Høringsinnspill fra Fylkeselevrådet til Regional plan for
folkehelse, Regional plan for en bærekraftig arealpolitikk og
Regional transportplan
Dato: 2. desember 2018
__________________________________________________________________________________
Fylkeselevrådet har hatt en cafedialog med innspill til Regionale planer på et plenumsmøte. Her
er innspillene våre:

KOLLEKTIVTRAFIKK

-

Vi mener at kollektivtransporten i Vestfold fylkeskommune burde styres av
fylkeskommunen.

Transport - VKT
-

-

-

-

VKT må ha en bedre app
o Mer oversiktlig (skaff en grafisk designer)
o Tids-oversikt og billett i samme app
Lage en bedre organisering for klager til VKT
o Folk kan sende inn klager som eksempel på ødelagte seter, ikke søppelposer i
søppelkassen osv.
o Få en bedre løsning på hvordan man kan klage å en spesifikk bussjåfør
o Gjør klaging lavterskel
Kollektivtrafikken må være på tiden
o Bygge flere kollektivfelt
Ønsker et bedre busstilbud
o Det bør gå også busser der det ikke bor så mange folk
o Vi ser i Vestfold at kollektivtrafikken er sterkt nedprioritert på de mindre stedene
som f. eks Hoff, Sande, Holmestrand
Forbedre rutebilstasjon i Tønsberg

Sammenhengende kollektivtrafikk
-

Vi ønsker en ordning mellom NSB og VKT, at det er et felles billettsystem.
Vi ønsker at tog og buss rutene skal korrespondere bedre.
Flere direkteavganger fra by til by

Pris på kollektivtransport
-

Det bør være billigere å reise med tog og buss enn med private biler
Vi ønsker rimeligere pris på enkelt billetter for skoleelever og studenter
Dekking av busskort for skoleelever som reiser langt – se bort fra regelen med E18
(eks: Horten- Tønsberg, Larvik -Tønsberg)

Gang og sykkelveier
-

Vi ønsker at det skal bygges flere sykkelveier på strekninger som ansees ‘’farlige’’
eller ‘’vanskelige’’ å sykle/gå langs
Vi ønsker flere sammenhengende sykkelveier (la de gå over lengre strekninger)
Vi ønsker at sykkelveiene skal merkes bedre og være mer synlig
Ringsystemer (mellom småsteder)
Bedre sykkelparkeringer i byene

Byutvikling – det vi liker og det vi savner
-

Tønsberg by har mange muligheter for ungdom, brygga, sosiale aktiviteter,
ungdomsklubber.
En stor utfordring i Vestfold er rus, spesielt blant ungdom.
Vi ønsker bedre samlingsplasser for ungdom. Mangler samlingsplasser spesielt i
Sandefjord.
Vi ønsker mulighet for aktiviteter på skolen etter skoletiden.
Mange bra fritidsaktiviteter for ungdom i Vestfold
Bra med ny jernbanestasjon i Holmestrand og nytt bibliotek
Sandefjord har Norges største videregående skole, men byen burde utnytte sitt
potensiale bedre og gjøre sentrum mere attraktivt.
Byene i Vestfold er sommerbyer, og de burde ha flere aktiviteter hele året.
Larvik er en by som har «alt», men den har ikke mennesker. Kollektivtrafikken ikke
bra.
Vi savner idrettslag i Stavern
I Larvik trenger det en mindre rotete byplan. Det er store avstander mellom for
eksempel biblioteket og kjøpesenteret.
Ønsker en mer attraktiv Horten

For at vi skal vi skal bosette oss i Vestfold i fremtiden ønsker vi oss:
-

Alternative tilbud til de tradisjonelle fritidstilbudene, og gjøre det tilgjengelig for alle.
Gratis plasser i organiserte aktiviteter.
Områder for aktiviteter rettet mot barn og unge. Som skog, lekeplasser og
strandområder.

-

Tilrettelagte områder/baner for uorganiserte aktiviteter som et gratis tilbud.
Verne parkområdene i byene
Tilrettelegging for et større kulturmangfold.
Bedre kollektivtilbud
Bedre samarbeidet mellom skole og fritidsaktiviteter, med tanke på informasjon.
Boligfelt i nærhet av skoler og barnehager. Mindre store sentraliserte skoler.
Trygge boligområder for barn. Med tanke på trafikksikkerhet, nærhet til skole og
aktivitetstilbud.
Fremme fysisk aktivitet blant unge.
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