
VELKOMMEN TIL 
TØNSBERG GJESTEHAVN

2023

Welcome to Tønsberg Harbour

Informasjonen i denne brosjyren gjelder for 
perioden 1. mai til 15. september 2023



Åpningstider / Opening hours
• Serviceanlegg / service facilities: kl. 07.00 – 22.00.
• Toaletter / Toilets:  åpen / open Twentyfour Seven
• Kiosk: Juli - hver dag /July - everyday,  kl. 08.00 – 22.00

Havnepriser og betaling / Harbour Fee and how to pay 
Betal i betalingsautomat, eller til havnevert umiddelbart ved ankomst. 
Utsjekk innen kl 12.00.

Pay in automat. Checkout within 12 at noon.

Det er båteiers ansvar at avgiften er betalt.
Havneavgift gjelder kun for båtplass. Strøm og vann kan benyttes dersom 
det er tilgjengelig.

The harbour fee is the owners responsibility.  
Harbour fee is for berthing only. Electricity and water is free of charge, if it 
is available.

Pris for dagsplass langs restaurantbrygga / Fee daytime by ”Brygga”

Kr 75,-/ NOK
Gjelder for maks 3 timer mellom kl. 09.00-20.00
Maximum 3 hours between 09.00 am-08.00 pm  

Døgnpriser / Fee 24 hours
Totallengde opp til  / total lenght up too 30 ft:  kr 250,- /NOK
Totallengde / Total lenght up to  31-40 ft: kr 350,- / NOK
Totallengde / Total lenght up to 41-70 ft: kr 600,- / NOK
Totallengde over / Total lenght up to 70 ft: kr 1 200,- / NOK  
(Pluss anløpsavgift / Plus arrival fee)

Tilleggsgebyr for ikke betalt vederlag / Fee for not paying: kr 500,- NOK



Broåpning I perioden 15.april – 15. september
Bridge openings from 15. April to 15.September
Kl. 09.05 - 12.05 - 14.05 - 18.05 - 20.05
Lørdag og Søndag også kl. 16.05
Saturday and Sunday also 04.05 pm

• Gangbroen åpner 5 min før og etter kjørebroen. / Foot Bridge opens 5
min before and after Main Bridge.

• Trekk sammen mot broen før åpning. / Go close to Bridge before
opening.

• Brovakten lytter VHF kanal 12 / Bridge listens VHF channel 12.

Tips og regler
• Vennligst hjelp oss å holde bryggene rene ved å benytte søppelkassene

eller våre nedgravde søppelcontainere.
• Vi anbefaler bruk av røykvarsler /CO2-varsler i båten.
• Strøm er kun til ladestrøm. Vennligst respekter det.
• All bruk av strøm er på eget ansvar. Kabel skal være gummikabel bereg-

net på utvendig maritim bruk. Feks HO7RN-F eller bedre. Kabelen skal
ikke skjøtes pga fare for overslag.

• Hold bryggene ryddig for ledninger.
• Forviss deg om at kabel og kontakter er uten skader.
• Tilkobling av strøm: Kople først kabelen til båten – deretter til

landkontakt.
• Frakobling av strøm: Kople først fra landkontakten – deretter i båten.
• Under store arrangementer vil strømmen ved restaurantbryggene slåes

av pga forhøyet risiko for brann i tidsrommet 23.00 – 07.00.
• Det skal være ro i gjestehavnen etter kl 23.00. Vis hensyn!
• I Tønsberg er det båndtvang for hunder.
• Følg fortøyningsplanen.
• Båter som legger seg langs offentlig kai på Kaldnes siden er også på-

lagt å betale samme avgift som i gjestehavnen. Minner om det betales
kun for båtplass; Vann og strøm kan benyttes dersom det er tilgjenge-
lig.

• All bruk av åpen ild er strengt forbudt.
• Påfyll av drivstoff etc er ikke lov i gjestehavnen



Nyttig kontaktinformasjon / Contact information:
Tønsberg gjestehavn (Guest Harbour): 33 34 80 29
Tønsberg Havn (Port Authority): 33 34 88 00

www.tonsberg.kommune.no/gjestehavn

Legevakt (Doctor on duty) : 116117
Brann / Fire: 110 
Politi / Police:  112 
Ambulanse / Ambulance: 113 

Fortøyning i det  blå skraverte feltet er ikke lov pga. økt risiko ved evt brann. 
Båter som fortøyer her kan bli flyttet uten forvarsel, på eiers regning, ansvar 
og risiko. 

• Ved Brann: Ring 110. (Brannvesen).
• Varsle andre i båthavnen.
• Prøv å slukke, hvis det er mulig.

Støy og høy musikk er ikke tilatt / Noise or loud music is forbidden.
Det skal være ro i havnen etter kl 2300/ Quiet after 11 pm.




