument.
Handlingsprogrammene for de fem planene Næringsplan 2015-2020, Boligplan
2015-2020, kommuneplanens arealdel 2015-2027, kommunedelplan for
Stavern by 2015-2027 og kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 sees i
sammenheng.
1. PLANER

1.1

Utarbeide områdeplan for Indre havn

1.2

Utarbeide områdeplan for buffersone mellom boligbebyggelsen
på Torstrand og næringsvirksomhet på Revet

1.3

Utarbeide områdeplan for Martineåsen

1.4

Utarbeide områdeplan for Tenvik

1.5

Utarbeide områdeplan for Faret

1.6

Regulere gang- og sykkelbru fra Vestre Halsen til Hvittensand.

1.7

Reguleringsplanen for Østre Halsen revideres.

1.8

Reguleringsplanen for Tollerodden revideres.

1.9

Reguleringsplanen for Torstrand revideres.

1.10

Reguleringsplanen for Langestrand revideres.

2. MEDVIRKNING
2.1

Utrede ordning for «Kunst i offentlige byrom».

2.2

Utarbeide gatebruksplan m/handlingsprogram for sentrum.
(Kjøremønster, trafikksikkerhet og parkering).

2.3

Etablere BYLAB – med fokus på formidling og diskusjon av
byutviklingsprosjekter.

2.4

Utrede konsept for etablering av parkeringsanlegg i Bøkkerfjellet
i privat eller offentlig regi, evt. OPS (offentlig-privat samarbeid).

2.5

Utarbeide formingsveileder «Byrom og bebyggelse» for Steinane,
Bøkelia, Langestrand og Torstrand.

2.6

Utarbeide plan for sentrale kommunale kulturminner;
Sjøfartsmuseet, Festiviteten, Bøkeskogen kultursenter, Munken.

2.7

Utarbeide aktivitetsprogram for prioriterte plasser/ byrom.

2.8

Utrede svømmeanlegg/badeland i privat eller offentlig regi, evt.
OPS (offentlig-privat samarbeid).

2.9

Utarbeide et kompetanseprogram for bygningsvern.

2.10

Utarbeide veileder for etablering av partnerskap mellom
kommunen og tiltakshavere i større utviklings- og
utbyggingsprosjekt.

2.11

Etablere et forum for byggeskikk og arkitektur i byen. En arena
for utveksling av kunnskap og kompetanse mellom arkitekter og
kommunens fagmiljø.

2.12

Delta i gårdeiersamarbeid for eiendommer i sentrum.

2.13

Utarbeide og etablere finansieringsmodell
tilbakeføring av Herregårdens hageanlegg.

2.14

Utrede opprettelse av et parkfond hvor utbyggerne
sentrumsområdene kan bidra til finansiering gjennom frikjøp.
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3. GRØNNSTRUKTUR
3.1

Etablere prosjekt «Grønn ringvei» som består av
o Strandpromenade langs sjøfronten,
o Elvestien langs Lågen,
o sti til Bøkeskogen og
o turvei videre til Hammerdalen og Batteristranda.

3.2

Regulert forbindelse mellom Langestrand bad og Batteristranda
opparbeides.

3.3

Utarbeide plan over grønnstruktur i byen med fokus på
forbindelser ut til større naturområder, trygge skoleveier og
sikring av særlig verdifulle trær.

3.4

Utarbeide plan for offentlige torg, plasser, gateløp og byrom med
fokus på tilgjengelighet, åpenhet og ressurs for nærmiljøet.

3.5

Kartlegge alle lekeplasser innen planområdet og foreslå en ny
struktur med fokus på samlokalisering og høyere kvalitet.

3.6

Utarbeide belysningsplan for sentrum

3.7

Utrede/planlegge en større bydelslekeplass

3.8

Etablere regulert
Thoresens vei

3.9

Tilrettelegge for sykkelparkering ved den enkelte skole

parkering

mot

Mellomskogen

v/Gunnar

4. KOMMUNESTYRETS VEDTAK KST-107/15

Kommunestyret ber Rådmannen ta kontakt med Larvik Havn KF for å se på
muligheten for at Larvik Havn og Larvik kommune kan vurdere å iverksette
tiltak som muliggjør mottak av overskuddsmasser til å fylle ut Revet og Indre
havn.
 Alle områder som er avsatt til boligbebyggelse på arealplankartet og hvor
det ikke er varslet planoppstart, vil bli vurdert foreslått tatt ut ved neste
rullering.
 Planavdeling skal i rulleringsperioden:
 Larvik kommune tilskriver grunneier/utbygger for å høre hva som er
utfordrende. Kommunen skal følge opp disse tilbakemeldingene.
 For nye planarklarte områder, ta rede på hvor realiserbar utbyggingen
er (begrunnelse for innspillet).
 Ta
ut
ikke-realiserbare
områder
fra
planen/oppheve
reguleringsplanen.

