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Forord

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
(RPBA) er en viktig plan for Vestfold. Planen ble
første gang vedtatt i 2013 etter en grundig
prosess med sentrale aktører i vestfold
samfunnet. I Regional planstrategi for Vestfold
2016-2020 ble det vedtatt at RPBA skulle
revideres. Det ble gjennomført evaluering
høsten 2016 som viste at RPBA-prosessen i stor
grad hadde påvirket tankegangen knyttet til
arealplanlegging i Vestfold, først og fremst
angående jordvern, fortetting og byutvikling.
Resultatene fra evalueringen er brukt til å
revidere planen.
Formålet med revideringen har vært å opp
datere og spisse RPBA som utviklingsplan og
styringsverktøy. Sentrale temaer og
diskusjoner i revisjonen har vært knyttet til
jordvern, byutvikling, næringsutvikling og
lokalisering av kontorarbeidsplasser.
Revisjonen er gjennomført med stor grad av
involvering og dialog med sentrale aktører.
Både kommunene og næringslivet har deltatt
på flere dialogmøter. Hovedutvalg for
samferdsel og areal har invitert kommunale
planpolitikere til politiske verksteder for å
sørge for bred, politisk forankring i
kommunene.
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Innholdet i planen
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
består av dette plandokumentet med sam
funnsmål, retningslinjer, faglige råd og regional
planbestemmelse, samt syv temakart.
I revidert RPBA er spesielt temaene byutvikling
og næringsutvikling styrket. Samfunnsmålene
er beholdt, men angir ikke lenger strukturen i
dokumentet. Antall retningslinjer er redusert,
og faglige råd har erstattet noen av dem.
Tidligere kommuneark er erstattet med
retningslinjer.

 Hovedgrep med regionalt prioriterte vekst
områder.
 Det er skilt mellom retningslinjer og faglige
råd.
 Oppfølging av planen er beskrevet til slutt i
dokumentet, blant annet med retnings
linjer for kommunale strategier.

Plandokumentet har nå 
følgende struktur:
 Forord og innledning som beskriver
grunnlaget for og hensikten med RPBA.
 Mål og hovedgrep i planen som beskriver
overordnete utfordringer, retningslinjer og
faglige råd for regionalt prioriterte vekst
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områder og langsiktige utviklingsgrenser.
 Under de ulike temaene i planen beskrives
utfordringer, retningslinjer og faglige råd
som er knyttet til følgende temaer: by- og
sentrumsutvikling, næringsutvikling,
handel, kulturminneverdier, folkehelse,
transportsystem, naturressurser og
samfunnssikkerhet og beredskap.
 Oppfølgingen av planen beskriver hvilke
roller og ansvar partene har i det videre
arbeidet. Her beskrives retningslinjer for
kommunal areal- og bystrategi som er et
viktig grep i å skille mellom regional og
kommunal arealpolitikk. Her finnes også
en samlet oversikt over alle retningslinjene
og faglige råd i planen.
 Handlingsprogram med tiltak som skal
bidra til gjennomføringen av planen.
I tillegg hører følgende temakart til planen:
1. langsiktige utviklingsgrenser (LUG)
2. regionale næringsområder
3. kulturmiljøer
4. dyrka og dyrkbar mark
5. kollektivtransport og sykkel
6. regional grønnstruktur
7. aktsomhetskart (kvikkleire, flom
og stormflo)
Temakartene er tilgjengelig på
http://arcg.is/0Dm5Cj.
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Hvorfor trenger Vestfold RPBA?
«Et kompakt Vestfold i et grønt landskap» ble
formulert som en strategi i Regional utviklingsstrategi (RUV) 2005–2009. Setningen gir et
godt bilde av det som er unikt for Vestfold: Fem
mellomstore byer ligger som perler på en snor,
omkranset av jorder og grøntområder.
Det er to hovedgrunner til at Vestfold trenger
en regional arealplan med felles spilleregler:
kurranse mellom byene. Det er viktig at kom
munene ikke tar uheldige grep for å skaffe
seg konkurransefortrinn som på sikt vil
svekke regionen. Eksempelvis vil alle
byene i Vestfold tape på en sterk
utbygging langs hele E18.
 Vestfold har arealer av nasjonal verdi tett
på byer og bebyggelse. Dette gjelder både
matjord, naturområder og kystsone. I
tillegg har Vestfold svært mange kultur
minner og kulturmiljøer av nasjonal verdi.
Byspredning og gradvis nedbygging er en
trussel for de uerstattelige verdiene.
Langsiktig arealplanlegging og felles,
forutsigbare spilleregler er gode verktøy for å
sikre ønsket utvikling og vern av de
uerstattelige verdiene.

Foto: Terje Gansum
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Innledning

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
(RPBA) er Vestfolds felles plan for langsiktig
arealbruk fram til 2040. Denne utgaven
erstatter både Regional plan for bærekraftig
arealpolitikk fra 2013 og Regional plan for
handel og sentrumsutvikling i Vestfold fra
2009.
Planen gir føringer for en overordnet areal- og
transportplanlegging i fylket, og må ses i
sammenheng med Regional transportplan som
utarbeides parallelt.
Siden planen ble vedtatt første gang i 2013 har
det skjedd viktige endringer i fylket som har
påvirket revisjonen. Det er gjennomført kom
munesammenslåinger som har gjort at 14 vest
foldkommuner blir til 6 i 2020. I 2020 blir
Vestfold og Telemark slått sammen til én fyl
keskommune. Fylkesmannsembetet i de to
fylkene blir slått sammen fra 2019. RPBA vil
gjelde for Vestfold fram til det nye fylket vedtar
nye planer.
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Formålet med planen
Formålet med planen er å utforme en felles
forpliktende arealpolitikk som bidrar til en
bærekraftig samfunnsutvikling.
Samfunnsmålene beskriver de overordnete
målene i planen.
Planen er både forpliktende og retnings
givende for det arbeidet som gjøres i Vestfold.
Den skal sikre at vi får den utviklingen vi
ønsker oss.
RPBA skal avveie mellom ulike samfunns
hensyn, og dermed legge til rette for ønsket
vekst og utvikling samtidig som viktige kulturog naturverdier tas vare på.
RPBA skal fastlegge et langsiktig utbyggings
mønster i Vestfold, og dermed gi kommunene
og næringslivet større forutsigbarhet.
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Bærekraftig arealpolitikk
For å skape bærekraftig utvikling må
samfunnet arbeide med klima og miljø,
økonomi og sosiale forhold. Begrepet inne
holder de tre dimensjonene: miljømessig bære
kraft, økonomisk bærekraft og sosial bære
kraft.
Det er sammenhengen mellom disse som er
avgjørende for om noe er bærekraftig. Høsten
2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bære
kraftig utvikling frem mot 2030. Av de 17 bære
kraftmålene er flere relevante for planen.
I Vestfold er bærekraftig arealpolitikk knyttet
til konsentrasjon av utbyggingen. Dette inne
bærer å satse på byene og tettstedene, og
tilrettelegge for kollektivtransport, sykkel og
gange. Ved å samordne arealbruk og transport
kan vi sikre god ressursutnyttelse, begrense
klimagassutslipp og ta vare på viktige kulturog naturverdier. Samtidig skal vi sørge for
tilstrekkelig med boliger og gode levekår og
muligheter (universell utforming) for alle, og
tilrettelegge for økt verdiskaping og vekst i nye
og grønne næringer.

Nasjonale forventninger
Regjeringen utarbeider hvert fjerde år
nasjonale forventinger til regional og
kommunal planlegging. De nasjonale
forventningene som gjelder nå, ble vedtatt i
2015. Retningslinjene skal bedre sammen
hengen mellom statlig, regional og kommunal
planlegging. Prioriterte hovedområder i de
nasjonale forventningene er:

GODE OG EFFEKTIVE
P LANPROSESSER

BÆREKRAFTIG AREALOG SAMFUNNSUTVIKLING

ATTRAKTIVE OG
K LIMAVENNLIGE BY- OG
T ETTSTEDSOMRÅDER

De tre hovedområdene samsvarer godt med
intensjonene i RPBA som nettopp er å bidra til
mer effektive planprosesser, bærekraftig utvik
ling og attraktive byer og tettsteder.

Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging (SPR–BATP)
De statlige planretningslinjene for samordnet
bolig-, areal og transportplanlegging ble
vedtatt i 2014. Hensikten med retningslinjene
er både å samordne boligbygging, arealbruk
og transportplanlegging, samt bidra til mer
effektive planprosesser. Retningslinjene skal gi
et godt og produktivt samspill mellom d
 et
offentlige og utbyggere for å sikre en god byog stedsutvikling.
Statlige planretningslinjer skal legges til grunn
for den kommunale planleggingen. Gjennom
regionale planer kan den nasjonale politikken
tilpasses lokale forhold og behov. Med
utgangspunkt i de utfordringene og mulighe
tene vi har i Vestfold, er RPBA en
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Miljø

Bærekraftig
utvikling
Sosial

Økonomi

FIGUR 1
En bærekraftig utvikling skal balansere forholdet mellom miljømessig, sosial- og økonomisk bærekraft, i et langsiktig perspektiv og for
kommende generasjoner.
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konkretisering og spissing av den nasjonale
arealpolitikken som er angitt i SPR-BATP og i
de nasjonale forventningene.

Roller og ansvar
I følge plan- og bygningsloven har fylkes
kommunen et ansvar for regional utvikling
(pbl. § 3–4). En regional plan har virkning for
både stat, fylkeskommune og kommune.
Oppfølging fra alle parter vil bidra til bedre
sammenheng mellom nasjonal, regional og
kommunal planlegging, og gjøre den mer for
utsigbar og målrettet. Det forventes at alle som
utarbeider arealplaner i fylket legger retnings
linjene og de faglige rådene i RPBA til grunn for
sitt arbeid. De vil også danne utgangspunkt for
regionale myndigheters dialog med kommuner
og private forslagsstillere. Det er fylkestinget
som vedtar den endelige planen, men først
etter at det er innhentet råd fra kommuner,
regional stat og andre interessenter.
Hvert fjerde år utarbeider fylkeskommunen en
regional planstrategi. Behovet for å revidere
RPBA vurderes i forbindelse med denne.
Både fylkeskommunen og kommunene har
sentrale roller i utviklingen av fylket, både som
planmyndigheter og utviklingsaktører.
Fylkeskommunen og kommunene har ansvar
for å finne helhetlige løsninger der lokale
forhold og lokalpolitiske interesser ivaretas,
sammen med nasjonale og regionale hensyn
og interesser.

22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner - rolle
struktur og oppgaver og Prop.84 S (2016-2017)
Ny inndeling av regionalt nivå. I tråd med dette
har revidert RPBA et større fokus på gjennom
føring. Planen legger også opp til en mer
offensiv by- og næringspolitikk. En offensiv byog næringspolitikk krever at kommunene og
fylkeskommunen inntar en mer aktiv rolle, og
det innebærer bruk av virkemidler som
strategisk eiendomsutvikling, offentlig/privat
samarbeid, dialogbasert saksbehandling og
strategiske prioriteringer. Fylkeskommunen vil
bruke handlingsprogram og prioritering av
egne ressurser for bidra til denne utviklingen.
RPBA er fylkeskommunens grunnlag for saks
behandling av kommuneplaner og regulerings
planer. De faglige rådene i planen er innspill og
anbefalinger til kommunene i utarbeidelsen av
arealstrategi, bystrategi og kommuneplanens
arealdel. Retningslinjene i planen skal legges til
grunn for kommunens planlegging. De vil være
fylkeskommunens grunnlag for innsigelse i
oppfølgingen av planen.
RPBA berører flere politikkområder og har
betydning for virkemidlene som brukes og
måloppnåelsen i andre regionale planer.
Regionale planer som gjensidig berører og
påvirker hverandre er: Regional plan for klima
og energi, Regional plan for verdiskaping og
innovasjon, Regional plan for kystsonen i
Vestfold, Regional transportplan, Regional plan
for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken og
Regional plan for folkehelse.

Fylkeskommunen har i de senere årene fått en
tydeligere rolle som regional utviklingsaktør.
Intensjonen med den pågående region
reformen er å styrke denne rollen, jf. Meld. St.
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Utfordringer, mål
og hovedgrep
Dette kapitelet beskriver overordnete utfordringer og muligheter, samfunns
målene som RPBA skal innfri, og hovedgrepene som skal sikre måloppnåelsen.

2.1 Utfordringer og muligheter
Vi blir stadig flere innbyggere i Vestfold.
Statistisk sentralbyrå anslår en langsommere
befolkningsøkning enn hva som ble lagt til
grunn da RPBA ble utarbeidet i 2013.
Befolkningsøkningen er beregnet å bli i over
kant av 11 000 innbyggere fram mot 2040.
Vi ønsker befolkningsvekst velkommen i fylket
vårt, fordi dette bidrar til en positiv utvikling av
samfunnet. Samtidig legger den press på
arealer og infrastruktur, som igjen kan gi
helse-, klima- og miljøutfordringer. Vestfold er
et svært viktig matproduksjonsfylke, med høy
kvalitet på dyrka mark. Fylket har også andre
arealer av nasjonal verdi, både i byene, kultur
landskapet og langs kysten. Det er områder
som er rike på mineralforekomster, natur med
et stort biologisk mangfold og kulturminner.
Vestfold har unike friluftslivsområder og vann
kilder som gir oss trygt drikkevann. Vår
generasjon må forvalte disse arealverdiene slik
at også framtidige generasjoner kan få glede
av dem.
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Det er både en verdi, og en utfordring, at dyrka
mark, rekreasjonsarealer og kulturmiljøer
ligger tett på byene våre. Hovedtyngden av all
vekst må derfor skje i byene, i områder hvor
befolkningen i mindre grad er avhengige av bil,
og hvor arbeidsplasser, kulturtilbud og service
funksjoner er tilgjengelige ved hjelp gange,
sykkel eller kollektivtransport. Konsentrasjon
av vekst i byer og tettsteder gjør det mulig å se
investeringer i bebyggelse og i ny og eksis
terende infrastruktur i sammenheng. Dette
skaper synergieffekter som styrker byenes
attraktivitet.
I følge Regional analyse Vestfold 2017,
TF-rapport nr. 409 fra Telemarksforsking har
utviklingen i antall arbeidsplasser i nærings
livet i Vestfold vært bedre enn ellers i landet i
de siste fire årene. Samtidig har vekstutsiktene
i Norge blitt vesentlig svekket de siste årene
fordi befolkningsveksten er svakere på grunn
av fallende innvandring og lavere fødselsrate.
Hvis dette fortsetter, vil det påvirke veksten
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FIGUR 2
RPBA skal balansere forholdet mellom vekst og bevaring. Det skal legges til rette for konsentrert
utbygging og ta vare på verdifulle arealer og kulturmiljø.

negativt i alle kommuner og regioner de neste
årene. Vestfold må derfor gjøre det enda mer
attraktivt å arbeide, bo og oppholde seg i fylket
dersom veksten skal fortsette som tidligere.
Hvis attraktiviteten svekkes er det fare for at
veksten i arbeidsplasser og folketall vil
stagnere i deler av fylket.
Vestfold har arealer med viktige jordbruks,kultur- og naturverdier. Disse er sårbare for
utbyggingspress.. Fylkets mest verdifulle
arealer ligger tett på byene og steder der areal
presset er stort. En bærekraftig arealpolitikk i
Vestfold innebærer at vi lykkes med å skape
attraktive og livskraftige byer der folk vil
arbeide , bo og oppholde seg, samtidig som de
uerstattelige jordbruks-, kultur og naturverdi
ene i fylket ivaretas. Arealspredning er ikke
ønskelig. Det påvirker jordvern og gir økt trans
portbehov
Da RPBA ble utarbeidet i 2012/2013, ble areal
behovet for boliger i Vestfold avklart fram til år

2040. Det ble utarbeidet kommuneark for hver
kommune som beskrev grunnlaget for de lang
siktige utviklingsgrensene som ble etablert.
Fortetting og transformasjon ble tatt inn som
et hovedprinsipp i planen. I tillegg ble det
avklart konkrete arealer til byggeformål, basert
på kommunenes ambisjoner om befolknings
vekst. Det var en forutsetning at bruk av dyrka
mark til byggeformål først skulle skje etter
omfattende fortetting og transformasjon, og at
omdisponeringen skulle skje så seint som
mulig i planperioden.
Kommunenes ambisjoner om befolkningsvekst
og den beregnede befolkningsveksten i fylket
divergerer. Konsekvensene av dette kan være
at det legges ut langt større arealer, både til
boliger og næringsvirksomhet, enn det reelt er
behov for i planperioden. Uten en bevisst
prioritering av utbyggingsrekkefølge kan
tilbudet fort bli uforutsigbart og uoversiktlig
for de som ønsker å planlegge og tilrettelegge
bolig- og næringsarealer. Spredt utbygging gir
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Foto: XXXXX

mindre synergieffekter med eksisterende
bebyggelse og infrastruktur, og dermed færre
muligheter til å utnytte veksten til opp
gradering av eksisterende byer og tettsteder.
Alderssammensetningen i befolkningen endrer
seg også framover mot 2040. I mange
kommuner øker andelen eldre betydelig. Det
har betydning både for lokalisering av boliger
og hvilke typer boliger det er behov for. Det
påvirker også hvilke kommersielle, kulturelle
og sosiale tilbud som vil etterspørres. Den
eldre befolkningens muligheter til å bruke
offentlige og private tilbud, og kommunenes
bistand med helsetjenester, vil være avhengig
av bosted. Boliger som er godt tilpasset både i
utforming og med tanke på lokalisering, kan
bidra til at de eldre klarer seg på egenhånd og
opprettholder et aktivt sosialt liv lengre. Spredt
utbygging vil ha motsatt effekt. Eldre som bor
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langt unna sentrale sentrumsfunksjoner vil ha
økt behov for assistanse til transport og hjelp i
hverdagen. Statistisk sentralbyrås framskriving
av befolkningen med middels fødsels-,
dødsrate, innenlands flytting og innvandring
(MMMM-alternativet) indikerer at befolknings
veksten i Vestfold vil komme i den nordre
delen av fylket, og at antallet eldre vil øke.
Revidert RPBA legger opp til at utbyggingen i
Vestfold fram mot 2040 i utgangspunktet skal
skje innenfor langsiktige utviklingsgrenser.
Nye boliger, forretninger,kontorer og offentlige
virksomheter skal legges til de prioriterte
byene, tettstedene og næringsområdene. Slik
utbygging styrker byene og tettstedene som
kraftsentre i utviklingen av Vestfold. Samtidig
gir det uttelling for de investeringene som
gjøres i ny og eksisterende infrastruktur.
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2.2 Samfunnsmål

RPBA har ÅTTE SAMFUNNSMÅL. De må nås hvis Vestfold skal lykkes
med en bærekraftig arealpolitikk. Målene beskriver en ØNSKET TILSTAND når
planen utløper i 2040. Samfunnsmålene er utdypet med
utfyllende MÅLFORMULERINGER:

1

2

Vestfold er en b
 ærekraftig og
framgangsrik region

Vestfolds matjordareal er økt, og
de spesielle og uerstattelige
verdiene i Vestfolds natur, kulturlandskap og kulturmiljøer er bevart

Bærekraftige mål for miljømessig,
økonomisk og sosial utvikling er grunn
laget for en helhetlig og demokratisk
forankret forvaltning av samfunnets
ressurser.
Vestfoldsamfunnet er en talefør
region som samhandler aktivt med
naboregioner om utviklingsoppgaver,
og markerer seg i k
 onkurransen
mellom regionene om mennesker og
virksomheter.
Hensyn til matjord, naturområder,
kulturmiljøer, friluftslivs- og
rekreasjonsområder, vann og natur
ressurser står sterkt i folks bevissthet
og i arealplanleggingen.

Vestfolds jord er blant landets beste, og
er viktig som kornkammer og grønnsak
hage for Norge.
De unike og viktigste natur- og
kulturmiljøene er sikret varig vern som
sammenhengende områder.
Ressursforvaltningen er helhetlig og
langsiktig og sikrer verdier for kunnskap,
opplevelser og produksjon – for
samtiden og ettertiden.
Vannforekomstene har god økologisk
og kjemisk tilstand, og skal ikke utsettes
for risiko.
Vestfolds drikkevannskilder er
beskyttet mot forringelse.
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3

4

5

Byene, tettstedene og
bygdene i Vestfold er
 ttraktive og livskraftige
a

Vestfold er
konkurransedyktig nasjonalt
og internasjonalt, og trekker til
seg kompetent arbeidskraft og
nyskapende virksomheter

Ulikheter i
folkehelse og levekår
er redusert

Vestfolds perlekjede av kystbyer,
samt tettsteder og bygder er
sterke, levende lokalsamfunn,
møteplasser og bærere av
Vestfolds historie og identitet.
Store endringsprosesser, særlig i
de største byene, er gjennomført
med høye krav til kvalitet for
grønnstruktur og bevaring av
kulturmiljøer.
De største byene er regionale
vekstsentra som fungerer som en
drivkraft for utvikling i fylket.

Næringsliv og offentlige
virksomheter finner attraktive
lokaliseringsalternativ og
etableringsmuligheter i Vestfold.
Vestfold tiltrekker seg mennesker
med ulik kompetanse og arbeids
kraft.
Vestfolds stedbundne næringer
har gode arbeidsforhold.

Et variert boligtilbud gir gode
bomiljø for ulike ønsker og behov.
Folk flest er fysisk aktive i
hverdagen.
Det er gode forhold for barn og
unges lek, utfoldelse og deltakelse
i samfunnet er enkelt for alle.
Drikkevannsforsyningen er
helsemessig trygg og
beredskapsmessig sikkert.

Det er bred deltakelse i yrkeslivet.

By og land dyrkes som ulike
kvaliteter, og gir i sum spennende
og mangfoldige muligheter slik at
hele fylket er i bruk.

6

7

Transportsystemet
er miljøvennlig,
sikkert og effektivt

Vestfold er et foregangsfylke
for reduserte klimagassutslipp
og miljøvennlig energibruk

Samordnet areal- og transport
planlegging gir reduserte
transportbehov.
Transportoppgavene løses med
lavere energibruk og forurensning.
Transportsystemet er sikkert og
effektivt.
Transportløsningene bidrar til å
nå overordnede samfunnsmål som
bedret folkehelse, byutvikling og
utvikling av funksjonelle bo- og
arbeidsregioner.

Vestfold skal minst oppfylle
fylkets andel av de nasjonale
klimamålene.

8
Samfunnssikkerheten i
Vestfold er svært høy
Både i hverdag og ekstrem
situasjoner er samfunnssikker
heten i Vestfold på et høyt nivå.
I arealplanleggingen vies mye
oppmerksomhet til risikovurderin
ger, riktig lokalisering og forebyg
gende planlegging.
Det er særlig aktsomhet overfor
fare for flom, stormflo/havnivå
stigning og skred (kvikkleire/
løsmasse).
God ressursforvaltning bidrar til
forsyningssikkerhet.
Drikkevannsforsyningen,
herunder reserve- og nødvann
forsyningen, er helsemessig trygg
og beredskapsmessig sikker.
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2.3 Måloppnåelse
Samfunnsmålene ble beskrevet da RPBA ble
vedtatt i 2013. De beskriver ønsket tilstand
når planen er gjennomført i 2040.
Målformuleringene er videreført i denne
reviderte utgaven av RPBA.
I perioden fra 2009 ( oppstart av RPBA) og
fram til i dag, har arbeidet med byliv og by
utvikling fått økt fokus. Flere kommuner har
laget sentrumsplaner og byrommene opp
graderes. Sentrumsområdene har fått økt
kvalitet og økt byliv. Regional plan for
handel og sentrumsutvikling har bidratt til å
demmet opp for etableringer av kjøpesenter
utenfor byene.
Evalueringen av RPBA viser at planen og
prosessen har betydd mye for forståelsen av
og debatten om arealpolitikken i Vestfold.
For eksempel var RPBA utløsende for de
grep som ble tatt i arealpolitikken i Sande
kommune og som bidro til økt satsing på
sentrumsutvikling
Resultater fra spørreundersøkelsen som ble
gjennomført i forbindelse med evalueringen
av RPBA, viser at de fleste ser behovet for en
regional arealplan. RPBA har bidratt til økt
forståelse for:

 differensiert arealutvikling i Vestfold
 behovet for felles spilleregler for hele
fylket og påvirket forståelsen for denne
type spilleregler
 regionale utfordringer, muligheter og
sammenhenger
 byutvikling og attraktive byer
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 viktighetene av å konsentrere
bebyggelsen
 et strengere jordvern
 lokalisering
Samtidig ser vi at det bør gjøres justeringer i
planen dersom vi skal nå samfunnsmålene
for Vestfold. Resultater fra evalueringen
viser at:

 Den faktiske befolkningsveksten i
kommunene ble betydelig mindre enn
den planlagte.
 Det er allerede avsatt mer enn nok
arealer til bolig- og næringsformål i
RPBA enn det behovet skulle tilsi.
Vekstprognosene for befolknings
veksten i Vestfold (historisk /prognoser
fra SSB) viser lavere forventet vekst enn
RPBA la opp til. Areal- og boligbehovet
vil derfor antakelig bli mindre enn
forventet.
 Kommunene har allerede lagt inn
arealer som inneholder dyrka og
dyrkbar mark i sine kommuneplaner
selv om RPBA forutsetter at om
disponering av dyrka mark skal skje
seint i planperioden. Retningslinjen som
sier at slike arealer skal tas seint i
perioden er ikke fulgt opp.
 Det er behov for å se hvordan RPBA kan
bidra til en tydeligere strategisk inngang
til næringsutviklingen.
 Byutvikling er det temaet som
engasjerte flest av de spurte i
undersøkelsen

Foto: Horten kommune
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Disse og flere andre resultater fra
evalueringen og andre rapporter som utgjør
kunnskapsgrunnlaget til RPBA er lagt til
grunn for denne utgaven av RPBA.
Det er for tidlig å si noe presist om
endringer i arealbruk som følge av RPBA.
Endringer i arealbruk tar tid og planen har
ikke virket lenge nok til at det er mulig å
måle effekten. Effekten av RPBA er generelt
vanskelig å måle siden vi ikke vet hva som
hadde skjedd uten RPBA. Hva som er
effekten av RPBA og hva som skyldes den
generelle samfunnsutviklingen er det
vanskelig å måle og ha presis kunnskap om.

Fra oppstart av RPBA i ca. 2010 og fram til i
dag, er det mye som tyder på at arbeidet
med byliv og byutvikling fått et økt fokus i
Vestfold. Flere kommuner har laget
sentrumsplaner og byrommene
oppgraderes. Flere byer har en aktiv
sentrumsforening som engasjerer seg i å
skape byliv. Byutvikling og boligbygging
kan utfordre og fortrenge eksisterende
smånæringer, havnevirksomhet og små
industri som tradisjonelt har vært viktige for
våre byers eksistens. I arbeidet med å
konsentrere veksten og legge til rette for
byboliger, er det viktig å sikre et mangfold
av funksjoner i byene.
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2.4 Regional arealstrategi
For at Vestfold skal lykkes med en
bærekraftig arealpolitikk, slår RPBA fast at
hovedvekten av all vekst i fylket skal skje
som fortetting og transformasjon i
eksisterende byer og tettsteder.
Konsentrasjon i eksisterende byer, tett
steder og utvalgte næringsområder skal
bidra til å skape sosial, økonomisk og miljø
messig bærekraft i Vestfold. Konsentrasjon
skal bidra til å utvikle mer attraktive byer
og tettsteder, og samtidig bevare det
eksisterende og attraktive landskapet i
fylket. Konsentrasjon skal hindre by
spredning, spredt arealutvikling og
nedbygging av verdifulle arealer.
For å oppnå en ønsket befolkningsvekst og
for å sørge for at unge flytter tilbake, er det
Vestfolds tilbud sammenlignet med andre
regioner som er avgjørende. Fylkets største
attraktivitet er byene i kystsonen. De må
derfor styrkes og videreutvikles.
Ved å lokalisere næring, offentlige tjenester
og boliger i byer og tettsteder, kan det
oppnås positive effekter for både verdi
skaping, miljø og folkehelse.
For å øke Vestfolds attraktivitet, minske
arealforbruket, legge til rette for økt
næringsutvikling og mer miljøvennlig
transport, samt opprettholde og utvikle
bokvalitetene, sosiale tilbud i byene og tett
stedene, er hovedprinsippet i planen at:
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VEKSTEN I VESTFOLD
KONSENTRERES TIL
E KSISTERENDE BYER, T ETTSTEDER
OG ARBEIDSPLASS
KONSENTRASJONER.
Arealbruken og transportsystemet i
Vestfold skal ses i sammenheng, og
transportsystemet skal utvikles i henhold 
til Regional transportplan.
Veksten skal primært skje innenfor de
regionalt prioriterte vekstområdene.
Følgende vekstområder prioriteres fra
regionalt hold: De fem største byene
(Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og
Holmestrand) og tettstedene rundt
InterCity-stasjonene (Sande og Stokke). De
regionalt prioriterte næringsområdene er
Campus Vestfold, Torp/Sandefjord lufthavn
og Larvik havn.
De regionalt prioriterte vekstområdene er
grunnlaget for prioritering av statens og
fylkeskommunens ressurser i oppfølging av
RPBA og kommunenes prioriteringer i
kommuneplanleggingen.

Regionalt prioriterte
byer og tettsteder
Regionalt prioriterte
næringsområder
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FIGUR 5
Regionalt prioriterte vekstområder. Veksten skal primært skje innenfor de regionalt prioriterte vekstområdene. Følgende vekstområder
prioriteres fra regionalt hold. De fem største byene (Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand) og tettstedene rundt
InterCity-stasjonene (Sande og Stokke). De strategisk viktige næringsområdene Campus Vestfold, Torp/Sandefjord lufthavn og Larvik
havn.
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2.4.1 Tydeligere ansvarsfordeling
mellom regionalt og kommunalt nivå

R1
SAMORDNING AV A
 REAL OG
TRANSPORT
Veksten i Vestfold skal primært skje
innenfor de regionalt p
 rioriterte byene
og tettstedene.
Lokalisering av boliger, a
 rbeidsplasser
og sosiale-, kulturelle og kommersielle
funksjoner skal fremme utvikling av
kompakte og levende byer og tett
steder, redusere transportbehovet og
bygge opp under kollektivtrafikk,
gange og sykkel.

R2
OPPFØLGING AV RPBA
RPBA med tilhørende i llustrasjon av
regionalt prioriterte vekstområder (figur
5) og temakart1 skal legges til grunn for
statens, fylkets og kommunenes
planlegging og prioritering i regionen,
og for vurdering av planforslag.
Arealplaner som utarbeides i tråd med
retningslinjer og temakart i RPBA vil bli
akseptert av regionale myndigheter.
Dersom r etningslinjene ikke følges opp,
kan det gi grunnlag for innsigelse.

Det er kommunene som arealplanmyndighet som i tråd med RPBA
skal fordele vekst og f ortetting i sine planer og strategier. For å veie
ulike h
 ensyn mot h
 verandre bør kommunene gjøre vurderinger på
overordnet og prinsipielt nivå før det vedtas konkrete utbyggings
områder i kommuneplanens arealdel eller utarbeides område- og
reguleringsplaner.
Det er nødvendig med en strategi på overordnet nivå for hele
kommunen (en arealstrategi) og en strategi for utvikling av de
regionalt prioriterte byene og t ettstedene (en bystrategi).
Arealstrategien skal gi en oversikt over mål og strategier for hele
kommunen, mens bystrategien skal ta for seg den prioriterte byen/
tettstedet i kommunen..
En arealstrategi skal være et langsiktig og overordnet dokument
som fastlegger prinsippene for kommunens arealforvaltning.
Målene for arealutviklingen bør defineres før strategien utarbeides.
Arealstrategien skal beskrive hva som skal gjøres for å nå målene
uten å vurdere konkrete arealer. Vurdering av konkrete arealer
gjøres i forbindelse med kommuneplanens a
 realdel eller
reguleringsplaner.
En bystrategi skal utarbeides for de regionalt prioriterte byene og
tettstedene. Innhold, byrom og lokalisering er sentrale tema i en
bystrategi. Bystrategien skal bidra til vern og synliggjøre utviklings
potensialet i byene /tettstedet og belyse forholdet mellom vekst og
vern. Bystrategien bør vedtas politisk og legges til grunn for
utarbeidelsen av kommunale arealplaner spesielt for sentrum.
Utarbeidelse av arealstrategier og bystrategier vil gi mulighet for
tidlig politisk dialog og f orankring, større forutsigbarhet for
eksterne aktører og mulighet for medvirkning på overordnet,
strategisk nivå. Strategiene vil gi sammenheng og helhet i
planleggingen. De vil også gjøre det mulig å løfte blikket, for å se
om utviklingen går i ønsket retning.

1
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Temakartene er tilgjengelig på http://arcg.is/0Dm5Cj.
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FIGUR 6
Sammenhengen mellom de overordnete strategiene og føringene i RPBA og kommunenes videreføring i en arealstrategi og en
bystrategi. Illustrasjonene er hentet fra Asker kommunes boligstrategi (A) og fra Mulighetsstudiet for Sande (B).
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2.5 Langsiktige utviklingsgrenser

FIGUR 7
Temakart med langsiktige utviklingsgrenser (LUG) rundt Tønsberg.
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2.5.1 Utvikling innenfor de langsiktige
utviklingsgrensene
I RPBA er det trukket grenser mellom by- og tettstedsområder og
omlandet. I planen kalles dette for langsiktig utviklingsgrenser som
forkortes LUG. Hensikten med grensene er å ivareta de store,
sammenhengende og høyproduktive landbruks,- natur- og
kulturlandskapsområdene, slik at nasjonale og regionale verne
interesser ivaretas. En tydelig grense mellom utbygging og vern gir
kommuner, næringsliv og andre samfunnsaktører større
forutsigbarhet.

R3
LANGSIKTIGE
UTVIKLINGSGRENSER
Utbygging skal hovedsakelig skje
innenfor de langsiktige utviklings
grensene (LUG) og regionalt
prioriterte vekstområder.

De langsiktige utviklingsgrensene som fremkommer på temakartet
til RPBA, tar utgangpunkt i godkjente kommuneplaner som er
rullert etter at RPBA ble vedtatt i 2013.

Langsiktige utviklingsgrenser som vist
på temakartet2 for RPBA skal detaljeres
og vises i kommuneplanens arealdel.

De langsiktige utviklingsgrensene kan justeres i rulleringen av
kommuneplanens arealdel. Det forutsettes at justeringene har et
lavt konfliktnivå og at det er enighet mellom kommunen,
fylkeskommunen og statlige myndigheter.
Ikke alle arealene innenfor LUG er utbyggingsområder. Det er
viktig å presisere at ikke alle arealene innenfor LUG skal ses på som
utbyggingsområder. Det forventes at kommunene sikrer verne
interessene og tilgang til rekreasjonsarealer innenfor LUG selv om
prinsippet er at vekst går foran vern. Et eksempel kan være arealer
med dyrka mark. Det er viktig at potensialet for fortetting og
transformasjon, samt andre arealer som egner seg for utbygging,
tas i bruk før det åpnes for utbygging på dyrka mark.

FAGLIG RÅD
Vurdering av arealer innenfor
de langsiktige utviklingsgrensene
Ved rullering av kommuneplanene
bør det vurderes om dyrka mark som
kommunen har avsatt til byggeformål
innenfor langsiktige utviklingsgrenser
kan utgå eller utveksles med
annet areal.

2

Lenke til temakartet langsiktig utviklingsgrense
http://arcg.is/0Dm5Cj

Illustrasjon: Asplan Viak AS
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2.5.2 Utvikling utenfor de langsiktige utviklingsgrensene

R4
UTVIKLING UTENFOR DE
LANGSIKTIGE UTVIKLINGS
GRENSENE
Utvikling utenfor de langsiktige
utviklingsgrensene skal avklares i
kommuneplanen.

I mindre tettsteder utenfor de langsiktige utviklingsgrensene kan
det være et ønske om å legge til rette for noe u
 tbygging for å
utnytte eksisterende sosial og teknisk infrastruktur, eller for å
unngå lokal befolkningsnedgang. RPBA åpner for at kommunene
kan legge til rette for dette. For å styrke de prioriterte byene og
tettstedene er det imidlertid nødvendig å begrense u
 tviklingen
utenfor LUG til det som er tilstrekkelig for å sikre gode og stabile
bomiljøer. Prioriteringer og vekstfordelingen vurderes i
arealstrategien og avklares i kommuneplanen.

Omfanget av utbyggingen skal til
passes det som er nødvendig for å
sikre gode stabile bomiljøer og
utnyttelse av offentlig infrastruktur i
eksisterende tettsteder. Omfanget skal
sees i sammenheng med planlagt
utvikling innenfor de langsiktige
utviklingsgrensene og avklares
gjennom kommunens overordnede
arealstrategi.

Prioriteringer og vekstfordelingen 
vurderes i arealstrategien og avklares i
kommuneplanen.

FIGUR 8
Utdrag av kommuneplanens arealdel, Horten.
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2.5.3 Utviklingen bør skje innenfor allerede
etablerte byggeområder
Areal er et knapphetsgode. I planen er det forutsatt at en stor del av
utviklingen frem til 2040 skal komme som fortetting og
transformasjon i allerede utbygde områder. Derfor må kommunene
fortette og transformere innenfor de utbygde områdene før nye
områder legges ut til utbyggingsformål. Da reduseres by
spredningen og eksisterende infrastruktur kan utnyttes bedre.
Kommunene må vurdere hvor fortetting skal skje basert på en
vurdering av eksisterende bomiljøkvaliteter og utbyggings
potensialet, jfr. kravet om utarbeidelse av en arealstrategi og
bystrategi.
Fortetting bør fortrinnsvis foregå på grå arealer i by- og tettsteds
områdene. Transformasjonsområder innenfor 10-minuttersbyen,
bør prioriteres for fortetting. Den såkalte eplehagefortettingen
bidrar i liten grad til å nå målene og kan svekke verdifulle bo
kvaliteter. Byenes ledige tomter og parkeringsplasser kan utnyttes
bedre og bidra til økt kvalitet. Rehabilitering og omforming av
eksisterende bygninger representerer en fortettingsressurs i
sentrumsområdene. Selv om slike tomter og bygg er relativt små,
kan de utnyttes godt. Kommunen bør sette tydelige rammer for
hvor det tillates fortetting og ikke. Dette kan for eksempel gjøres i
arealstrategien og bystrategien. Fortetting er omtalt i kapittelet om
byer og sentrumsområder og i retningslinjene om areal- og
bystrategi. Se kapittel 4 om oppfølging av planen, side 100.

R5
FORTETTING
Hoveddelen av utbyggingen i Vestfold
frem til 2040 skal skje som fortetting/
transformasjon.
Potensialet for fortetting og
t ransformasjon innenfor byer og
tettsteder skal utnyttes før det åpnes
for å ta inn nye arealer til
utbyggingsformål.

Fortetting bør fortrinnsvis foregå på grå
arealer sentralt i by- og tettstedsområder.
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2.5.4 Boligbygging og utbyggingsreserver
i kommuneplanene

R6
AREALER TIL
UTBYGGINGSFORMÅL
Kommunens areal til utbyggingsformål
skal tilpasses:
• Forventet befolkningsvekst
(SSB-MMMM).
• Forventet alderssammensetning
(SSB–MMMM).
• Sammensetningen av boligtyper
i kommunene.
• Potensiale for fortetting og
transformasjon.
Kommunen skal styre arealreserven
ved å sette opp en prioritert
utbyggingsrekkefølge, iht.
samfunnsmålene og de øvrige
retningslinjene i RPBA.

Kvalitet i planlegging og utbygging skal bidra til at det skapes
stabile bomiljø og et bredt tilbud av boliger for mennesker med
ulike behov og ønsker. Det skal være aksept for at de ulike delene
av Vestfold har forskjellige kvaliteter. Dette skal speiles i ulike
løsninger i arealplanleggingen. Ulikhet og mangfold og særpreg
skal utvikles som en styrke for Vestfoldbyene.
Sosial bærekraft må sikres gjennom planprosesser og utforming
når eksisterende boligområder videreutvikles og når nye skal
bygges ut. Aktiv medvirkning fra interessenter bør brukes for å
finne fram til sosialt bærekraftige løsninger.
I gjeldende kommuneplaner, er det samlet sett utbyggingsarealer
nok til å dekke behovet langt utover planperioden både for bolig- og
næringsarealer. Et unntak er næringsarealer i bysentrene. Det er lagt
inn mer areal til boligbygging enn det behovet skulle tilsi basert på
SSB sine vekstprognoser om befolkningsvekst. I hvilken rekkefølge
arealene utvikles er avgjørende for måloppnåelsen i RPBA.
På sikt forventes det at kommunenes arealreserve til bolig
utbygging skal være tilpasset forventet befolkningsvekst og alders
sammensetning (SSB-MMMM) og sammensetningen av boligtyper i
kommunene.
Arealer som ligger i kommuneplanens arealdel bør ha en forutsig
bar tidshorisont for gjennomføring. Dersom det ligger arealer i
kommuneplanens arealdel som ikke er aktuelle for utbygging
innenfor planperioden (12 år), bør kommunen vurdere å ta dem ut.

FAGLIG RÅD
Ny vurdering av byggeområder
Ved rullering av kommuneplanens
arealdel bør kommunen gjøre en ny
vurdering av arealer som har vært
avsatt til utbyggingsformål i åtte år
eller lenger, uten at områdene er
utviklet videre.
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2.5.5 Arealeffektivitet
Effektiv bruk av arealer som avsettes som byggeområder er
avgjørende for å lykkes med en bærekraftig arealpolitikk.
Kommunene må vurdere tetthet, type bebyggelse, krav til friarealer,
tilkomst til friluftslivs- og rekreasjonsområder med mer i forhold til
kommunens øvrige boligområder og utviklingen som er planlagt.
De fleste kommunene har en overvekt av eneboliger. De bør derfor
vurdere en mer balansert sammensetning av boligtyper med en
høyere arealeffektivitet. Ved fortetting er det viktig at kommunen
stiller strenge krav til kvalitet slik at utbyggingen bidrar til å skape
attraktive byer og tettsteder.

R7
AREALUTNYTTELSE
Kommunene skal innarbeide
bestemmelser i arealplaner som sikrer
en høy arealutnyttelse i nye og
eksisterende byggeområder.

Arealeffektiviteten i byene og tettstedene skal være høy. Spesielt
bør arealene utnyttes effektivt i områder som betjenes med
kollektivtrafikk i dag eller der det er naturlig å tilrette for dette i
framtiden.
Areal bør forvaltes som et knapphetsgode. Når ny arealer tas i bruk
bør de derfor utnyttes så effektivt som mulig.
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3

Temaer i planen

Denne delen av plandokumentet inne
holder alle fagtemaene i planen:

 byer og sentrumsområder
 næringsutvikling
 handel
 kulturminneverdier
 naturressurser
 samfunnssikkerhet og beredskap
 folkehelse
 transportsystemet

Tema om by- og sentrumsområder
 resenteres først fordi det griper inn i alle
p
de andre temaene. Samtlige temaområder
inneholder beskrivelse, faglige råd og
retningslinjer.
Alt henger sammen med alt. Det er forsøkt
å omtale de viktigste temaene som er
relevante for arealpolitikken i Vestfold.
Noen av temaene har egne regionale
planer, dette gjelder næring, folkehelse,
transport, kystsonen og klima og energi.

Illustrasjon: Asplan Viak AS
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3.1 Byer og sentrumsområder
De største byene og InterCity-tettstedene
er av regional betydning både som arbeids-,
bo-, etablerings- og handelssteder i
Vestfold.

arbeide, bo og oppholde seg der. Byens
tilbud er en viktig premiss for valg av et
bo- og arbeidssted, spesielt for den yngre
generasjonen.

Byene er historiebærere og viktige
identitetsmarkører i fylket. Samtidig har de
stor betydning i folks daglige liv. Selv om
byene er små, etterspørres urbane
kvaliteter i økende grad av innbyggerne i
fylket og av næringslivet.

Det er gjennomført byregnskap i de fem
største byene for å få en bedre oversikt
over utfordringene og mulighetene i byene
slik at innsatsen kan tilpasses den enkelte
by. Byregnskapene tar utgangspunkt i det
historiske handelssentrum og gangbare
avstander. 5 minutters gangavstand til
svarer 400 meter, 10 minutters gange
utgjør 800 meter.

For at Vestfold skal lykkes med en bære
kraftig arealpolitikk, må byene gjøres
attraktive og livskraftige, slik at folk vil

HOLMESTRAND KOMMUNE

HORTEN KOMMUNE

BYREGNSKAP

TØNSBERG KOMMUNE

BYREGNSKAP

BYREGNSKAP

HORTEN SENTRUM

HOLMESTRAND SENTRUM

TØNSBERG SENTRUM

2018

2018

KUNNSKAPSGRUNNLAG RPBA

2018

KUNNSKAPSGRUNNLAG RPBA
1

KUNNSKAPSGRUNNLAG RPBA
1

1

SANDEFJORD KOMMUNE

BYREGNSKAP

BYREGNSKAP

SANDEFJORD SENTRUM

LARVIK SENTRUM

2018

2018

KUNNSKAPSGRUNNLAG RPBA
1

UTKAST FEBRUAR 2018
KUNNSKAPSGRUNNLAG - RPBA

FIGUR 9 | Byregnskap
Det er gjennomført byregnskap for de fem byene Holmestrand,
Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Byregnskapene gir en over
sikt over status på arealer og andre faktorer som kan være nyttig for
videre utvikling av bysentrene i Vestfold.
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OMRÅDEUTNYTTELSE
(Bebyggelsestetthet)
HØY
100 %

6 % – 25 %
26 % – 50 %
51 % – 75 %
Over 75 %

95 %

TØNSBERG

SANDEFJORD

LARVIK

HORTEN

90 %

Hamar

85 %

Drammen
80 %

Skien
Arendal

75 %
70 %
65 %

Fredrikstad
Porsgrunn

60 %
55 %
50 %

Kongsberg
Moss

45 %
40 %

Tønsberg

35 %

Sandefjord
Larvik

HOLMESTRAND

Illustrasjonene viser hvor bebyggelsen er
konsentrert i de fem Vestfoldbyene.
Tetthetsgraden er målt for 5-minuttersbyen,
det vil si sentrumskjernen som er din
innerste sirkelen på kartene. Sjøarealet
innenfor 5-minuttersbyen er trukket fra i
beregningen. Andre ubebyggbare arealer er
ikke trukket fra. Der fargen er blå er be
byggelsen tettest, gul er lavest.

30 %
25 %

Notodden
Grimstad

Horten
20 %
15 %

I motsetning til % BRA, som regnes i relasjon
til hver enkelt eiendom, viser område
utnyttelse volumet på den samlete
bebyggelsen i et større område, inkludert
gater, parker etc.

Holmestrand

10 %

5%

En områdeutnyttelse på 100 % tilsvarer en
utnyttelse på ca 150-250 % BRA for et kvartal
eller tomt.

0%

LAV
% OMRÅDEUTNYTTELSE

Bruksareal for en samlet bebyggelse i et større område
Arealet av området

FIGUR 10 | Vestfoldbyenes tetthet
Byene i Vestfold har en lav bebyggelsestetthet, sammen lignet med byer av samme størrelse.
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Antall
personer pr daa
16

Oslos indre
bydeler har en
befolkningstetthet
på 15-30 personer
pr daa

15
14
Dagens
befolkningstetthet

2030-prognoser

12

10

8

6

4,7
4,1
4

3,4

3,2

2,7

3,5
2,9

2,8
2,3

2

1,6

1,9

0
Holmestrand

Horten

Tønsberg

Sandefjord

Larvik

Oslo

Fredrikstad

FIGUR 11 | Befolkningstetthet
Antall personer som bor i sentrum, innenfor arealet til 10-minuttersbyen. I Vestfold er befolkningstettheten i sentrum vesentlig lavere
enn f. eks i Oslo indre bydel, men ganske lik Fredrikstad. Selv om befolkningen i Vestfold-byene øker, er ikke veksten vesentlig. Flere folk
bidrar til mer levende og attraktive byer. Fra byregnskapene for Vestfoldbyene. Illustrasjoner av Asplan Viak as.

39

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, RPBA | Høringsutkast 21.06.2018

3

3,0

2,5

Befolkningsvekst i %

2,5
2,0

1,7

1,7

1,5

1,3

1,3
1

% vekst i kommunen
2007-2017*

1

0,9

1,0

% vekst i 10-minutters
byen 2007-2017

0,6
0,5

* Tall for hele kommunen fra 2016
for Sandefjord og Tønsberg pga
kommunesammenslåing

ik
rv
La

fjo
de
an
*S

sb

rd

er
g

n
rte
Ho

*T
øn

Ho

lm

es

tra

nd

0,0

FIGUR 12
Befolkningsvekst i bysentene sammenlignet med resten av kommunen. Data fra byregnskapene for
Vestfoldbyene (Vestfold fylkeskommune 2018).

Funn fra byregnskapene
Byregnskapene for Vestfoldbyene viser at
bysentrene ikke har særlig høy tetthet.
Sammenlignet med byer som Hamar, Moss,
Fredrikstad, Porsgrunn og Kongsberg har
Vestfoldbyene en lavere tetthet både i
bebyggelsen og innbyggere (antall
mennesker pr m2) i sentrumskjernene.
Befolkningen i bysentrum vokser relativt
sett raskere enn i kommunene forøvrig i
Vestfold, men byregnskapene viser også at
de byene som kan forvente flest nye
beboere, har minst tilgjengelig areal. Videre
fortetting av byene må følges opp med økte
krav til kvalitet, både i bebyggelsen og ute
områdene.
I byregnskapene er det registrert hvilke
arealer som kan fortettes og hvilke arealer
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som vanskelig kan fortettes. Det er generelt
svært få arealer i bysentrum som er avklart
og regulert. Det er mange ulike interesser
og verdier knyttet til de samme arealene i
bysentrene. Det gjør planleggingen i byene
tidkrevende og komplisert både for
kommunen, grunneiere og private
eiendomsutviklere. Kryssende interesser
og mange interessenter gjør det også ut
fordrende å skape forutsigbarhet i plan
prosessene. Kompliserte eiendomsforhold
og mange grunneiere gjør det ekstra
utfordrende å få til en helhetlig planlegging
i byene. Tilgang på utviklingsklare tomter
og egnede lokaler er en av Vestfoldbyenes
hovedutfordringer i kampen om å gjøre
byene til de mest a
 ttraktive etablerings
områdene.
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A-områder: Arealer for bedrifter
med mange ansatte og kunder.

B-område: Arealer for bedrifter
med middels antall ansatte og
kunder.

C-område: Arealer for bedrifter
med få antall ansatte og
besøkende og stort
transportbehov.

FIGUR 13
Til venstre: Registreringer gjennomført i forbindelse med revisjonen av RPBA viser at det er mangel
på arealer for næringsetablering i bysentrene. Det påvirker konkurranseforholdet mellom bysentrene
og arealer utenfor byene. Til høyre: Arealer med mulig utviklingspotensialet i Sandefjord. Fra
byregnskapet for Sandefjord.

Befolkning i
10-minuttersbyen

Beregnet
prosentvis vekst de
siste 10 årene

Tilsvarer i gj.snitt ca
antall personer pr år

Holmestrand
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1,3 %

35

Horten
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Tønsberg
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3%

140

Sandefjord
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115

Larvik

4 096

1,3 %

55

By

FIGUR 14
Befolkning og befolkningsvekst i bysentrene. 2017. Hentet fra byregnskapene.
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3.1.1 Lokalisering

R8
LOKALISERING I BYSENTRENE
Lokalisering av boliger, arbeidsplasser,
sosial-, kulturelle- og kommersiell
service skal bidra til å styrke byene og
tettstedene.

R9
OFFENTLIGE VIRKSOMHETER
OG FORMÅL
Statlige, fylkeskommunale og kommu
nale tjenester og virksomheter med
mange arbeidsplasser og/eller virksom
het rettet mot publikum skal lokaliseres
sentralt i regionalt prioriterte byer og
tettsteder, innenfor 10-minuttersbyen
og nær kollektivknutepunkt.

Skal virksomheter velge byen som
lokaliseringssted, må byene ha tilgjengelige
arealer og lokaler.
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Lokalisering, funksjonsblanding, effektiv arealbruk, b
 evaring og ut
vikling av bylivskvaliteter er sentrale virkemidler i arealplanleggingen
for en attraktiv og god byutvikling. Vestfold trenger byer som er
attraktive, med et konsentrert sentrum og en god miks av bolig,
kontor, handel, servering og kultur. Økt arealutnyttelse vil bringe nye
funksjoner og mennesker inn i byene. Det vil bidra til økt aktivitet og
redusert forbruk av arealer.
Lokalisering er et sentralt virkemiddel i utvikling av levende
sentrumsområder. Alle funksjoner som kan bidra til økt aktivitet bør
ideelt sett lokaliseres i sentrumsområdene, innenfor 5- eller
10-minuttersbyen.
Det er krevende å få et høyt nok aktivitetsnivå til at en liten by eller
tettsted oppleves pulserende og rik på opplevelser. Derfor bør by
sentrum ikke være for stort i utstrekning. Et stort og variert tilbud
samlet i bykjernen gjør at mange har en grunn til å besøke og opp
holde seg i sentrum, noe som igjen gjør stedet mer attraktivt for
handel og næringsliv.
Arbeidsplasser tilfører sentrum aktivitet ved at folk bruker byen i
forbindelse med jobb. Lokalisering av publikumsrettede funksjoner
og arbeidsplasser gir synergieffekter og bidra til mer attraktive
sentrumsområder. Både ansatte og brukere av tjenestene bidrar til
aktivitet i byen, og er potensielle kunder hos andre bedrifter i byene.
Offentlige arbeidsplasser og tjenester skal i størst mulig grad
plasseres sentralt i byene og tettstedene.
Urbanitet kjennetegnes ved et mangfold og blanding av funksjoner.
Blanding av funksjoner har stor betydning for hvor attraktive byene
oppleves. I sentrumsområdene kan boliger med fordel kombineres
med andre formål i samme bygning. Boliger er viktige for bylivet i
sentrum. Byregnskapene viser at det har vært en relativt prosentvis
større økning av befolkningen i byene enn ellers i kommunene. Det
er (for tiden) mer lønnsomt å bygge boliger i byene enn kontorer. Det
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Illustrasjon: Asplan Viak AS

har derfor vært bygget flere boliger og færre kontor- og nærings
bygg. Det er ønskelig at planleggingen framover bidrar til å gjøre
byen attraktiv også for etablering av kontorarbeidsplasser og
områder for småhåndverkere.
Skal virksomheter velge byen som lokaliseringssted, må byene ha
tilgjengelige arealer og lokaler. Det er svært få arealer i byene som er
byggeklare nå, og det tar lang tid å klargjøre arealer. En regulerings
prosess kan ta fra ett til tre år, avhengig av kompleksitet.
Lek og rekreasjon i bysentrum kan med fordel legges til offentlige
byrom og parker, framfor private tomter. På den måten utvikles
byen til det beste for fellesskapet. Vestfold fylkeskommune har
utarbeidet anbefalinger om hvordan kravene til leke- og
uteoppholdsarealer kan ivaretas i byene i prosjektet «Tettere byer
med høyere kvalitet» (Vestfold fylkeskommune 2017).

Ved lokalisering av offentlige bygg og
virksomheter i Vestfold bør det
vurderes om prosjektet best kan bidra
til utvikling av aktiviteten i byene og
hvordan det kan skapes ringvirkninger
for annen næringsvirksomhet.
I bykjernen og ved jernbanestasjonene
bør det legges til rette for blanding av
funksjoner - «Miks alt alltid!»
I sentrumssonen bør bygninger på
bakkeplanet ha utadrettet virksomhet.
Kommunen anbefales gjennom sin
planlegging å sikre plass til
tjenesteyting, kontorer og annen
næringsvirksomhet i bysentrene. Det
frarådes å avsette områder og
enkeltbygninger med kun en funksjon
i sentrumsområdene.

400 m sentrumsfunksjoner

ar 600
be –8
ids 0
pla 0 m
ss
er

FAGLIG RÅD
Funksjonsblanding
i sentrumsområdene

Bolig

er 10

00–1

500 m

FIGUR 15
Figuren viser et prinsipp for lokalisering av ulike
funksjoner i forhold til et kollektivknutpunkt i by,
målt i gange.
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Arealbruk og transport

R10
PARKERING
Det skal ikke etableres nye
områder for flateparkering innenfor
bysentrum/5-minuttersbyene.
I kommuneplanen skal det gis en
samlet framstilling av kommunens valg
av virkemidler knyttet til parkering.

FAGLIG RÅD
Parkering i regionalt prioriterte
byer og tettsteder
Det anbefales at kommunen lager en
strategi for parkering i bysentrene.
Strategien bør ses i sammenheng med
en plan for gatebruken.
Parkering i sentrumsområdene
anbefales samlet i parkeringshus.
Kommune bør ta en aktiv rolle ved å
redusere kommunale flateparkering.
I regionalt prioriterte byer og
tettsteder anbefales det at
kommunene innarbeider
maksimumskrav til parkering.

Vestfold har en spredt bosetning som bidrar til at bilen er et sentralt
framkomstmiddel i Vestfold i dag, og i mange år framover. Skal
virksomheter og folk velge byen er tilgjengelighet en sentral faktor.
Samtidig er det et nasjonalt mål å redusere bruken av personbiler.
Gjennom arealplanlegging og l okalisering kan kommunene bidra til
å øke eller reduserer bilbruk, kollektivtrafikken, og bruk av sykkel
og gange. Byene har den beste kollektivdekningen og passer derfor
godt for besøksintensive og /eller arbeidsplassintensive virksomhe
ter.
Målet om redusert bilbruk i byene er et mål å jobbe mot, men våre
byer har mindre tiltrekningskraft enn storbyer. Restriktive tiltak
innen f.eks. parkering og tilgjengelighet med bil må vurderes opp
mot byenes attraktivitet som lokaliserings- og handelssteder og
tilpasses lokale forhold og befolkningsgrunnlaget i Vestfold.
Restriktive tiltak kan i verste fall svekke byenes attraktivt.
Å etablere nye områder for flateparkering innenfor sentrums
områdene i regionalt prioriterte byer og tettsteder, er ikke i tråd
med en kompakt byutvikling. Innenfor 5- og 10-minuttersbyen, slik
den er definert i byregnskapene, bør flateparkering reduseres.

Private
parkeringsplasser
Offentlige
parkeringsplasser
Utviklingsarealer

I kommuneplanen, eventuelt i
kommunal planstrategi, bør det gis en
samlet framstilling av kommunens
valg av virkemidler og krav til
parkering.
Det anbefales ikke at det etableres nye
områder for flateparkering innenfor
bysentrum/10-minuttersbyen.
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FIGUR 16
Illustrasjonen viser parkeringsplasser i Larvik sentrum. Fra byregnskapet
for Larvik (Vestfold fylkeskommune 2018). Kart ved Asplan Viak AS.
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R11
KNUTEPUNKTUTVIKLING
Knutepunkter i transportsystemet i
Vestfold er stasjonene på InterCity i
Sande, Holmestrand, Tønsberg, Stokke,
Sandefjord og Larvik i tillegg til
busstasjonen i Horten.
Kommunens arealplanlegging skal
sikre arealer for en publikumsvennlig
og funksjonell utvikling av kollektiv
knutepunktene. Følgende kriterier skal
være oppfylt i arealplaner som
omfatter eller er tilgrensende til
kollektivknutepunktene:
a) Arealbruken skal sikre kobling
mellom transportformer og til
gjengelighet, inkludert pendler
parkering for sykkel og bil.
b) Arealbruken skal styrke for
bindelsene mellom knutepunktet og
byen/ tettstedet for øvrig.
c) Byene Larvik, Sandefjord, Tønsberg,
Horten og Holmestrand skal bruke
virkemidler innenfor parkering og
transportplanlegging som bidrar til
å fremme overgang til mer miljø
vennlige arbeidsreiser, inkludert
elbil.
d) I sentrumssonen nær jernbane
stasjonene skal besøks- og arbeids
plassintensive virksomheter
prioriteres.
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Kommunen bør gå foran med et godt eksempel ved å effektivisere
arealbruken på de offentlige parkeringsplassene. Flateparkeringene
i byene kan få en annen bruk. Parkeringstilbudet kan opprettholdes
ved å bygge felles parkeringshus og anlegg.
Utformingen av gater og plasser i byområdene må legges til rette
for gange, bruk av sykkel og kollektivtrafikk. Retningslinje for
tilrettelegging for miljøvennlig transport er gitt i kapitlet om
transportsystemet.
Kommunen har en viktig rolle i utviklingen av en aktiv parkerings
strategi som fremmer et godt bymiljø samtidig som tilgjengelighet
med bil til sentrumsområdene sikres for de som er avhengig av å
bruke privatbil til innkjøp eller andre ærend, og i forbindelse med
arbeidet.
Lokaliseringen av nye stasjonsområder og traseer vil påvirke byene
i Vestfold. Stasjonene er viktige transportknutepunkter med et stort
utviklingspotensiale. De må fungere godt, skal utvikles med høy
arealutnyttelse med en blanding av funksjoner og en høy andel av
arbeidsplasser. Kommunen skal sikre en publikumsvennlig og
funksjonell utvikling av kollektivknutepunktene.
Nye stasjoner lokalisert i randsonen av bysentrum (utenfor 10-min
byen) kan bidra til å spre handel og aktivitet. Jernbaneutviklingen
vil få konsekvenser for eksisterende bygningsmiljø i byene. Dette er
komplekse og utfordrende byutviklingsoppgaver
Vestfoldsamfunnet står overfor.
For å sikre gode løsninger og gjennomføring bør kommunen ta en
aktiv rolle i utviklingen av bysentrene og knutepunktene.
Planleggingen bør skje i et samarbeid mellom offentlige
myndigheter på kommunalt og regionalt nivå, grunneiere,
eiendomsutviklere for å sikre gjennomføring. Kommunen må ta en
aktiv rolle for å involvere ulike parter og interesser som berøres.
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Foto: Micasa

FAGLIG RÅD
Knutepunktutvikling
Det anbefales at planer for
knutepunktene skjer i et forpliktende
samarbeid mellom offentlige og
private aktører. For utvikling av ny og
eksisterende stasjonsområder
anbefales det å gjennomføre
områderegulering eller tilsvarende,
basert på mulighetstudier /
idékonkurranse.
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Foto: Hilde Hanson

R12
HANDEL I
REGIONALTPRIORITERTE BYER
OG TETTSTEDER
Arealer for handel skal primært legges
til de regionalt prioriterte by- og tett
stedene Sande, Holmestrand, Horten,
Tønsberg, Stokke, Sandefjord og Larvik.
Det skal i kommuneplanens arealdel
eller kommunedelplan defineres sær
skilte sentrumssoner innenfor de regio
nalt prioriterte by- og tettsteder.

Sentrumssone for handel
FAGLIG RÅD
Handel
Arealer for handel bør avsettes som
sentrumsformål. Detaljhandel bør
lokaliseres samlet i sentrumsområdet,
innefor 5-minuttersbyen.

Byene er de tradisjonelt viktigste områdene for detaljhandel.
Tradisjonell byhandel har fått hard konkurranse fra netthandel og
andre handelsområder utenfor bykjernen. Skal byene forbli vitale
handelssteder er det viktig at kommunen har en bevisst holdning til
lokaliseringer av alle typer av etableringer. Virksomheter og andre
funksjoner som trekker til seg folk eller har mange arbeidsplasser,
bidrar til byliv og sentrumshandel. Det er viktige å lokalisere alle
type etableringer der samfunns- utviklingseffekten er størst.
I kommuneplanens arealdel defineres områder for handel med
sentrumssone og ved bruk av «sentrumsformål». I sentrumssonen
kan alle typer handel etableres.
For avsetting av nye områder for handel, gjelder spesielle vilkår, jfr.
kapitlet om handel, side 66.
I flere byer som for eksempel i Hamar og Fredrikstad, har gårdeiere
gått sammen om å programmere bygatene og avklare type handle
og tilbud slik at folk opplever handlegatene som attraktive. Økt
kvalitet på handelsopplevelsen fører til flere og lengre opphold av
handlende, og høyere omsetning for butikkene. Kommunen har en
viktig rolle som initiativtaker til samarbeid mellom gårdeiere og
leietakere i sentrumsområdene.
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3.1.2 Effektiv arealutnyttelse og fortetting
Fortetting er et sentralt virkemiddel for en bærekraftig arealbruk.
Både befolkningstettheten og områdeutnyttelsen i Vestfoldbyene er
lav. Skal vi lykkes med å styrke byene er det viktig med kompakte
bykjerner, og konsentrert vekst. Det er viktig å prioritere fortetting
der effekten er størst, dvs. nærmest handelssentrum, knutepunkt/
jernbanestasjonene, på grå arealer og transformasjonsområder.
Det er mange interesser knyttet til utvikling og arealbruk i byene.
Omfanget av fortetting må vurderes opp mot kulturmiljøene,
rekreasjonsverdier og andre forhold.
Eplehagefortetting bidrar i liten grad til økt fortetting og kan svekke
verdifulle bokvaliteter. Byenes ledige tomter, transformasjons
områder og parkeringsplasser kan derimot utnyttes bedre og bidra
til økt fortetting. Rehabilitering og omforming av eksisterende
bygninger representerer en fortettingsressurs i sentrumsområdene.
Selv om slike tomter og bygg er relativt små, kan de utnyttes godt.
Hvor og hvordan fortettingen bør skje i den enkelte by, er et viktig
tema i kommunenes bystrategi, jfr. Kap. om
oppfølging av planen.

R13
AREALUTNYTTELSE
I regionalt prioriterte byer og tettsteder
skal det være høy arealutnyttelse.
Kommunene skal gjøre en vurdering av
arealutnyttelsen i bystrategien de
skal utarbeide.

Skal vi lykkes med å styrke byene
er det viktig med kompakte bykjerner, og
konsentrert vekst.

Foto: Hilde Hanson

 Fortetting betyr ikke
nødvendigvis høyhus. Nye
boliger i Horten sentrum.
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3.1.3 Kvalitet i by- og sentrumsområder

R14
KRAV TIL BYKVALITET OG BYLIV
Arealplaner skal i sentrumområdene
sikre eksisterende og nye kvaliteter, og
fremme bykvalitet, byliv og folkehelse.
Det skal stilles krav til planleggingen
som sikrer god kvalitet i utformingen
av bygninger, byrom, gater og
rekreasjonsarealer.

Regionalt prioriterte byer og
tettsteder skal utvikles med bykvalitet.

FIGUR 17
Urbane kvaliteter handler om å dele.
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«Fortetting med kvalitet» er et begrep som forbindes med RPBA.
Ordet kvalitet ble i første utgave av RPBA primært knyttet til fysiske
omgivelser som bygninger, byrom og grønne kvaliteter. I bysammen
heng betyr imidlertid kvalitet mer. Bykvalitet er summen av alle de
faktorene som bidrar til å skape byliv og gi urbane opplevelser.
Bykvalitet inkluderer de faktorene som bidrar til å gi byen puls og liv.
Eksempler på dette er byens innhold og tilbud, handel, arenaer for
møter, funksjonsmiks m.m. Regionalt prioriterte byer og tettsteder
skal utvikles med bykvalitet.
Flere boliger og tettere bebyggelse i bysentrum er et potensiale for å
få mer byliv og utvikle dagens kvaliteter videre. Nye etableringer gir
mulighet for oppgradering av uterom og andre fellesaraler i
bysentrene. Byene vokser ikke fort. Lav vekst og aktivitet krever flere
aktive virkemidler og innsats, enn i byer som har høy vekst.
Kommunene anbefales derfor å ta en aktiv rolle i byutviklingen i
Vestfold.
Det skal stilles kvalitetskrav i arealplaner. Kvalitetskrav kan omfatte
både krav til utforming av fysiske omgivelser og krav som fremmer
folkehelse, byliv, innhold, handel og sosial aktivitet. Med fysiske
omgivelser menes f eks: gater, byrom, bygninger parker.
Kvalitetskrav kan f eks være: typologi (type bebyggelse), materialitet,
farger, beplantning, grønnfaktor, universell utforming, utnyttelses
grad, tilpasning til eller videreutvikling av k
 ulturmiljøer, aktivitet på
gateplan, oppdeling av fasader mm. Rekkefølgekrav er et virkemiddel

Illustrasjon: Asplan Viak AS
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Illustrasjon etter idé fra Gehl Architekts.

FIGUR 18
Det kan være utfordrende å få til god
arkitektur i store utviklingsprosjekter.
Tradisjonelt var tomtene mindre, noe som
gav variasjon, vertikalitet og mer opplevelse på gatenivå.
Arealplaner for hele kvartaler kan ha krav til utforming som deler opp
kvartalene i flere bygningskropper og med ulike høyder.

som kan sikre kvalitet. Både rekkefølgekrav og kvalitetskrav i areal
planer kan også stoppe en ønsket utvikling dersom de ikke er reali
serbare. Gjennomførbare planer er viktig for å få til en utvikling, – og
en god byutvikling.
Byregnskapene har vist at det er store kulturmiljøer i bysentrene. Disse
må forvaltes på en slik måte at verneverdiene ivaretas samtidig som
det skapes synergieffekter mellom eksisterende og ny b
 ebyggelse og
ny arkitektur. Dette er et viktig tema i bystrategiarbeidet.
Det er grunneiere og private eiendomsutviklere som bygger i byene,
men det er kommunen som forvalter byens rom og parker.
Kommunen har en viktig rolle med å sikre kvalitet i byens uterom
gjennom krav til planlegging, gjennomføring og vedlikehold av
arealene. Kommunen må sikre god kvalitet og et innhold i byens rom
som inviterer til aktivitet og bruk for alle bl.a. gjennom å lage egne
planer og egne prosjekt. Med bevisst planlegging kan byens rom
fungere som lek- og uteareal for nye boliger. (Ref. Prosjekt «Tettere
by, med høyere kvalitet» Vestfold fylkeskommune 2017).

FAGLIG RÅD
Fysiske utforming
I kommuneplanens arealdel anbefales
det å innarbeide bestemmelser og
retningslinjer for utforming av
omgivelser og bygninger for alle typer
av formål. Kvalitetskravene skal sørge
for gode forhold mellom bygg og
byrom og bomiljøer, og bidra til
bylivsutvikling.
Kvalitetskravene bør gi rom både for
nytenking innen arkitektur og
teknologi, og sikre at regionalt og
nasjonalt viktige kulturmiljøer blir i
varetatt og videreutviklet som
ressurser i byene.
Det offentlige bør gå foran med et godt
eksempel når det gjelder utforming av
offentlige bygg, tiltak, områdeutvikling
og by- og uterom.
I kommunale område-utviklinger,
byplaner og byggeprosjekt bør det
velges prosesser som gir flere
utformings- og løsningsalternativer.
Det anbefales å gjennomføre en
forfase med mulighetsstudier,
parallelle oppdrag eller arkitektur-/
designkonkurranser.

Rekreasjon i byer og tettsteder
Kommunen bør ta en aktiv rolle i å øke
kvaliteten på byenes parker, byrom,
blågrønne strukturer og gaterom, som
en viktig ressurs for byens utvikling og
attraktivitet.

Virkemidler som sikrer kvalitet i planlegging bør kombineres og
sikres på flere plannivåer og i videre byggesaksbehandling.
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3.1.4 Gjennomføring

FAGLIG RÅD
En aktiv kommune
Kommunen bør ta en aktiv rolle i
byutvikling f. eks gjennom å bidra til
samarbeid i utviklingsselskap, initiere
grunneiersamarbeid, dialogbasert
saksbehandling, sikre god
fagkompetanse i egne rekker,
prioritere innsats og midler til
byutvikling.

Arealplanlegging og saksbehandling er de tradisjonelle virkemidlene
som kommunene har i byutvikling. Arealplaner setter juridiske
rammene for hva som tillates og hva som ikke tillates. Men planer er
ingen garanti for at noe faktisk skjer.
I de byene som lykkes tar kommunen, fylkeskommunen og andre
aktører en mer aktiv rolle. Det er et arbeid som krever klare mål,
ressurser, aktiv innsats over tid og riktig kompetanse. Jo mindre
vekst, dess mer innsats må til for å få til utvikling.
Det er de private som bygger byene. Marked, forutsigbarhet og
økonomi er viktige premisser for eiendomsutviklere. For å fremme
utvikling i byene kan kommunen legge til rette for god dialog og
samarbeid med grunneiere og eiendomsutviklere. Å finne balansen
mellom de økonomiske premissene og ønsket kvalitet er avgjørende
for å få i gang utvikling i byområdene. Handlingsprogrammer er et
godt verktøy for å følge opp planer med konkrete tiltak.
Fylkeskommunen vil bruke handlingsprogrammet til RPBA som et
aktivt virkemiddel i satsingen på byene og i rollen som
utviklingsaktør.

Handlingsprogram er et anbefalt virkemiddel
for å målrette offentlig innsats i byer og tettsteder. Det kan
med fordel være tverrfaglig, konkret og inneholde
både små og større tiltak.

FIGUR 19
Handlingsplan for Horten sentrum er tverrfaglig
og inneholder små og større tiltak.
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3.2 Næringsutvikling
Undersøkelser og analyser i forbindelse med Regional plan for
verdiskaping og innovasjon har vist at verdiskapingen i Vestfold er
lavere enn gjennomsnittet i landet. Et av virkemidlene kommunene
har er å avgjøre hvilke arealer som kan brukes til næringsvirksomhet.
Regionalt er det viktig at det samlede tilbudet i Vestfold blir attraktivt,
og at de ulike næringsområdene bygger opp om den samlede
attraktiviteten til fylket som lokaliseringssted.

Illustrasjon: Asplan Viak AS

Foto: Eirik Burås/STUDIO B13

 Nortura
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3.2.1 Utfordringer og muligheter
I forbindelse med revideringen av RPBA er
tilgangen på næringsarealer i Vestfold kart
lagt. Arealer avsatt i kommuneplanens
arealdel, som er regulert men ikke utbygget
eller tatt i bruk er kartlagt. Oversikten viser
at det er avsatt store arealer langs E18 og i
bysentrenes randsoner.
Oversikten over ledige næringsarealer
avsatt i arealplaner (Figur 20) viser at
Vestfold samlet sett har betydelige areal
reserver for bedrifter med stort
(C-bedrifter) og middels (B-bedrifter)
transportbehov, mens det er svært få
arealer til bedrifter med mange ansatte og
besøkende (A-bedrifter). En analyse viser at
Vestfold har næringsarealer som dekker
behovet i nærmere 100 år.
I følge kommunenes oversikter er det 2 613
daa av disse næringsarealene som er
tilgjengelig høsten 2017, dvs. hvor det kan
sendes byggetillatelse umiddelbart. ( Figur 21)
Kartleggingen viser at det er stor mangel
på næringsarealer i byer og tettsteder på
både kort og lang sikt. Det er også stor
mangel på bygninger som er egnet for
moderne kontorer i byer og tettsteder. Det
er ledige arealer for etablering av kontorer
flere steder langs E18. Mangelen på arealer i
bysentrene og tilrettelegging for kontorer
langs E18 skaper en skjev konkurranse
situasjon for kontoretableringer.
Planprosessen har vist at det er nødvendig
at det offentlige tar en sterkere rolle i
næringsutviklingen. Vestfold må gå fra å
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være næringsvennlig til å bli nærings
offensiv. Det betyr at fylkeskommunen og
kommunene i større grad må bruke sine
virkemidler for å legge til rette for ønsket
utvikling.
Det er et ønske fra deler av næringslivet om
å åpne for mer areal til kontoretableringer
langs E18. Dette er n
 ødvendig for å tiltrekke
seg bedrifter til Vestfold og for å rekruttere
arbeidstakere fra et større omland. Lang
reisetid (til stasjon i tillegg til reisetid med
toget) gjør at det er vanskelig å tiltrekke
seg slike a
 rbeidstakere når bedriften ligger
i bysentrum. Motargumentet har vært at
bedrifter flytter fra bysentrene og ut til E18
for å skaffe seg lokaliseringsfordeler. Dette
fører til at arealer tiltenkt større bedrifter
som flytter til Vestfold forbrukes av lokale
bedrifter og tapper sentrum for arbeids
plasser. Kontor-arbeidsplasser er ønsket i
sentrum fordi de bidrar til mer aktivitet og
omsetning. Motargumentet har vært at
kontorarbeidsplasser ikke bidrar med
særlig aktivitet i sentrum.
For at et næringsareal skal være klart for
etablering av bedrifter som ønsker å
lokalisere seg i Vestfold må det tilrette
legges med infrastruktur i form av
veitilknytning, kraftforsyning, data- og tele
kommunikasjon, vann, avløp m.m. Det vil
kreve store ressurser å få klargjort de
arealene som i dag er lagt ut i kommune
planene. Både planavklaring og bygging vil
være mer komplisert i bysentrene enn
langs E18. Det er derfor behov for en økt
innsats for å få tilrettelagt arealer og
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FIGUR 20
Ledige næringsarealer avsatt i kommuneplanens arealdel og/eller som er regulert til
næringsvirksomhet. Oversikten viser status pr høsten 2017.
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FIGUR 21
Oversikt arealer som kan tas i bruk til næringsvirksomhet høsten 2017.
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 æringsbebyggelse i bysentrene slik at
n
bedrifter som ønsker å etablere seg i
Vestfold har mulighet til det.
Utfordringer:
 Vestfold må gå fra å være nærings
vennlig til å bli næringsoffensiv. Det
krever at kommunene inntar en mer
aktiv rolle og vurderer bruk av ulike
virkemidler. Dette kan for eksempel være
gjennom å eie eller tilrettelegge arealer.

 Det er avsatt tilstrekkelig med B- og
C-områder i kommuneplanene for over
skuelig fremtid. Utfordringen er å
vurdere om dette er de riktige arealene.
 Det er mangel på næringsarealer og
næringsbygg i bysentrene som egner
seg for kontor- og servicebedrifter med
mange ansatte og besøkende. Det
skaper en skjev konkurranse mellom
bysentrene og områdene langs E18.
 Det er mangel på arealer til bedrifter
med stort transportbehov og nærhet til
overordnet vegnett i nordre del av fylket.
 Det er behov for å øke forutsigbarheten
for investeringer i infrastruktur, som er
en forutsetning for etablering av
bedrifter i næringsområdene. Dette kan
f.eks. skje gjennom prioritering av ut
bygging for å skape forutsigbarhet for
private eiendomsutviklere.
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 Det er behov for skape større synergi
effekter av næringsetableringer. Dette
oppnås blant annet gjennom å etablere i
klynger og i byene.
 Næringslivet ønsker tidlig dialog med
offentlige myndigheter for å avklare
eventuelle arealkonflikter og andre
forhold som taler for eller mot etablering
av næringsvirksomhet. Planforum kan
brukes mer aktivt.
 Lokalisering av næringsvirksomhet må ta
hensyn til behovet for å redusere bilbruk
og tilrettelegge for miljøvennlig transport
ved å unngå lokaliseringer hvor alle
ansatte er avhengig av privatbil.
 Næringsvirksomhet langs E18 må ikke
skape utfordringer for kapasiteten eller
trafikksikkerheten på motorveien, i
kryssområdene eller tilførselsveiene.
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3.2.2 Behov for næringsarealer

Etterspørselen etter næringsarealer, og særlig for etablering av
kontorbedrifter, må vurderes i forhold til den langsiktige strukturen
av arbeidsplasser i fylket.

FAGLIG RÅD
Behov for næringsarealer
Behovet for næringsarealer vurderes i
forbindelse med utarbeidelse av
kommunens arealstrategi og
bystrategi.
Kommunene bør vurdere om de har
avsatt de rette arealene for å oppnå
ønsket nærings- og samfunnsutvikling.
Kommunene bør spesielt vurdere
virkemidler for å legge til rette for
næringsetableringer i sentrumsområdene.
Det bør være et mål å ha byggeklare
arealer både i sentrumsområdene, i
randsonen rundt byene og tettstedene
og ved hovedvegsystemet.
For å skape forutsigbarhet for
grunneierne og eiendoms-utviklerne
anbefales det at kommunen tar en
aktiv rolle i avklaringen av
utbyggingsrekkefølge av arealer og
områder.

Foto: Anne-Kari Hetterud
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3.2.3 Lokalisering

R15
LOKALISERING AV NÆRINGS
VIRKSOMHET OG SERVICE
Ved lokalisering av næringsvirksomhet
skal det tas hensyn til antall ansatte og
besøkende til bedriftene.
Virksomheter med mange ansatte, lite
transportbehov i forbindelse med
næringsvirksomheten og mange
besøkende skal lokaliseres i sentrums
områdene eller ved kollektiv
knutepunkter med god kollektiv
betjening.
Virksomheter med moderat transport
behov i forbindelse med
næringsvirksomheten og moderat
antall besøkende skal lokaliseres i
byenes randsoner eller andre områder
med kollektivbetjening.
Virksomheter med stort transport
behov i forbindelse med nærings
virksomheten og lite antall besøkende
skal lokaliseres i byenes randsoner eller
andre områder med god tilgjengelighet
til det overordnede hovedvegnettet.
Rene kontorbedrifter skal ikke
l okaliseres på steder hvor det ikke er
mulighet for kollektivbetjening i frem
tiden. Kontorer som er knyttet til
bedriftene kjernevirksomhet kan
lokaliseres sammen med produksjons
enheten i bedriften.
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Ut fra et samfunnsperspektiv er det ønskelig at arbeidsplass- og
besøksintensive bedrifter lokaliseres i områder hvor det er god
tilgjengelighet med kollektivtransport, gange og sykkel. Når det er
etablert en dobbeltsporet jernbane gjennom fylket, vil sentrums
områdene bli langt mer attraktive for etablering av arbeidsplass
intensive arbeidsplasser enn i dag.
Lokalisering av bedrifter skal ta hensyn til antall ansatte i bedriften,
antall besøkende og behovet for transport til/fra bedriftene.
Arbeidsplassintensive virksomheter bør ha høy arealutnytting,
sentral lokalisering i bystrukturen, god kollektivtilgjengelighet,
mange innbyggere i gang- og sykkelavstand, lav parkeringsdekning
med bil og høy med sykkel. Virksomheter som på grunn av størrelse
og grad av spesialisering henvender seg til et regionalt marked, skal
ligge i sentrum av regionale byer eller i områder med kompetanse
miljøer i tilknytning til disse. Arealkrevende virksomheter bør ha
nærhet til hovedveinettet. Områder for arealkrevende virksomheter
kan ha lavere arealutnyttelse, mindre sentral beliggenhet, lav
kollektivtilgjengelighet, færre innbyggere i gang- og sykkelavstand
og god parkeringsdekning med bil.
Retningslinje R15 bygger på ABC-prinsippet fra gjeldende RPBA.
Retningslinjen gjelder for alle typer bedrifter. I tillegg omhandler
retningslinjen lokalisering av kontorer.
Arealer og bebyggelse for de ulike transportbehovene og
bedriftene avklares i arealstrategien som skal utarbeides av
kommunene (se kapitlet «oppfølging av planen»). Tilgangen på
arealer bør avklares i samarbeid med grunneiere og eiendoms
utviklere for å få et realistisk bilde av tilgangen på arealer over tid.
Ut fra et samfunnsperspektiv er det ønskelig at bedrifter lokaliseres
slik at det skapes synergieffekter. Dette kan skje gjennom å etablere
eller styrke eksisterende klynger, eller å styrke sentrumsområdene
som naturlige næringsklynger.
Det offentlige bør gå foran som gode eksempler og etablere
virksomheter sentralt.
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Kollektivtilgjengelighet

Høy

Lav

A

ABC-PRINSIPPET
ABC-prinsippet ble etablert som
planleggingsprinsipp for etablering av
kontorer og bedrifter i Nederland på
slutten av 1980-tallet. Målet med
prinsippet var å minimere unødvendig
trafikk og beholde transportavhengige
bedrifter tilgjengelig i bysentrene eller ved
transportknutepunkter. Prinsippet er
basert på en kobling mellom
klassifiseringen av arealer i forhold til
tilgjengelighet og bedrifter sett i
sammenheng med transportbehovet.

B
C
Biltilgjengelighet

Høy

FIGUR 22
Lokalisering av bedrifter i forhold til biltilgjengelighet og kollektiv
tilgjengelighet, dvs. bedrifter med mange ansatte/ besøkende.

Steder ble klassifisert ifølge en
tilgjengelighets-profil og virksomheter
med en mobilitets-profil. Eksisterende og
potensielle områder for næringsvirksomhet klassifiseres som A-, B- eller
C-områder etter hvor godt tilgjengelige de
er med bil, kollektiv transport og for
gående og syklister.

1. Kontorer med administrasjon og/eller produktutvikling knyttet
til produksjonsbedrifter.
Denne typen kontorer kan etableres sammen med produksjons
enheten i arealer avsatt til næring i kommuneplanens arealdel.
Kontorarbeidsplassene skal være knyttet til produksjonsdelen av
driften og ikke utgjøre mer enn 50% BRA, og ikke overstige 1000
m2 BRA.

Virksomheter som tiltrekker mange
mennesker ønskes lokalisert i A-områder,
dvs. områder med god tilgjengelighet
med kollektiv og ikke-motorisert transport
og lav tilgjengelighet med bil. Virksomheter med få ansatte eller besøkende,
men med høy avhengighet av bil for
godstransport osv., kanaliseres til
C-områder. Disse kan lett nås med lastebil,
men trenger ikke å være så lett
tilgjengelige med kollektive
transportmidler.

2. Større kontoretableringer knyttet til administrasjon og/eller
produktutvikling i bedrifter med flere lokaliseringssteder i Norge
og/eller utlandet.
Dette vil være kontorer knyttet til større nasjonale og internasjonale
bedrifter innenfor helse, sikkerhet, olje- og gassindustrien, hoved
kontorer for større rådgivningsfirmaer m.m. Slike kontorer kan
etableres i arealer avsatt til næring i kommuneplanens arealdel. Om
etablering krever reguleringsplan må vurderes ift. planavklaringen i
området og omfang av bygge- og anleggsarbeider som er nød
vendig, jfr. PBL § 12-1, 2. og 3. ledd.

I en mellomkategori ligger B-områdene,
som kjennetegnes av å være relativt godt
tilgjengelige både med kollektiv transport
og med bil. Kollektive trafikknutepunkter i
byenes randsone hører med til denne
kategorien. I B-områdene vil det være
gunstig å lokalisere virksomheter som har
forholdsvis mange ansatte eller
besøkende per arealenhet, men som
samtidig er avhengige av en del
varetransport, f. eks. møbelvarehus,
sykehus og sportsarenaer.

Kontorarbeidsplasser omfatter tre ulike typer funksjoner:
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R9

3. Kontorer knyttet til lokal og regional tjenesteyting.
Kontorer beregnet på tjenesteyting (f.eks. konsulentvirksomhet)
krever arealformål «bebyggelse for offentlig eller privat tjeneste
yting», jfr. PBL § 11-7, pkt. 1. Privat og offentlig tjenesteyting kan ikke
etableres innenfor arealformål «næringsbebyggelse».

OFFENTLIGE
VIRKSOMHETER OG FORMÅL
Statlige, fylkeskommunale og
kommunale tjenester og virksomheter
med mange arbeidsplasser og/eller
virksomhet rettet mot publikum skal
lokaliseres sentralt i regionalt
prioriterte byer og tettsteder, innenfor
10-minuttersbyen og nær
kollektivknutepunkt.

FAGLIG RÅD
Lokalisering av a
 rbeids- og
besøksintensive virksomheter
Arbeidsplass- og besøksintensive
offentlige virksomheter skal primært
lokaliseres sentralt i de regionalt
prioriterte byer og tettstedene, innen
for 10 minutters gangavstand fra by
sentrum eller kollektivknutepunkt.

Lokalisering av klynger
Lokalisering av bedrifter bør bygge opp
under nye eller etablerte
klyngedannelser.

Krav og ønsker knyttet til lokalisering og utforming av kontor
arbeidsplasser endrer seg over tid. Kontorarbeidsplasser må
lokaliseres slik at de kan betjenes med ulike transportmidler, og
ikke gjøres avhengig av bilbruk.
Lokalisering av mange arbeidsplasser langs E18 basert på bruk av
privatbil kan gi utfordringer knyttet til kapasiteten og trafikksikker
heten på motorveien, i kryssområdene og tilførselsveiene.
Det kan stilles krav i kommuneplanens arealdel om at lokalisering av
visse typer bedrifter, eller i bestemte områder i arealdelen, først kan
skje etter at det er utarbeidet reguleringsplan, jfr. PBL §11-9, pkt. 1.
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Næringsvirksomhet i sentrumsområdene skal bidra til en attraktiv
og levende by gjennom en sentral lokalisering.
Lokalisering av hovedkontorer og andre større kontorbedrifter kan
skje innenfor arealer avsatt til næringsformål i kommuneplanens
arealdel. Om regulering er nødvendig vil være avhengig av plan
avklaringen i området og utbyggingens omfang. En avklaring av
mulige lokalisering i kommunal arealstrategi for kontoretableringer
i kommunen vil være av betydning når en større kontoretablering
skal vurderes.
Som større kontoretableringer regnes bedrifter med et nasjonalt
eller internasjonalt markedsområde, med 100 eller flere ansatte og
et arealbehov på 5000m2 eller mer.
Å bidra til klyngedannelser av bedrifter som har nytte av hverandre
er en viktig strategi i næringsutviklingen i Vestfold. Men det er
særlig bedrifter som er sentrale i en klyngedynamikk som bidrar til
å øke den regionale attraktiviteten (Gusland 2018). For å bygge opp
under eksisterende næringsklynger må det legges til rette for en
arealmessig utvidelse av eksisterende næringsklynger når det
oppstår behov for det. Utvidelse og supplering av eksisterende
næringsklynger bør skjer i et samarbeid mellom bedriftene,
aktuelle grunneiere og/eller eiendomsutviklere, kommunen og
Vestfold fylkeskommune.

R16
LOKALISERING AV
KONTORARBEIDSPLASSER
Kontorarbeidsplasser skal lokaliseres i
byområdene ved transport
knutepunkter. Kontorarbeidsplasser
skal i utgangspunktet ikke lokaliseres
langs E18. Unntak fra hovedregelen kan
vurderes for større kontoretableringer
rettet mot et nasjonalt eller
internasjonalt marked (se definisjonen
av kontorarbeidsplasser).
Lokalisering av alle typer kontor
arbeidsplasser skal skje ut fra en
helhetlig vurdering av behovet.
Vurderingen gjøres i arealstrategien
som skal utarbeides.
Kontorarbeidsplasser som betjener et
lokalt eller regionalt marked skal
lokaliseres i eller i randsonen av by
sentrene. Kommunene skal tilrette
legge for dette i arealstrategien og/eller
bystrategien som skal utarbeides.
Kontorarbeidsplasser med mange
ansatte og besøkende som betjener et
lokalt eller regionalt marked skal
etableres innenfor gangavstand fra de
fremtidige stasjonslokaliseringene, og
innenfor 10-minuttersbyen.
Kommunene skal som en del av
bystrategien tilrettelegge for etablering
av moderne kontorer i byområdene.
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3.2.4 Arealeffektivisering

FAGLIG RÅD
Fortetting av næringsarealer
Næringsområder bør fortettes der det
er mulig og nye områder bør utformes
slik at utvidelse av bedriftene er mulig
over tid. For å effektivisere arealbruken
bør det settes minimumskrav til areal
utnyttelse (% BRA), men varierende
etter formål, virksomhetens art og
behovet for utvidelse over tid.

Utforming av
næringsområder
Næringsområdene bør utformes slik at
infrastruktur, transportsystemer og
kommersielle tilbud kan brukes
sammen av flere bedrifter. Bygninger
og uteområder bør utformes og
beplantes slik at næringsområdene
fremstår som velorganiserte og
attraktive for de som arbeider, besøker
og reiser forbi områdene. Kommunen
bør sette krav i kommuneplanen om
utomhusplan og andre kvalitetskrav for
næringsområdene.
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Utvikling av næringsområder bør skje både som fortetting i
eksisterende områder og på arealer avsatt i kommuneplanene eller
reguleringsplan.
Tomteutnyttelsen må tilpasses virksomheten og vurderes i forhold
til en mulig fremtidig utvidelse av virksomheten. For å få en effektiv
utnyttelse av arealene bør organisering på tomten, felles infra
struktur m.m. vurderes når utformingen av områdene fastlegges.
Det skal økonomiseres med næringsarealene gjennom en høy
arealutnyttelse og effektiv arealbruk.
Næringsområdene utenfor og i randsonen av byene, er en del av
Vestfolds identitet og ansikt utad, og bør utformes slik at de bygger
opp under Vestfolds attraktivitet. Utformingen må ta hensyn til
både funksjonelle forhold og hvordan områdene fremstår.
Områdene bør utformes slik at fellesfunksjoner som veger, teknisk
infrastruktur, parkering og andre mulige fellesfunksjoner
minimeres. Det sparer både penger og arealer. Uteområdene og
bygningene bør fremstå som attraktive, særlig de som er godt
synlige fra hovedveiene, tog og buss.
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Foto: Nortura
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3.2.5 Aktiv utvikling av regionalt
viktige funksjoner
Samarbeid med grunneiere og eiendoms
utviklere vil gi forutsigbarhet både for
kommunen, næringslivet og utviklerne.
Kommunen bør innta en aktiv rolle i
planleggingen og utviklingen av
næringsarealer.
Regionalt viktige næringsområder er
arealer som er knyttet til regionale
funksjoner i transportsystemet eller som

1

2

Bysentrene i Holmestrand,
Horten, Tønsberg,
Sandefjord og Larvik:

Torp

Bysentrene er vesentlige for
verdiskapingen og Vestfolds
attraksjon som etableringssted
for bedrifter med et regionalt
og nasjonalt marked.
Bysentrene er tilgjengelige for
alle brukergrupper og bedrifter
med mange besøkende bør
prioriteres lagt til bysentrene.
Teie er en funksjonell del av
Tønsberg og er en del av det
prioriterte byområdet.
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har en funksjon som dekker hele eller
større deler av Vestfold. Noen områder og/
eller virksomheter ansees å være særlig
viktige for utvikling av arbeidsplasser og
næringsliv i Vestfold, og skal tillegges
vesentlig vekt i den framtidige areal
forvaltningen. For følgende områder
anbefales særlige b
 etingelser for
næringsetableringer:

Lokalisering og utforming av et
næringsareal i tilknytning til
Torp flyplass for nasjonale og
internasjonale bedrifter må
vurderes med tanke på
plasseringen av en fremtidig
stasjon på InterCitystrekningen. Området bør klar
gjøres slik at det er klart for
etableringer når, eventuelt før,
ny stasjon på Vestfoldbanen
settes i drift.
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3

4

Campus Vestfold, USN:

Larvik havn:

Området prioriteres for
lokalisering av teknologi- og
forskningsbasert nærings
utvikling, og annen næring
knyttet til universitetsmiljøet.
Området utvikles med boliger,
service og noe handel for å
dekke behovet knyttet til
campus. En revidert utviklings
plan/ områdeplan må klargjøre
muligheter for fortetting av
eksisterende campusområde
og avklare nye arealer for ut
vikling. Det anbefales at det
etableres et utviklingsselskap
med offentlige myndigheter,
grunneiere og private utviklere.

Bedrifter som lokaliseres på og
ved havna bør bygge opp under
havnas virksomhet og funksjon.
Transportsystemet til havna må
sikres slik at forbindelsen til E18
sikres. Havnas tilknytning til
jernbanen må vurderes i den
videre planprosessen for
InterCity-strekningen.

Slagen energipark (Tønsberg):
Området reserveres til bedrifter med
tilknytning til raffineriet eller lignende
virksomhet.
Rygg (Tønsberg):
Næringsvirksomhet ved Rygg prioriteres til
aktiviteter knyttet til avfallshåndtering,
resirkulering, energivirksomheter og
lignende.
Ås-området (Tønsberg):
Åskollen er viktig for næringsmiddelindus
trien i Vestfold. Det er gitt en prinsipiell

aksept til å utvikle dette næringsområdet
med 90–100 daa. Omdisponering til
næringsformål skal tilgodese eksisterende
virksomheters behov eller annen nærings
middelindustri med o
 verveiende fordeler
av lokaliseringen.
Samfunnssikkerhet og beredskap:
Flere viktige funksjoner og i nstitusjoner
knyttet til s amfunnssikkerhet og beredskap
er lokalisert til Vestfold og det er mulighe
ter for å utvikle en sikkerhetsklynge i regio
nen med både private og offentlige aktører.
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Regionalt prioriterte områder
Vestfold fylkeskommune vil ta initiativ til videre planlegging og
utvikling av bysentrene og de prioriterte næringsområdene ved
Sandefjord lufthavn Torp, Campus Vestfold på Bakkenteigen og
Larvik havn. Områdene har regionalt viktige funksjoner og etablering
av næringsarealer i disse områdene har potensiale til å tiltrekke nye
bedrifter til Vestfold som ellers ikke ville kommet til regionen.
Næringsarealene skal ikke konkurrere om bedriftsetableringer med
andre næringsarealer i fylket, men forbeholdes bedrifter knyttet til
områdenes regionale funksjon.
Arealer ved Torp flyplass forbeholdes bedrifter med et nasjonalt og
internasjonalt nedslagsfelt hvor nærhet til flyplass er en kritisk
konkurransefaktor. Arealene ved Campus Vestfold forbeholdes
bedrifter knyttet til universitetet og forskningen som foregår der.
Arealene ved Larvik havn reserveres bedrifter med tilknytning til
logistikk og havnevirksomhet.
For å bidra til utvikling av de regionalt viktige områdene, vil Vestfold
fylkeskommune ta initiativ til at det vurderes etablering av utviklingsselskaper knytte til hvert av de tre områdene. Mandat og rolle for
utviklingsselskapene må vurderes i samarbeid med de berørte
kommunene og grunneierne.
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3.2.6 Forholdet mellom
Regional plan for verdiskaping og
innovasjon og RPBA
Regional Plan for verdiskaping og
innovasjon (RPVI) skal legge grunnlaget for
økt verdiskaping og velferd i Vestfold. Økt
verdiskaping er viktig fordi det er en
forutsetning for befolkningens fremtidige
velferd. Delmålene i planen er å øke
bedriftenes og de ansattes verdiskaping og
produktivitet, skape nye arbeidsplasser og
få flest mulig i arbeid. Utgangspunktet for
arbeidet er at Vestfold er et attraktivt sted å
bo med korte avstander og stadig bedre
kommunikasjon og flere solide
kompetansemiljøer, næringsmiljøer, og
noen med sterke globale posisjoner.
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
legger grunnlaget for utvikling av byene,
tettstedene og næringsarealene i fylket, og

legger dermed viktige premisser for
fremtidens verdiskaping. Bruken og
utforming av arealer, bebyggelse, teknisk
infrastruktur og transportsystemet legger
grunnlaget for et attraktivt og effektivt
næringsliv. RPBA fastlegger de fysiske
rammene for næringsutviklingen i Vestfold,
mens RPVI legger til rette for bl.a.
entreprenørskap, klyngeutvikling,
kompetanseutvikling og forskningsbasert
innovasjon, og har bedrifter, o
 rganisasjoner,
institusjoner og andre virkemiddelaktører
som målgruppe.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

SAMMEN OM VERDISKAPING
OG INNOVASJON

Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015
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Illustrasjon: Asplan Viak AS

3.3 Handel
Regional plan for handel og sentrums
utvikling i Vestfold (2009) har som formål å
styre utviklingen av større handels
etableringer for å styrke eksisterende byer
og tettsteder. Planen legger opp til at større
etableringer skal skje gjennom en over
ordnet planmessig avklaring med handels
analyse, og lokaliseres til områder som er
avsatt til formålet i kommuneplanen.
Handelsvirksomhet inntil 1000 kvm BRA
krever ingen overordnet avklaring, og
kommunene står fritt til å vurdere en slik
etablering.
Kommunen kan etter en skjønnsmessig
vurdering av virkningen på senterstrukturen
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også fravike kravet om en overordnet plan
messig avklaring for etablering og utvidelse
av handelsvirksomhet mellom 1000-3000
m2 BRA.
For etablering og utvidelse av handels
virksomhet over 3000 m2 BRA krever planen
en overordnet planmessig avklaring med en
handelsanalyse.
Planen har en regional planbestemmelse
som forbyr handelsetableringer langs E18 i
en kilometers avstand, med unntak av
områder som inngår i sentrumssoner i kom
muneplanen. Tiltak i strid med bestemmel
sen, krever samtykke fra regional planmyn
dighet.
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3.3.1 Forholdet mellom ny
og gammel plan
Regional plan for handel og sentrums
utvikling i Vestfold er innarbeidet i denne
utgaven av RPBA. Hensikten er ikke å endre
grunnprinsippene for handelsetablering,
men gjøre forvaltningen enklere. Tvilstilfeller
tolkes på bakgrunn av historikken knyttet til
restriksjoner på handelsarealer både
gjennom Forskrift om rikspolitisk
bestemmelse for kjøpesentre fra 2008 og
tidligere regional plan fra 2009.
Grunnprinsippene fra tidligere plan videre
føres: Handelsvirksomhet skal i utgang
punktet avklares i kommuneplanens areal
del og/eller i kommunedelplan på bakgrunn
av en handelsanalyse for kommunen og
forbudet mot handel langs E18 videreføres.
Fortsatt gjelder prinsippet om at ny og
vesentlig utvidelse av handelsetableringer
skal skje i eksisterende byer og tettsteder,
men det legges vekt på at lokalisering av
handelsvirksomhet skal bidra til å styrke og
bygge oppunder de regionalt prioriterte
byene og tettstedene.

Det legges opp til to typer områder for
handel: sentrumssoner i regionalt prioriterte
byer/ tettsteder og andre områder for
handel. Senterstrukturen som følger av den
regionale planen fra 2009 er foreldet etter
som det nå er etablert nye kommuner i
Vestfold. Kommunene må definere ny
senterstruktur med det antall nivåer som er
hensiktsmessig. Soner for handel (sentrums
soner med sentrumsformål) skal defineres
og avgrenses i utstrekning. Hvor mye handel
som kan tillates i de ulike sentrene skal
baseres på en handelsanalyse for
kommunen. Handel i den øvrige senter
strukturen fastlegges nå som andre områder
for handel. Dette skal gjøres i samråd med
fylkeskommunen.
Med handelsvirksomhet menes i denne
planen enhver form for publikumsrettet
handel. Det skilles ikke mellom detaljhandel
og handel med plasskrevende varer.
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3.3.2 Generelt om handel

R17
LOKALISERING AV HANDEL
Arealer for handelsvirksomhet skal
fremgå av kommuneplanens arealdel
eller kommunedelplan.
Etablering av handelsvirksomhet med
et samlet bruksareal på over 3 000
kvadratmeter eller utvidelse til over
3 000 kvadratmeter samlet bruksareal
er bare tillatt der det er i samsvar med
kommuneplanens arealdel eller
kommunedelplan.
Etablering eller utvidelse av handels
virksomhet opp til 1000 kvm bruks
areal (BRA) er unntatt fra kravet om
overorda planmessig avklaring forut
satt at etableringen ikke kommer i strid
med forbudssonen langs E18.
Etableringer eller utvidelser av handel
opp til 1000 kvm BRA skal inngå i
beregningen av maks tillatt BRA for
handel innenfor et område for handel.
Det kan ikke etableres nye områder for
handel gjennom flere enkeltvise
etableringer under 1000 kvm BRA.

Det synes å være bred enighet om at f orbudet langs E18 har vært et
viktig virkemiddel for å unngå uønskede handelsetableringer i kilo
meterbeltet. Selv om bestemmelsen nok har medvirket til å hindre
spredning av handel til disse områdene, viser nytt kunnskapsgrunn
lag likevel at den tradisjonelle sentrumshandelen har blitt svekket. En
undersøkelse gjort av Mendo i 2017 viser en utvikling som tyder på at
bysentrum taper omsetning til randsonen av byene. Dessuten har
andelen av netthandel økt og er trolig økende. Det er fortsatt behov
for å styre utviklingen slik at handel bidrar til å styrke de regionale
byene og tettstedene og gjøre dem attraktive. Forutsigbare
rammevilkår er dessuten viktig for næringen.
Hovedprinsippet er at handelsvirksomhet skal ha en overordnet
planmessig avklaring. Arealer til handel fastsettes i kommuneplanen.
Mindre handelsvirksomheter (opp til 1000 kvm BRA) unntas som
tidligere fra kravet om overordnet plan. Hensikten er at det skal være
mulig for kommunene å e
 tablere en dagligvarebutikk som dekker et
lokalt behov uten at dette først må vurderes i en overordnet plan.
Unntaket som gjelder etableringer/og eller utvidelser til inntil 1000 m2
gjelder ikke for områder for handel der det er satt et maksimumstak på
samlet handelsetablering. Maksimalt tillatt handelsareal skal følges,
selv om den enkelte etablering/utvidelse kommer under grenser på
1000 m2. Unntaket gjelder heller ikke i områder som tillater handels
etableringer uten at det er satt et maksimumstak for samlet etablering.
Da må den samlede tyngden av handelsetableringer vurderes, fordi
mange små etableringer i et relativt konsentrert område vil kunne ut
fordre senterstrukturen og gi større trafikk til et område enn ønskelig.
Definisjon av BRA (NS 3940:2007): Bruksarealet er bruttoarealet
minus arealet som opptas av yttervegger. Bruksareal for en
bygning er summen av bruksarealet for alle måleverdige plan/
etasjer uavhengig av bruken
I denne planen inngår følgende i BRA: Med bruksareal for handel
menes alle arealer som tilhører handelsbedriften slik som felles
areal og leietakers bruksareal som består av salgsflate, lagerlokale,
spiserom/kantine og kontorareal, eller arealer som kan sidestilles
med disse. Det er dette som skal omfattes av BRA.
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Foto: Gunnar Ridderström

3.3.3 Lokalisering av handel
i regionalt prioriterte byer og tettsteder
FIGUR 18
Trenden er at folk i økende grad er i byen av
andre grunner enn for å handle, men når de
først er der handler de samtidig.

R12

Handel er en viktig driver for å videreutvikle og skape levende og
attraktive byer og tettsteder. En hensiktsmessig lokalisering av
handelstilbudet kan bidra til at en størst mulig andel av
befolkningen kan utføre sine innkjøp i eget nærområde. Dermed
reduseres transportbehovet. Nyetablering og/eller utvidelse av
eksisterende handelsvirksomhet skal bygge oppunder de regionalt
prioriterte byene og tettstedene ved at lokaliseringen bidrar til
ønsket sentrumsutvikling.

HANDEL I REGIONALT
PRIORITERTE BYER OG
TETTSTEDER
Arealer for handel skal primært legges
til de regionalt prioriterte by- og tett
stedene Sande, Holmestrand, Horten,
Tønsberg, Stokke, Sandefjord og Larvik.
I kommuneplanens arealdel eller
kommunedelplan skal sentrumssoner
for handel framgå.

Illustrasjon: Asplan Viak

Store handelskonsepter eller handelsområder som skal dekke mer
enn et lokalt behov, etableres i sentrum av byer og tettsteder innenfor
definerte sentrumssoner* som er avsatt i kommuneplanens a
 realdel.
I sentrumssonen kan alle typer handel etableres. Etableringen er
basert på et regionalt kundegrunnlag. Sentrumssonen markeres slik
at det bidrar til et kompakt bysentrum uten fare for mye handels
etablering i ytterkanten av 5 og 10 minutters byen.
For å sikre et best mulig varehandels- og servicetilbud i alle deler av
regionen, bør dimensjoneringen av handelstilbudet stå i forhold til
den aktuelle byen eller tettstedets rolle i den regionale areal- og
transportstrukturen.

FIGUR 23

Regionale myndigheter legger ingen restriksjoner på handel i
sentrumssonene, men vil reagere på kommuneplanforslag der
sentrumssonen er markert for vidt.

Karlegging av ledige lokaler i Sandefjord
sentrum, 5 min. byen, viser hvilke lokaler som
sto tomme (rød) en dag i juni 2017. Ref.
Byregnskap Sandefjord 2018.
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3.3.4 Andre områder for handel

ANDRE OMRÅDER FOR HANDEL
Andre områder for handel skal avklares
gjennom kommuneplanens arealdel
eller kommunedelplan. Følgende
kriterier skal inngå i kommunens
vurderinger ved avsetting av
områder for handel:
1. Virkningene handelsvirksomheten vil
få på de prioriterte by- og tettstedene
skal dokumenteres ved å benytte
fylkeskommunens analysemodell
eller tilsvarende metode/metodikk.
a) Handelsetableringer eller utvidelser
skal ikke lokaliseres eller få et slikt
omfang at de konkurrerer med
handel i de regionalt prioriterte by- og
tettstedene eller medfører en vesent
lig økning av trafikk med personbil.
b) Lokalisering og omfang av handel
tar utgangspunkt i samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging.
c) Handelen skal dimensjoneres og
tilpasses byen eller tettstedene de er
knyttet til.
2. I områder som åpner for handel
utenfor sentrumssonene i prioriterte
by og tettsteder skal kommunen
gjennom juridisk bindende plan
bestemmelser fastsette maks tillatt
utbygget bruksareal for handel for
området samlet. Det kan også settes
begrensninger på størrelsen på den
enkelte handelsetablering.
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For å sikre at etablering og utvidelse av handelsvirksomheten i disse
områdene støtter oppunder målsettingen om å styrke de prioriterte
byene og tettstedene og reduserer transportbehovet, skal det alltid
gjennomføres en handelsanalyse. Dette gjøres som tidligere ved å
bruke en handelsmodell. Hensikten med handelsanalysen er å utrede
virkningene en eventuell etablering kan få for både byutvikling og
transportmønsteret. I arbeidet med å revidere RPBA har fylkeskom
munen utarbeidet en ny handelsmodell for handelsanalyser. Denne
eller tilsvarende metode skal brukes.

Foto: Knut Opeide

R18

Andre områder for handel omfatter både byer og tettsteder som ikke
faller innunder betegnelsen regionalt prioriterte byer og tettsteder og
handelsområder med bransjer som ikke passer i by. Det som omfattes
av begrepet andre områder er til dels svært ulike handelsområder og
det er nødvendig å ha et bevisst forhold til hva slags utvikling som
passer i det enkelte området. Kommunen skal avpasse omfang og
lokalisering slik at omsetningen i andre områder for handel ikke går
på bekostning av de regionalt prioriterte byene og tettstedene.
Handelen i de prioriterte byene og tettstedene bør styrkes.
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Byer og tettsteder som ikke er regionalt prioriterte
Utenfor de regionalt prioriterte byene og tettstedene skal handels
omfanget tilpasses lokale forhold, og baserer seg på et lokalt kun
degrunnlag. Omfanget fastsettes i kommuneplanene. For eksempel
vil handel være en viktig del av et levende lokalsamfunn på Teie, i
Åsgårdstrand, på Revetal osv. Hensikten med retningslinjene er
ikke å hindre handelsvirksomhet her, tvert imot kan den være øn
skelig. Det er imidlertid viktig at kommunen vurderer omfanget og
lokaliseringen av handelen i sammenheng med handelen i kommu
nen totalt sett.

R19
ANDRE FORMER FOR HANDEL
Showroom i tilknytning til netthandel,
skal lokaliseres i de prioriterte by- og
tettstedene eller andre områder som
er avklart for handel.

Handelsområder med bransjer som ikke får plass i by
Dette er områder som i dag er avsatt som avlastningsområder i
kommunenes kommuneplaner. Typiske eksempler er Øya i Larvik,
Pindsle i Sandefjord, Kilen og Stensarmen i Tønsberg, Trimveien i
Horten, Bentsrud i Holmestrand.

Netthandel
Mange handler på internett og får produktene tilsendt i posten eller
henter dem selv på et lager. Andelen netthandel øker og kommer
trolig til å fortsette å øke i fremtiden. Det skilles mellom bedrifter
hvor det bare hentes varer bestilt på nettet, og bedrifter med
showroom hvor kundene også kommer for å orientere seg om til
budet bedriften tilbyr. Showroom som retter seg mot netthandel
sidestilles i planen med alminnelig handelsaktivitet og skal derfor
lokaliseres i byene eller andre områder som er avklart for handel.
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3.3.6 Regional planbestemmelse handel

R20
FORBUD MOT ETABLERING AV
HANDEL LANGS E18
Kommunene skal innarbeide forbud
mot etablering av handel langs E18
som en bestemmelse i kommune
planens arealdel.

REGIONAL
PLANBESTEMMELSE
LOKALISERING AV HANDEL
1. Etablering av handelsvirksomhet
med et samlet bruksareal på over
3 000 kvadratmeter eller utvidelse til
over 3 000 kvadratmeter samlet
bruksareal er bare tillatt der det er i
samsvar med kommuneplanens
arealdel eller kommunedelplan.
2. Det tillates ikke etablering av
handelsvirksomhet i et belte på 1 km
på hver side av E18.
Forbudet gjelder ikke i sentrumssoner i
prioriterte by- og tettsteder eller
arealer avklart som andre områder for
handel i kommuneplanens arealdel
eller kommunedelplan.

74

Planbestemmelsen fra Regional plan for handel og sentrums
utvikling i Vestfold (vedtatt oktober 2009) videreføres. Dette betyr
at det fortsatt legges opp til en regional samordning av politikken
for etablering og utvidelse av større kjøpesentre og handels
områder i Vestfold
Med hjemmel i § 8-5 i plan- og bygningsloven gjelder plan
bestemmelsen i 10 år fra vedtaksdato eller inntil godkjent arealplan
som ivaretar de hensynene som bestemmelsen fastsetter i
formålet, trer i kraft.
Formålet er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, bidra til
effektiv arealbruk, og legge til rette for miljø- og helsefremmende
transportvalg. Planbestemmelsen skal sikre at nye handels
virksomheter av regional betydning lokaliseres i tilknytning til
eksisterende by- og tettstedssentre, med god kollektivdekning og
tilgjengelighet med sykkel og gange. Den regional plan
bestemmelse har direkte virkning for alle byggetiltak som omfatter
handelsformål.
Den regionale planbestemmelsen gjelder foran gjeldende
kommunale og regionale planer.
Dersom det planlegges tiltak i strid med den regionale plan
bestemmelsen, krever dette samtykke fra regional planmyndighet.
Analyser utført av Asplan Viak i 2008 viste at lokalisering av handel
i sentrum vil øke attraktiviteten og gi økt regional vekstkraft.
Handelsetablering langs E18 ville ha negative konsekvenser for
Vestfoldbyene og sentrumsutviklingen. Etablering langs E18 ville
gjøre det vanskelig å få til god utvikling av kollektivtilbudet samt at
det ville bidra til arealspredning i strid med regionale og nasjonale
mål. Forbudet videreføres som tidligere som en regional
planbestemmelse. Kommunene skal innarbeide forbudet som en
bestemmelse i k
 ommuneplanens arealdel.
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3.4 Kulturminneverdier
Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap og opplevelser,
som det også knytter seg store bruksverdier til. De omfatter alt fra
gravhauger og steingjerder til bygninger og tekniske og industrielle
anlegg. Kulturminner og kulturmiljøer er ikke-fornybare ressurser.
Blir de ødelagt eller fjernet, er de tapt for alltid. Men i motsetning til
mange andre ikke-fornybare ressurser, mister de ikke sin betydning
så lenge de blir brukt og forvaltet på en måte som ivaretar verdiene
de er bærere av.
Arealpolitikken som er fastlagt i RPBA, skal tilrettelegge for en
bærekraftig utvikling der historien er med inn i framtida. Det betyr
at de viktigste kulturmiljøene i Vestfold skal ivaretas og videre
utvikles. RPBA med tilhørende temakart viser hvilke kulturmiljøer
Vestfold fylkeskommune som regional kulturminnemyndighet
prioriterer. Kulturminnepolitikken i RPBA skal bidra til at samfunns
mål 2, 3, 5 og 7 nås.

Kulturmiljø i Sandefjord sentrum

Prioriterte kulturmiljøer
Vestfold har mange kulturmiljøer – og vi verken kan eller skal ta
vare på alle. Kulturmiljøene i temakart til RPBA har alle høy nasjonal
og/eller regional kulturminneverdi. Det er derfor de er gitt prioritet i
planen.
Kulturmiljøene er lokalisert både innenfor og utenfor langsiktige
utviklingsgrenser, og har ulik karakter. Noen av områdene inne
holder arkeologiske kulturminner. Fevang i Sandefjord er et slikt
eksempel. Kulturmiljøet består av et gravfelt fra jernalder og har
rikelig med spor etter jordbruk fra samme periode. Andre kultur
miljøer er bygningsmiljøer inne i byer og tettsteder. Kirkegaten og
Nordre Kleiv i Holmestrand er et slikt bygningsmiljø. Kulturmiljøet
består av malte trehus i 1-2 etasjer og den største av fire kirker med
Y-form i Norge. Flere av kulturmiljøene i RPBA inneholder både
arkeologiske kulturminner og nyere tids kulturminner. Felles for alle
kulturmiljøene er at de har høy verdi og skal vernes. Hvilke verne
hensyn som vektlegges i de ulike områdene, varierer ut fra
kulturmiljøenes karakter.

Kulturmiljø i Holmestrand sentrum
FIGUR 24
Kartene viser nasjonalt og regionalt viktige
kulturmiljøer i Sandefjord og Holmestrand.
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Kulturminneforvaltning med utgangspunkt i tre
arealkategorier

R21
KULTURMILJØ
De nasjonalt og/eller regionalt viktige
kulturmiljøene i temakart for RPBA skal
sikres som bestemmelsesområder eller
hensynssoner i kommune- og
reguleringsplaner. Vernehensyn
tilpasses og innarbeides som
bestemmelser eller retningslinjer
til områdene.

R22

Kulturmiljøene og utbyggingsmønsteret som er fastsatt i RPBA,
ligger til grunn for kulturminneforvaltningen i Vestfold.
Forvaltningen skjer med utgangspunkt i tre arealkategorier:
1. Kulturmiljøer:
Kulturmiljøene i RPBA har nasjonal og/eller regional verdi. På grunn
av den høye kulturminneverdien, forvaltes de strengt. Endringer
tillates bare så fremt de bygger oppunder verdiene i området.
2. Områder innenfor langsiktige utviklingsgrenser:
Områder med liberal kulturminneforvaltning. Tiltak innenfor lang
siktige utviklingsgrenser, som samsvarer med intensjonene i RPBA,
anses å ha stor samfunnsverdi og vil normalt tillates.
3. Områder utenfor langsiktige utviklingsgrenser:
Områder som behandles på vanlig måte gjennom avklaring av
hvilke kulturminner som finnes i planlagte utbyggingsområder, og
avveiing mellom vern og andre samfunnsinteresser.

Foto: Katja Buen

TILPASNING TIL
KULTURMILJØER
Nye tiltak inntil nasjonalt og/eller
regionalt viktige kulturmiljøer skal til
passes områdets særpreg.

FAGLIG RÅD
Dokumentasjon av
kulturminneverdier
Kulturminneinteresser innenfor lang
siktige utviklingsgrenser bør avklares
på overordnet plannivå. Der tiltak i tråd
med RPBA berører nasjonalt og
regionalt viktige etterreformatoriske
kulturminner, bør disse dokumenteres
gjennom arkeologiske undersøkelser
før de fjernes.
 Middelalderfestivalen på Slottsfjell.
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 Bjerggata i Sandefjord.

Det er kulturminneforvaltningens oppgave å vekte kulturminne
winteresser opp mot andre samfunnsinteresser der disse utfordrer
hverandre. Vurderingene som er gjort i RPBA – om hvor de viktigste
kulturmiljøene er og hvor utbygging skal konsentreres – er en del
av vektingen. RPBA forplikter kulturminneforvaltningen til å vekte
hensynet til vekst tyngre enn hensynet til vern innenfor langsiktige
utviklingsgrenser. Unntaket er tiltak i eller tett på de nasjonalt og
regionalt viktige kulturmiljøene, eller tiltak som berører enkelt
stående bygg og anlegg som er freda eller har tilsvarende høy
verneverdi.
Kunnskap om hvor de viktigste kulturminneinteressene i Vestfold
befinner seg, er en viktig forutsetning for å kunne prioritere
ressurser og legge gode planer for arealutviklingen i fylket. Det er
de prioriterte kulturmiljøene i RPBA som vi skal bruke de fleste
ressursene våre på til formidling, forskning og utvikling. Økt
kunnskap om områdene vil styrke en kunnskapsbasert forvaltning,
ha en identitetsskapende effekt og gi økt forståelse for vern. Det
kan også gi grunnlag for reiseliv og annen næringsvirksomhet.

Foto: Rune Nordseter

FAGLIG RÅD
Bestemmelser og/eller
retningslinjer til kulturmiljøene
Det er utarbeidet en eksempelsamling
med forslag til sentrale vernehensyn
som bør gjelde for kulturmiljøene i
RPBA. Det anbefales at kommunene
legger vernehensynene til grunn ved
utforming av bestemmelser og/eller
retningslinjer i kommune- og
reguleringsplaner. Vestfold
fylkeskommune bistår kommunene
med utvelgelse og tilpasning.
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3.5 Naturressurser

R23
REGIONALE AREALVERDIER
Temakartene skal legges til grunn i
arbeidet med a
 realplaner på alle nivå.
Det forutsettes at planforslag
utarbeides med et lavt konfliktnivå
med de nasjonale og r egionale
interesser, slik disse framkommer
i temakartene.

Vestfold har arealer med viktige jordbruks-, kultur- og naturverdier.
Disse arealene må forvaltes slik at fremtidige generasjoner også får
nyte godt av dem. Arealene er grunnlag både for naturmangfoldet,
rekreasjon og friluftsliv, ressurs for landbruket, uttak av mineralres
surser og andre miljømessige, sosial og økonomiske verdier.
De rike naturressursene og kulturminnene i fylket må ivaretas i
arealplanleggingen på regionalt og kommunalt nivå. En viktig
grunn til vern, og til aksepten av vernehensynene, ligger i nytte
verdien. En helhetlig kretsløpstenkning er viktig for å sikre en god
forvaltning av ressursene. Vann, matjord, skog og geologiske
ressurser er grunnlag for livsviktig produksjon av matvarer,
byggematerialer og produkter og tjenester i regionen.
Temakartene som er utarbeidet er basert på en rekke registeringer
som gir informasjon om verdier knyttet til arealer i Vestfold.
Gjennom kunnskap om helheten i ressursgrunnlaget er det etablert
et grunnlag for å vurdere hvor vernehensyn kan vike for utviklings
formål. Kartleggingen av grønnstrukturen omfatter natur,
rekreasjon og landskap. Nasjonale, regionale og lokale datasett er
brukt til å utarbeide fylkesdekkende, klassifiserte temakart.
Verdiskalaen (A, B, C) uttrykker stor, middels og lav verdi relatert til
nasjonal arealpolitikk.
Temakartene er brukt som grunnlag for å definere en regional
grønnstruktur i kommuneplanprosesser, og er verdifull kunnskap
for å sikre sammenhenger mellom regional og lokal grønnstruktur.
Retningslinjene skal sikre at den regionale grønnstrukturen bevares
mest mulig inngrepsfri og sikre forbindelse mellom boligene i
byene og tettstedene og de regionale frilufts- og rekreasjons
arealene. Forbindelsene i byene og tettstedene må ivaretas i den
kommunale planleggingen.
Landbruket i Vestfold er en global ressurs. Det er gjennomført en
verdiklassifisering av arealenes produksjonsevne av mat, bioenergi
og trevirke. Vestfold har en kombinasjon av god jord og godt klima
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Foto: Trude Aga Brun

som gjør matproduksjonen i fylket viktigere enn størrelsen av
jordbruksarealet skulle tilsi. Retningslinjene skal sikre langsiktig
vern av matjord utenfor de langsiktige utviklingsgrensene, men
også dyrkbar jord og produktiv skog.
Samfunnsmålet for naturressursene er at Vestfolds matjordareal er
økt, og de spesielle og uerstattelige verdiene i Vestfolds natur,
kulturlandskap og kulturmiljøer er bevart. Det innebærer at
Vestfold har en +-visjon for matjorda, arealet av den skal øke over
tid. For alle naturressursene innebærer samfunnsmålet at forbruket
av areal må reduseres til et absolutt minimum.
Arealer med høyt konfliktnivå med nasjonale og regionale
interesser skal ikke bygges ned.
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3.5.1 Dyrka og dyrkbar mark

Illustrasjon: Asplan Viak AS

FAGLIG RÅD
Vurdering av eksisterende
byggeområder som ikke er tatt
i bruk
Gjennom kommunale arealplan
prosesser kan det avklares at arealer
som er avsatt til bebyggelse ikke kan
eller bør brukes til dette formålet.
Arealene kan være uegnet for
utbygging, de beslaglegger dyrka mark
eller de ønskes disponert til andre
formål. Eventuelt behov for nye areal til
boligformål innenfor langsiktige
utviklingsgrenser som følge av slike
avklaringer anbefales avklart i
kommuneplanens arealdel.

Vestfolds matjord er blant landets beste og er viktig som kornkam
mer og grønnsakhage for Norge. Vestfolds dyrka og dyrkbare mark
skal sikres som produksjonsgrunnlag i dag og for kommende gene
rasjoner. I Vestfold er ca. 100 000 dekar klassifisert som dyrkbar
jord. For å nå planens mål om økt matjordareal i 2040, jf. samfunns
mål 2, må omdisponeringen av dyrka og dyrkbar mark reduseres til
et absolutt minimum. I utgangpunktet skal ikke dyrka og dyrkbar
mark brukes til utbygging av boliger, næring og offentlige formål.
Byutvikling, fortetting og transformasjon er derfor avgjørende for
vern av matjord. Matjordplan som virkemiddel skal brukes når det
ikke er noen mulighet til å unngå nedbygging av dyrka mark.
Et økende behov for en sikker matforsyning for en stadig økende
befolkning gjør at jordvern ikke lenger kan anses som en særin
teresse, men som en samfunnsinteresse. Jordvern handler om are
alforvaltning, og vernet av matjorda er blitt strengere over tid.
Mange av byggeområdene i kommuneplanens arealdel er lagt ut på
matjord på et tidspunkt hvor bevisstheten om jordvernet ikke var
så stor i arealforvaltningen som i dag.
Områder som har ligget inne som byggeområder i flere kommune
planperioder, og som enda ikke er regulert, bør vurderes på ny i
forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel.
Vurderingen bør inngå i en helhetlig vurdering av behovet for byg
geområder, lokalisering og det samlede beslaget av dyrka mark i
kommunen.
Vern av dyrka mark. Utenfor de langsiktige utviklingsgrensene
skal hensynet til landbruket tillegges avgjørende vekt. Grunnlaget
for vektleggingen ligger i temakart for verdiklassifisering av land
bruk som ligger til grunn for RPBA.
Innenfor langsiktig utviklingsgrense forutsettes det at kommunene
utnytter potensialet for fortetting/transformasjon i kommunen
dersom dyrket jord skal kunne tas i bruk. Bystrategi for sentrum i
prioriterte områder kan brukes som virkemiddel for å fremme for
tetting med kvalitet og avklare omfang av framtidig fortetting.
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I de tilfellene hvor det vurderes som helt nødvendig å ta i bruk
dyrka eller dyrkbar mark til utbyggingsformål bør dette skje så sent
som mulig, og først når mulighetene for fortetting er utnyttet. Dette
vil sikre ressursgrunnlaget for landbruket lengst mulig. Dersom det
finnes avsatte arealer som ikke beslaglegger dyrka eller dyrkbar
mark, må det begrunnes særskilt hvorfor dyrka eller dyrkbar mark
ønskes omdisponert til byggeformål i den aktuelle kommuneplan
perioden.
I arealplanleggingen er det en vesentlig forskjell på formålsendring
og omdisponering av dyrka mark. En formålsendring av et areal
med dyrka mark i kommuneplanens arealdel eller i en regulerings
plan gir en mulighet til å bygge ut arealet. Omdisponeringen skjer

R24
JORDVERN
Vestfolds verdifulle landbruksområder
skal sikres som produksjonsgrunnlag i
dag og for kommende generasjoner.
Utenfor de langsiktige utviklings
grensene tillates ikke formålsendring
av dyrka og dyrkbar mark til bolig,
næring og offentlige formål.

Foto: Melsom vgs

Innenfor langsiktige utviklingsgrenser
skal fortetting/transformasjon og andre
arealer egnet for utbygging, tas i bruk
før det åpnes for formålsendring av
dyrka og dyrkbar mark.
Omdisponering av dyrka og dyrkbar
mark skal skje så sent som mulig i
planperioden.

R25
KRAV OM MATJORDPLAN
I reguleringsplaner som tillater om
disponering av dyrka mark, skal det
utarbeides matjordplan (jfr. Veileder til
matjordplan) og sikres at matjordlaget
benyttes til forbedring av annen dyrka
eller dyrkbar mark til matproduksjon.
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Foto: Melsom vgs

R26
UTFORMING AV
INFRASTRUKTUR
Ved lokalisering og utforming av
j ernbane, veger, inkludert sykkelveger,
skal beslaget av matjord begrenses til
et minimum. Lokalisering og utforming
skal ivareta hensynet til trafikk
sikkerhet.
Ved beslag av dyrka eller dyrkbar mark
skal kompenserende tiltak vurderes.

82

det øyeblikket arealet faktisk bygges ut. Det ligger mye areal i kom
muneplanene som er byggeområder, men som enda ikke er omdis
ponert.
Omdisponering av dyrka mark skjer som følge av utbygging av
boliger, næringsarealer, offentlige formål og samferdsel. For
utbyggingsbehov som kan løses gjennom fortetting og mer effektiv
arealbruk, dvs. boligbygging, store deler av næringsformålene og
allmennyttige formål bør omdisponering av dyrka mark i prinsippet
ikke tillates. Ved utbygging av de store samferdselsanleggene som
vei og jernbane vil det være vanskelig å unngå beslag av noe dyrka
mark. Konsekvensene for landbruket bør i disse tilfellene
minimaliseres ved å redusere beslaget så mye som mulig, og ved
nydyrking eller annen bruk av matjorda som må flyttes dersom det
er mulig og hensiktsmessig.
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3.5.2 Håndtering av rene overskuddsmasser
Overskuddsmasser omfatter både steinmasser, løsmasser og
matjord fra bygge- og anleggstiltak. Massene er en ressurs som bør
benyttes til samfunnsnyttige formål, og ikke bare deponeres. Jf.
kravet til matjordplan i kapitlet overfor. Det er behov for å lage en
helhetlig plan for hvor, og hvordan, ulike typer masser kan brukes.
Kommunen bør utvikle en helhetlig plan for massehåndtering, i
tillegg til at det stilles krav til egne strategier for håndtering av
masser for større bygge- og anleggstiltak. Muligheten for bruk av
masser til å etablere dyrka mark bør inngå som en del av strategien.
Formålet med en plan for massehåndtering vil være å sikre arealer
for massemottak, og sørge for størst mulig gjenbruksandel av
gjenvinnbare masser, for å redusere miljø- og samfunnsbelastning.

R27
BRUK AV OVERSKUDDSMASSER
Kommunene skal i tilknytning til
kommuneplanens arealdel lage en plan
for håndtering av overskuddsmasser i
kommunen. Bestemmelser for
håndtering av overskuddsmasser skal
forankres i kommuneplanens arealdel.

Kommunen som arealplanmyndighet møter ofte utfordringene
med masseforvaltning, særlig knyttet til rene, naturlige masser og
variasjoner av disse. Ofte plasseres masser i LNF-områder, på dyrka
og dyrkbar mark, der det gis dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel. Massene kan ha en kvalitet og et omfang som ikke er i tråd
med arealformålet, og føre til fare for forurensing, ødelagte natur
og kulturkvaliteter og friluftsområder, og redusert kvalitet på dyrka
mark. I en del tilfeller mangler overordnede føringer i kommune
planens samfunnsdel for kommunens ansvar for forvaltning av
overskuddsmasser. Ofte er det heller ikke satt av arealer til masse
mottak eller utformet bestemmelser om dette i kommuneplanens
arealdel. For å få kontroll med deponering av masser, og for å få
utnyttet de massene som er egnet som en ressurs, er det behov for
en helhetlig plan knyttet til håndtering av overskuddsmasser i
kommunene.
Vestfold fylkeskommunen vil bidra til kunnskapsgrunnlaget om
håndtering og bruk av overskuddsmasser gjennom tiltak i hand
lingsprogrammet.
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3.5.3 Mineralforvaltning for framtida

Buskerud Telemark Vestfold Fylkeskommuner

Regiongeologen

FIGUR 25
Strategi 2017 - 2019 Geologisamarbeidet
Buskerud, Telemark og Vestfold
fylkeskommuner.

STRATEGI 2017 - 2019
GEOLOGISAMARBEIDET
BUSKERUD, TELEMARK OG VESTFOLD
FYLKESKOMMUNER
- Regiongeologen

R28
MINERALRESSURSER
Steinindustriens langsiktige arealbehov
og forebygging mot konflikter med
andre arealformål skal sikres i
kommunale planer.
Hensyn til de viktigste delene av den
geologiske naturarven skal innarbeides
i kommuneplanleggingen. Tiltak og
aktiviteter som ødelegger eller inne
bærer en trussel mot vern av de
viktigste delene av den geologiske
naturarven tillates ikke.
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Alle ressurser menneskene er avhengige av og som ikke kan dyrkes
eller fanges, må utvinnes fra gruver eller steinbrudd. Mineral
ressurser er helt essensielle i et moderne samfunn. Bruk av mineral
råstoffer er en forutsetning for produksjon av miljøteknologi og
høyteknologi. Uten mineralressurser kan vi ikke få til et grønt skifte.
Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner prioriterer derfor
å kartlegge forekomster av mineralressurser som er kritisk viktige
for det grønne skiftet, og som har et potensial for framtidig
næringsutvikling og arbeidsplasser.
Verdien av de geologiske ressursene i Vestfold blir ofte under
vurdert, men utnyttelsen av disse ressursene kan bli presset av
andre samfunnsformål. Mineralindustrien er en av primær
næringene. Det er ofte ikke mange som arbeider direkte med utvin
ning i gruva eller steinbruddet, men nedstrøms virkning fra
mineralutvinning har store ringvirkninger i form av arbeidsplasser
og verdiskaping. Den geologiske naturarven er også med på å gi
fylket særpreg, identitet og opplevelsesverdier både for fylkets
innbyggere og tilreisende.
Byggeråstoffene sand, grus og pukk er sammen med sement
hovedråstoffene for bygging av hus, veier og annen infrastruktur.
Byggeråstoffene brukes i store volum i samfunnet. Gjennomsnittlig
bruker hver innbygger i Vestfold ca. 10 tonn byggeråstoffer pr år. I
et bærekraftperspektiv er det viktig med en langsiktig utnyttelse av
ressurser, og at de er så kortreiste som mulig. Uttak av mineral
ressursene gir store konsekvenser for landskapsbildet og kan føre
til arealkonflikter med andre interesser. Mange pukkverk i Vestfold
er i ferd med å tømmes for ressurser. På kort sikt må tilgangen
sikres ved å ivareta driftsmulighetene i dagens pukkverk. På lengre
sikt må det gjennomføres en prosess med kartlegging av ressurser
og planlegge for råstoffuttak i strategisk riktige områder. Uttak må
vurderes opp mot landskapsverdiene på stedet og mulighetene for
å få til gode, avbøtende tiltak.
For å forebygge fremtidige konflikter rundt mineralforekomster bør
kommunene sikre arealer i en buffersone rundt forekomstene
gjennom kommuneplanens arealdel.

Foto: Dag Eirik Kjolas
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Alle kommuner i Vestfold bør sørge for å få kartlagt forekomster av
byggeråstoffer med egnet kvalitet nærmest mulig forbruks
områdene. Disse forekomstene bør ha en mulig driftshorisont på
minst 200 år. Det er kommunenes ansvar, og i kommunenes/
innbyggernes egen interesse, at disse forekomstene inngår i
kommunal arealplanlegging på en slik måte, og særlig med hensyn
til boligområder, at konfliktsnivået kan holdes så lavt som mulig på
meget lang sikt. For forekomster som er kjent, men ikke i drift, samt
for områder som er under kartlegging for mulig framtidig
utnyttelse, anbefales kommunene å bruke hensynssoner for
mineralressurser/masseuttak i arealplanleggingen.

FAGLIG RÅD
Hensynssoner
Det anbefales å bruke hensynssone i
tillegg til avsatte areal til råstoff
utvinning for å forebygge mot
konflikter og sikre mineralressursene
i et langsiktig perspektiv.

Geologisk naturarv
Geologisk naturarv omfatter alt fra store naturlandskap til mindre,
spesifikke forekomster av for eksempel svaberg, jettegryter,
mineralforekomster, fossilforekomster etc. Selv om geologisk
mangfold inngår i naturmangfoldsloven har knapt noen kommuner
i Norge en egen plan for forvaltning av geologisk mangfold. På tross
av at det geologiske mangfoldet er en svært viktig identitetsskaper
i de fleste kommuner i Vestfold, f.eks. Raet, svabergkysten, larvikitt,
Slottsfjellet (Tønsberg), «Byen under fjellet» (Holmestrand) etc. så er
de færreste kommunene bevisst forvaltningen av denne
identiteten.
Alle kommuner bør sørge for en kartlegging av viktig geologisk
mangfold, spesielt viktige identitetsskapende landskap og unike
geologiske forekomster, slik at dette kan inngå i kommunenes
arealplanlegging og til bruk i lokale tiltak for rekreasjon og
turistattraksjoner.
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3.5.4 Vannforvaltning

R29
SIKRING AV VANNKVALITETEN
Nedslagsfelt for godkjente
drikkevannskilder skal vises i
kommuneplanens arealdel og sikres
med tilhørende hensynssone eller
bestemmelse. Godkjente drikkevann
skilder skal gis tilfredsstillende og lang
siktig beskyttelse mot forurensning og
forringelse.
Det skal ikke etableres nye bygge
områder eller annen arealbruk i god
kjente drikkevannskilders nedslagsfelt,
med mindre det med konsekvens
utredning klart kan dokumenteres at
aktiviteten ikke kan medføre økt til
førsel av forurensning til vannkilden.
Forslag til nye planer og tiltak skal
høres hos berørte vannverkseiere og
Mattilsynet.

Drikkevannskilder i Vestfold er ikke systematisk kartlagt og gitt be
skyttelse i form av hensynssoner, klausuleringsbestemmelser eller
lignende. Mattilsynet har registrer 61 godkjenningspliktige og 38
meldepliktige vannforsyninger i fylket, og det finnes mange flere
som forsyner færre enn 50 personer (ikke registreringspliktige).
Norges Geologiske Undersøkelser har registrert 700 borebrønner i
Vestfold, mange av disse er drikkevannsforsyninger. Vestfold Vann
IKS leverer vann til 10 eierkommuner; Sandefjord, , Færder
Tønsberg/Re, Horten og Holmestrand/Hof.
Utbyggingspress, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer kan
true drikkevannskildene, samtidig som behovet for drikkevann
øker. Det er derfor en viktig oppgave å sikre drikkevannforsyning i
arealforvaltningen.
Foto: L2 Arkitekter AS og Rambøll Norge AS.

Ved plan eller tiltak som berører
nedbørsfelt for mindre drikkevann
forsyninger (<50 personer) skal
konsekvenser for drikkevanns
forsyninger belyses, og disse skal ikke
settes i risiko. Hvis det i eller i medhold
av annet regelverk enn vannforskriften
er fastsatt strengere krav, utslipps
grenser, utfasingsmål, mål for
beskyttelse eller lignende, enn det som
følger av vannforskriften, skal den
strengeste bestemmelsen legges
til grunn.

Vannforskriften stiller krav om minst god kjemisk og økologisk til
stand i alle vannforekomster; overflatevann, grunnvann og saltvann
(kystvann). Arbeidet utføres som regional vannforvaltningsplan
etter plan og bygningsloven. Hovedmålet med vannforskriften er å
sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig
måte. Der det finnes andre bestemmelser enn vannforskriften, vil
de strengeste kravene gjelde. Det stilles for eksempel andre og
høyere krav til vann som skal brukes til drikkevann. Drikkevann må
derfor både ha god økologisk tilstand, og samtidig oppfylle kravene
i drikkevannsforskriften.

FIGUR 26 Illustrasjon: Drikkevannskilden Farris med den nye broa.
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3.5.5 Grønnstruktur, natur og friluftsliv
I grønnstruktur inngår arealer av betydning for naturmangfoldet,
friluftsliv og rekreasjon og landskap. Innenfor den regionale grønn
strukturen skal arealene bevares mest mulig inngrepsfrie. Med
inngrep menes varige fysiske tiltak. Inngrep som ikke svekker
grønnstrukturens verdi kan aksepteres. Et område som inngår i den
regionale grønnstrukturen på grunn av sine kvaliteter som
rekreasjonsområde, vil ikke nødvendigvis tape verdi ved fysiske
tiltak som legger til rette for friluftsliv. Det forutsettes at stedegen
næring skal kunne drives som før.

R30
REGIONAL GRØNNSTRUKTUR

Foto: Melsom vgs

Verdifull grønnstruktur skal bevares
mest mulig sammenhengende
uavhengig av kommunegrensene. En
tydelig regional grønnstruktur skal
bidra til å sikre viktige områder for
friluftsliv, biologisk mangfold, natur
miljø og landskap. Herunder er kyst,
vann og vassdrag viktige element.
Avklaring av den regionale grønn
strukturen skjer gjennom følgende
prosess:
a) Den regionale grønnstrukturens ytre
grenser fastlegges i kommune
planens arealdel.
b) Klassifiseringen som fremgår av
temakartene for grønnstrukturen i
RPBA er et faglig grunnlag.
c) Områder klassifisert som A-områder
Grønnstruktur danner kjernen i den
regionalt viktige grønnstrukturen og
suppleres skjønnsmessig med B- og
C-områder.
d) Arbeidet skjer i samarbeid med
regionale myndigheter for å sikre en
enhetlig metode i fylket.
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3.5.6 Kystsonen

R31
BEVARING AV KYSTLANDSKAPET
Nye arealer til boligformål og andre
byggeformål skal lokaliseres til de ikkesjønære tettstedene. Spredt bolig
bygging tillates ikke. Ved regulering og
utbygging skal det tas særlig hensyn til
særpreget landskap, gammel
bebyggelse og andre kulturminner.

Det vises til egen Regional plan for kystsonen i Vestfold (kystsone
planen) med retningslinjer for forvaltning. Deler av denne teksten
er hentet fra kystsoneplanen.
Kystsonen er en del av Vestfolds identitet, med en sterk attraksjons
verdi. Som nevnt tidligere i planen, er byene og kystsonen Vestfolds
viktigste attraksjonsverdier.
Hovedmålet i kystsoneplanen er at «Vestfoldkystens natur-, kultur-,
nærings- og rekreasjonsverdier skal utvikles til beste for befolknin
gen i Vestfold og tilreisende. Utviklingen av Vestfold som det gode
bosted, identitetsskaping og opplevelse skal være vesentlig i en slik
utvikling».
Kystsoneplanen har som mål at man ikke skal tilrettelegge for ny
fritidsbebyggelse i kystsonen, med unntak av forsiktig fortetting. De
gjenværende arealene må forvaltes med varsomhet slik at
kommende generasjoner kan ha glede og nytte av dem.
Alle ønsker å utnytte kysten og skjærgårdens mange kvaliteter og
oppleve kystkulturen. For de ca 240 000 innbyggerne i Vestfold,
betyr kysten svært mye for folkehelse og trivsel. Kyststiene er blitt
svært populære og får folk ut i naturen. Betydningen av kysten som
rekreasjonsområde er ofte avgjørende for valg av bosted.
Arbeidsplassene følger ofte etter og i et langsiktig perspektiv er en
godt forvaltet kyststripe et av de sterkeste kort vi kan ha for å sikre
bosetting og arbeidsplasser.
Vestfoldkysten er av nasjonal og regional betydning både som
natur-, rekreasjons og kulturområde. Presset på kystsonen i fylket
har vært stort i mange tiår. Nedbyggingen har likevel fortsatt, til
tross for et strengt lovverk. Etablering av ny fritidsbebyggelse i
100-metersbeltet stoppet opp for ca. 20 år siden, men den
eksisterende bebyggelsen øker i omfang på grunn av større og
mindre tiltak på eiendommene. Gamle hytter erstattes med nye og
større, og arealbruken på den enkelte eiendom endres vesentlig
over tid. Byggeformålene disponerer ca halvparten av arealene i
100-metersbeltet.
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Kystsoneplanen forholder seg til virkeområdene som er definert
gjennom Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av
strandsonen langs sjøen (SPR). Det vil si 100-metersbeltet og
strandsoneavgrensning. For å bevare kysten som et attraktivt
rekreasjonsområde og aktivum for kommende generasjoner, er det
viktig å bevare natur- og kulturlandskapet i hele kystsonen i
Vestfold.

 Kystledhytte på Færder fyr
åpnet sommeren 2017.

I denne planen gjentas derfor retningslinje 5.6 fra kystsoneplanen.
Retningslinjen gjelder for området mellom 100-metersgrensen og
grensen for virkeområdet (SPR):
I tillegg skal det tas hensyn til natur- og rekreasjonsverdier, jfr.
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av
strandsonen langs sjøen (SPR).
Med kystlandskapet menes det karakteristiske vestfoldlandskapet
som preges av geologiske formasjoner fra istiden (svaberg, hval
rygger og morene), kystvegetasjon og åpne sletter. Dette land
skapet strekker seg noen steder lenger inn i landet enn
avgrensningen av virkeområdet, og må da vurderes å kunne ha
regional verdi.

Land- og sjøbasert næringsutvikling i kystsonen
Det skal legges til rette for en variert og bærekraftig utvikling av
næringslivet i kystsonen. Eksisterende og fremtidig
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Foto: Hilde Hanson
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næringsvirksomhet må vurderes i forhold til natur-, rekreasjons- og
landskapsverdier i kystsonen. Ny næringsvirksomhet bør ikke føre
til vesentlig forringelse av eksisterende verdier i kystsonen.
Næringsvirksomhet som i dag er avhengig av tilgang til sjøen skal
fortsatt sikres slik tilgang. For næringsvirksomhet som ikke lenger
er avhengig av kontakt med sjøen, bør det legges til rette for en
omlokalisering. Havneområdene skal forvaltes slik at framtidig
sjøveis transport, industri og næringsfiske/havbruk har utviklings
muligheter. Biologiske verdier, sammen med havner og annen
nødvendig infrastruktur, skal forvaltes slik at næringsfiske i
tilknytning til Vestfold fremmes. Havnerelaterte bedrifter og
aktiviteter skal sikres muligheter for fortsatt drift. Havnearealene
skal i størst mulig grad tilrettelegges for flerbruk.
Videre utvikling av reiselivsnæringen i kystsonen skal baseres på
bærekraftighet, grønn infrastruktur, opplevelsesverdi, kultur og
rekreasjon. På landbrukseiendommer i kystsonen kan det gis
mulighet for utleievirksomhet/turistvirksomhet i tilknytning til
eksisterende gårdstun. Dette må skje innenfor retningslinjene for
LNF områdene og være en forsvarlig utnyttelse av bygninger/
landskap i forhold til kulturverninteresser. Jordbruksarealer sikres
for videreføring og utvikling av nåværende drift.

Foto: Nordsveen foto
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3.6 Samfunnssikkerhet og beredskap
Risikobildet for Vestfold er analysert i FylkesROS for Vestfold 2017
(Fylkesmannen i Vestfold 2017). ROS-analysen omfatter egne
vurderinger knyttet til temaene dødsfall, skader og sykdom,
manglende dekning av grunnleggende behov, forstyrrelser i
dagliglivet, skade på naturmiljø, skade på kulturmiljø og skade på
materielle verdier/økonomiske tap.

Stor sannsynlighet

Kommunenes arealplanlegging kan både øke og redusere risiko og
sårbarhet knyttet til arealbruk. Kommunene må gjennom valg av
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FIGUR 27

1. Akutt forurensing på land, til luft eller vann
2. Bortfall av drivstoff-forsyning
3. Brann i råolje- eller gasstank
4. Brann i trehusbebyggelse
5. Brokollaps E18
6. Bygningskollaps
7. Ekstrem nedbør
8. Forurenset drikkevann
9. Kanalbrua settes ut av spill
10. Kvikkleirescenario Holmejordet
11. Leveringssvikt medikamenter og medisinsk
forbruksmateriell
12. Luftforurensing Larvik
13. Masseankomst av mennesker (flyktninger)
14. Matbåren smitte
15. Nyttefartøy – uhell med farlig og 		
forurensende last
16. Skogbrann
17. Smittsomme dyresykdommer
18. Stormflo Larvik
19. Strøm – langvarig bortfall
20. Svikt i gjenvinning/avfalls-anlegg
21. Svikt i mat - og fôr-forsyning
22. Sykdomsutbrudd – pandemi
23. Telekommunikasjonssvikt
24. Transport og lagring av farlig gods
25. Ulykke i veitunnel
26. Vann-bortfall
27. Skip til kai – ulykke

En forenklet oversikt over sannsynlighet og konsekvens av ulike hendelser i Vestfold
(FylkesROS Vestfold 2017).

91

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, RPBA | Høringsutkast 21.06.2018

R32
SAMFUNNSSIKKERHET
Aktsomhetskartet (kvikkleire, flom og
stormflo) og fylkesROS for Vestfold
2017 skal brukes som en del av grunn
laget for å vurdere risiko og sårbarhet
ved valg av arealer til utbyggings
formål. Det forutsettes at detaljerte
undersøkelser og konsekvens
vurderinger brukes i k
 ommunens
arealplanlegging.
Det skal gjøres detaljerte lokale under
søkelser og vurderinger av faren for
skred og kvikkleire ved lokalisering av
byggeområder og måten utbygging
gjennomføres på.
Det skal legges vekt på økende risiko
for ekstremvær i form av store
nedbørsmengder, sterk vind og
havnivåstigning.

arealer til utbyggingsformål og krav til utforming og plassering av
bebyggelse og infrastruktur minske risikoen og øke robustheten for
klimaendringer og uønskede hendelser. FylkesROS 2017 må brukes
som grunnlag for vurderingene knyttet til arealplaner og
byggesaker.
Klimaendringene vil særlig føre til behov for tilpasning i forhold til
ekstremnedbør og økte problemer med overvann, havnivåstigning
og stormflo, endringer i flomforhold og skred. Vestfold
fylkeskommune har i samarbeid med Norsk klimaservicesenter
utviklet Klimaprofil Vestfold, desember 2015 som er et hjelpemiddel
i overordnet planlegging.
Kommunene må utvise høy aktsomhet ved valg av areal for
utbyggingsformål og infrastruktur, og måten disse utnyttes. Det
gjelder særlig områder nær kysten, større og mindre vassdrag og
områder med fare for skred.
Økte nedbørmengder pga. klimaendringene forsterker ut
fordringene med dagens overvannshåndtering. Arealplanleggingen
og overvannssystemet må forberedes på kraftigere regnskyll i
fremtiden. Et hjelpemiddel er Veileder for lokal håndtering av
overvann i kommuner, januar 2017 (Vestfold fylkeskommune).

Risiko- og sårbarhetsanalyser skal
gjøre rede for og det skal innarbeides
eventuelle avbøtende tiltak i forhold til
flom og overvannsproblematikk langs
vassdragene og i byer og tettsteder.

JANUAR 2017

FAGLIG RÅD
Kvikkleire
Som hovedregel skal alle områder med
leire i grunn beliggende under marin
grense vurderes som potensielt utsatt
for kvikkleireskred, og utredningskrav
nedfelles i kommuneplanen.

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

VEILEDER FOR
LOKAL HÅNDTERING
AV OVERVANN I
KOMMUNER

FIGUR 28
Vestfold har en veileder for lokal håndtering av overvann.
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3.7 Folkehelse
Regional plan for folkehelse skal fremme helse og trivsel for alle, og
bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Planen retter seg mot hele
befolkningen, med intensjon om å utjevne sosiale helseforskjeller.
Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan
helsa fordeler seg i befolkningen, slik det er definert i folkehelse
loven. I Vestfold er folkehelseutfordringene knyttet til ulike
ikke-smittsomme sykdommer eller kroniske sykdommer relatert til
levevaner, psykiske plager og lidelser, og ruslidelser. Å kunne
bevege seg fritt for å nå sine daglige gjøremål er avgjørende for
helsen til alle grupper i samfunnet. Dårlig helse gir tap av gode
levekår for den enkelte og betydelige samfunnsøkonomiske kostna
der. Sosiale helseforskjeller er et underliggende mønster i mange av
helseutfordringene.

Planen har fire samfunnsmål for Vestfold:

1

2

Planen har fire samfunnsmål for Vestfold:
1. Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor alle
samfunnsområder.
2. Nærmiljø og lokalsamfunn utvikles kontinuerlig som ressurser
for helse og trivsel.
3. Innbyggerne i Vestfold opplever trygghet og tilhørighet, og
mulighet til å bidra i samfunnet.
4. Vilkårene for helsefremmende levevaner er forbedret.
Samfunnsmålene og strategiene i Regional plan for folkehelse er
rettet mot følgende av FNs bærekraftmål: Å utrydde fattigdom, gi
god helse, redusere ulikhet, bidra til bærekraftige byer og samfunn,
og å styrke samarbeidet for å nå målene.
Folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige
myndigheter ansvar for å fremme folkehelse. Folkehelsearbeid
defineres som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som
direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. I
definisjonen ligger å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge,
forebygge sykdom og skader, legge til rette for sunne levevaner,
beskytte mot helsetrusler og fremme fellesskap, trygghet, inklude
ring og deltakelse. Folkehelsearbeidet retter seg mot b
 efolkningen,
eller deler av befolkningen, ikke mot enkeltindivider.

3

Folkehelseperspektivet er
tydelig og p
 rioritert
innenfor alle
samfunnsområder.

Nærmiljø og lokal
samfunn utvikles
kontinuerlig som
ressurser for helse
og trivsel.

Innbyggerne
opplever trygghet og
tilhørighet, og mulig
heter til å bidra i sam
funnet.

4
Vilkårene for
helsefremmende
levevaner er
forbedret.
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R33
FOLKEHELSE
All planlegging skal fremme hensynet
til befolkningens helse og trivsel, og
motvirke sosiale helseforskjeller.
Aktører i Vestfold med ansvar for ut
arbeidelse av arealplaner skal bidra til
at områders sosiale bærekraft ivaretas.
Dette gjøres ved å:
• Ivareta prinsippet om universell
utforming
• Gjennomføre åpne, brede og
tilgjengelige medvirkningsprosesser
for innbyggere
• Vektlegge helsefremmende kvaliteter
i nærmiljøet som ressurser for alle

RPBA legger premisser for utviklingen av de fysiske omgivelsene i
Vestfold, og har derfor en viktig rolle i fylkeskommunens arbeid for
å fremme folkehelsen. RPBA skal blant annet sikre kvalitet i byene
og tettstedene, tilgang til regionale rekreasjonsarealer, ivareta
miljøverdiene i fylket og skape økt robusthet og samfunnssikkerhet.
RPBA bygger på kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og
lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse.
Retningslinjene i planen skal sikre at den kommunale p
 lanleggingen
også ivaretar dette.
Folkehelsa påvirkes av både bakenforliggende og nære
påvirkningsfaktorer. Bakenforliggende faktorer som inntekt,
utdanning, yrke, bolig, helsetjenester og levekår påvirker helse og
trivsel. Det gjør også nære påvirkningsfaktorer, som for eksempel
tilgang til natur og rekreasjon, opplevelse av sosial støtte, d
 eltakelse
i kulturliv og frivillighet, læringsmiljø på skolen eller arbeidsmiljø.
RPBA legger premisser for hvordan de positive kvalitetene skal
bevares og nye kvaliteter utvikles i Vestfold.
God helse skapes i hverdagen, der vi bor, lever, arbeider, tilbringer
tid og transporterer oss. RPBA påvirker både direkte og indirekte
mulighetene for arbeid, aktiv transport, fritidsaktiviteter, kvalitet i
boligområdene, det offentlige rom og i nærmiljøet. Kvalitativt gode
omgivelser kan bidra til å redusere negative miljøbelastninger, og
skape muligheter for helsefremmende adferd som fysisk aktivitet,
trivsel og sosial kontakt.

Foto: Anne-Kari Hetterud

 Botanisk hage i København.

FIGUR 29
Sammenhengen mellom natumiljøet, våre bygde omgivelser, nærmiljøet
vi lever i og helsen (Vi i Vestfold2016).

94

Høringsutkast 21.06.2018 | Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, RPBA

3.7.1 Universell utforming
«Universell utforming er design av produkter og omgivelser på en
slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning
som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming.»
(Miljøverndepartementet: «Planlegging for alle», T-1249). Hensikten
med universell utforming er å øke menneskers mulighet for
samfunnsdeltakelse ved å lage produkter, tjenester,
kommunikasjonsmidler og bygde omgivelser enklere å bruke for
alle. Nedsatt funksjonsevne kan være midlertidig eller permanent,
men alle har redusert funksjonsevne en eller flere ganger i livet,
over kortere eller lengre perioder. Universell utforming omfatter
derfor hele befolkningen.
Prinsippene i universell utforming skaper løsninger som kan
fungere for alle, slik at det ikke er behov for spesialløsninger for
enkelte befolkningsgrupper. Universell utforming er ikke begrenset
til byggetekniske løsninger, det er like viktig på områder som
undervisning, informasjon, design m.m.
Hovedprinsippene for universell utforming viser hvilke funksjonsog ytelseskrav som produkter, byggverk og andre funksjoner må
tilfredsstille for å være gode i bruk for personer med ulike
forutsetninger. Prinsippene kan brukes til evaluering og nyutvikling,
i utdanning og i informasjonsarbeid.
De 7 prinsippene for universell utforming er:
1. Like muligheter for bruk.
2. Fleksibel i bruk.
3. Enkel og intuitiv bruk.
4. Forståelig informasjon.
5. Toleranse for feil.
6. Lav fysisk anstrengelse.
7. Størrelse og plass for tilgang og bruk.

Illustrasjon: Asplan Viak AS

R34
UNIVERSELL UTFORMING
Universell utforming skal være et
 rinsipp som legges til grunn i alle
p
planer. Det skal legges til rette for med
virkning for å identifisere utfordringer
og kvalitetssikre løsninger.
Alle kommuneplaner og regulerings
planer skal ha bestemmelser som
sikrer universell utforming.
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Foto: Trondheim kommune

 Finalebanen i Trondheim. God universell
tilgjengelighet integrert i utformingen.

Foto: Anne-Kari Hetterud

Funksjonshemning oppstår når det er et gap mellom individets for
utsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjonsevne.
Et viktig prinsipp i universell utforming er å endre den tradisjonelle
oppfatningen av funksjonshemmede og hva som skaper funksjons
hemning. Funksjonshemninger er ikke egenskaper hos mennesker i
seg selv, de oppstår i møte med omgivelser som stiller større krav
enn den enkelte kan klare. Det er utformingen av løsninger og det
fysiske miljøet som avgjør om du er funksjonshemmet, og hvor
mange som blir funksjonshemmet fordi omgivelsene deres er for
krevende.
I utformingen av bysentrene i de prioriterte byene og tettstedene
skal det legges vekt på universell utforming.
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3.8 Transportsystemet
Tilrettelegging av effektiv transport er en grunnleggende forutset
ning for en ønsket samfunns- og næringsutvikling. God og miljø
vennlig mobilitet gjør byer og tettsteder tilgjengelige og attraktive.
Gode og robuste transportløsninger er viktig for r egionforstørring
og vekst.
Jernbanen utgjør ryggraden i kollektivsystemet i Vestfold. Nytt dob
beltspor på jernbanen gjennom fylket som vil gi grunnlaget for et
bedre og mer robust togtilbud mellom Vestfoldbyene, mot
Osloregionen og Grenland. Torp flyplass som er lokalisert sentralt i
fylket, med gode innenlands- og utenlandsforbindelser, gir rask for
bindelse fra Vestfold og ut i Europa. Fylkets havner med fergefor
bindelser som frakter gods og personer mellom Vestfold, Sverige
og kontinentet er en viktig del av fylkets transportinfrastruktur.
Reisevaneundersøkelse 2013/14 viser at 2 av 3 (68 %) av alle daglige
reiser i Vestfold foregår med bil. Gangturer utgjør 1 av 5 reiser (18 %),
sykkel og kollektiv 1 av 20 (6 %)reiser hver. Bilandelen er minst i
sentrum, mens andelen kollektiv, sykkel og gange er høyere i enn
utenfor sentrum. Handel og servicereiser utgjør den største
andelen av de daglige reisene med 28 %, mens andelen arbeidsrei
ser er 18 %, 19 % er fritidsreiser, 11 % er besøksreiser og 11% er følgeog omsorgsreiser. Når vi skal dreie reisemiddelvalgene over på
gang, sykkel og kollektiv, må vi derfor se nærmere på flere reise
formål enn kun arbeidsreisene, selv om det er arbeidsreiser i rush
som det anses lettest å påvirke, og som gir kapasitetsproblemer i
veinettet.

R35
TRANSPORTLØSNINGER
OG KOLLEKTIVKNUTEPUNKT I
BYOMRÅDER
Innenfor byområdene skal vei, og gate
nettet tilrettelegges for gang, sykkel og
kollektivtrafikk. Kommunene skal
avsette tilstrekkelig areal til infra
struktur for kollektivtransport, syklister
og gående. Prioriterte gater og byrom
bør utvikles for gående og være
universelt utformet.
I arealplanleggingen skal effektiv
tilgjengelighet til kollektivholdeplasser
og kollektivknutepunkter sikres.
Kommunene skal utarbeide gatebruks
planer for sentrale byområder.
Universell utforming skal legges til
grunn for utformingen av offentlige
arealer.

Bilen vil i fremtiden også være en dominerende del av persontrans
porten i fylket, men det er stor forskjell på å kunne bruke bil og å
måtte bruke bil for å nå viktige målpunkter i fylket.
Personbiltrafikken vil øke på bakgrunn av befolkningsveksten hvis
dagens trendutvikling fortsetter. Størst vekst får vi i byområdene.
Dette innebærer økt press på det vei- og gatenettet vi har i dag, og
betyr en lengre køsituasjon i rushtidene. Kollektiv- og næringstrafik
ken vil få d
 årligere fremkommelighet enn i dag på grunn av dette. Et
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FAGLIG RÅD
Kollektivnettet
Hovedstrukturen i kollektivnettet,
inkludert kollektivknutepunkt, bør vises
som temakart til kommuneplanens
arealdel. Eventuelle endringer av
hovedstrukturen kan vurderes i
kommunal planstrategi og/eller
kommuneplan. Det bør legges vekt på
følgende forhold:
a) Best mulig samfunnsøkonomisk
utnyttelse av infrastrukturen
b) Best mulig tilbud til publikum
c) Hvordan kollektivtilbudet kan bidra
til en by- og tettstedsutvikling der
miljøvennlige transportformer
styrkes.

Utforming av gater
Fysiske tiltak skal tilpasses stedet. I
bykjernene bør det planlegges gater,
ikke veger. Eksisterende veger bør om
mulig ombygges til gater.
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viktig tiltak for å sikre god avvikling i byområdene i årene f remover,
vil være at veksten i persontransporten i størst mulig grad tas med
kollektivtrafikk, sykkel og gange.
Transportplanen som er under utarbeidelse skal være et virkemid
del til at Vestfold vil bli omfattet av den statlige ordningen med by
vekstavtaler. Det innebærer at planen og handlingsprogrammet
spisser innsatsen mot å redusere veksten i personbil-trafikken i by
områdene, og endre folks r eisemiddelvalg slik at flere vil gå, sykle
og reise kollektivt på noen av sine daglige reiser. Universell utfor
ming av kollektivkjøretøy, holdeplasser og gangnettet til og fra hol
deplass er en forutsetning for at folk med nedsatt funksjonsevne
kan bruke buss og tog.
Arealbruken er et viktig virkemiddel for å oppnå nullvekst i biltrafik
ken. Både lokalisering og arealeffektivitet påvirker transportbeho
vet. Fortetting og mer effektiv arealbruk i byer og tettsteder vil re
dusere behovet for bruk av personbil til arbeids-, service og
fritidsreiser. God og miljøvennlig mobilitet gjør byer og tettsteder
mer attraktive både å bo og arbeide i, og besøke.
God kommunikasjon mellom byer og tettsteder, mot nabofylker og
Oslo er viktig for regionforstørring og vekst. Endringer i klima med
fører mer nedbør og økt behov for drift, vedlikehold og utbedringer
knyttet til veinettet. Nullvisjonen for hardt skadde og drepte ligge til
grunn for Regional transportplan. I målet om et robust og sikkert
fylkesveinett, ligger derfor behovet for å utbedre en del strekninger
på fylkesveinettet med tanke på sikkerhet og klima/klimatilpasning.
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R36
HOVEDSYSTEM FOR
SYKKELVEIER
Det skal fastlegges et overordnet
hovednett for sykkel i alle kommuner i
Vestfold. I sentrumsområdene og inn
mot byer og tettsteder skal det på
hovednettet legges vekt på god fram
kommelighet for sykkel.
Strekninger der det det er mange
s yklister og gående skal prioriteres.
Fotgjengere og syklister skal her som
et hovedprinsipp ha adskilte arealer.
Der det i byene finnes kommunale
planer for hovedsykkelveinettet skal
resten av transportsystemet sam
ordnes med dette.

R37
GANGNETT I BYER OG
TETTSTEDER
Kommunene skal gjennom sin areal
planlegging sikre et sammenhengende
gangnett i byer og tettsteder med vekt
på fremkommelighet, sikkerhet,
attraktivitet og universell utforming,
særlig inn mot kollektive knutepunkt
og holdeplasser, skoler, publikumsbygg
og i sentrumsområder. Lokale stier og
snarveier skal sikres i arealplaner.
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Foto: Anne-Kari Hetterud

Sykkelslangen'
i København.
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Foto: Nordsveen foto
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3.8.1 Sammenheng mellom arealbruken og transportsystemet
Ulike transportmidler med ulike egenskaper (gange, sykkel, tog,
buss, båt og bil) skal supplere hverandre og bidra til et transport
system som binder regionen sammen, og mellom regionen og
tilliggende regioner. Kollektivtransporten skal ta de tyngre reise
strømmene, og vil måtte spille en mer beskjeden rolle i tynt
befolkede områder. Kollektivsystemet skal styrke videre utvikling
av den r egionale arealstrukturen med jernbanen som «ryggrad», i
tillegg til å betjene de reiseforbindelsene som er tunge i dag.
I de største bysentrene i Vestfold (Larvik, Sandefjord, Tønsberg,
Horten, Holmestrand) skal krav om framkommelighet for bil
håndteres fleksibelt med hensyn til krav til investeringer i vegnettet,
rekkefølgebestemmelser for utbyggere og bruk av innsigelse.
Hensynet til framkommelighet for biltrafikken må veies mot
hensynet til byutvikling. Kødannelse i perioder av døgnet må
aksepteres på enkelte vegstrekninger i de sentrale byområdene.
Dette fratar ikke myndighetene ansvaret for å utvikle et transport
system med god framkommelighet.
Som en tommelfingerregel regnes 400 - 800 meter som akseptabel
gangavstand til et kollektivknutepunkt (jernbane- og busstasjoner).
Dette tilsvarer 5 - 10 min gange. Avstanden mellom bussholde
plasser innenfor tettbebygde områder bør ikke overstige 500 m.
Gode fremkomstveier og snarveier for gående og syklende kan
også ansees som verktøy for å øke andel kollektivreisende. Det er
dermed viktig at disse ivaretas og vedlikeholdes.

R38
MOBILITETSPLANER FOR
NYE UTBYGGINGSPROSJEKTER
For utbyggingsprosjekter med BRA
større enn 1000 m2 skal det utarbeides
en mobilitetsplan. Mobilitetsplanen
skal analysere muligheten for å minske
bilavhengighet, og gi føringer for
utforming og valg av planløsninger
som sikrer overordnet mål for ønsket
transportmiddelfordeling.
Utarbeidelse av en mobilitetsplan skal
være en del av konsekvensanalysen
knyttet til detaljregulering.
Kravet om utarbeidelse av mobilitets
planer skal forankres i kommune
planens arealdel.

Illustrasjon: Asplan Viak AS
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4

Oppfølging av
planen
RPBA tydeliggjør ansvarsfordelingen mellom
fylkeskommunen og kommunene.

Foto: Gunnar Ridderström/Citiplan
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4.1 Oppfølging av RPBA i
fylkeskommunen
Fylkeskommunen vil videreutvikle
kunnskapsgrunnlaget og utarbeide
metoder som støtte for kommunenes
planlegging.
Areal- og bystrategi. Kommunene skal
utarbeide en arealstrategi og en strategi for
utviklingen av de regionalt prioriterte
byene og tettstedene (en bystrategi) som
grunnlag for kommuneplanens arealdel.
Kommuneplanens arealdel er det sentrale
plandokumentet for styringen av areal
utviklingen i kommunene.
Fylkeskommunen vil bistå de kommunene
som ønsker det med grunnlagsdata,
kompetanse og kapasitet i planarbeidet når
strategiene og kommuneplanens arealdel
skal utarbeides.

By- og næringsoffensiv. For å få til ønsket
aktivitet og utvikling må kommunene og
fylkeskommunen innta en langt mer
offensiv rolle både når det gjelder by
utvikling og i næringspolitikken.
Fylkeskommunen vil rette sine virkemidler
inn mot de regionalt prioriterte byene og
tettstedene og de strategisk viktige næ
ringsområdene Torp/Sandefjord lufthavn,
Campus Vestfold og Larvik havn.
Kommunene må føre en mer aktiv politikk
for å klargjøre næringsarealer.
Fylkeskommunen vil bidra til å få på plass
en arealguide som skal markedsføre
næringsarealene i Vestfold, i samarbeid
med kommunene.

Kommunene må være mer aktive og opp
søkende for å tiltrekke seg bedrifter.
Fylkeskommunen bidrar med kunnskap om
virkemidler blant annet om offentlige
utviklingsselskaper. Fylkeskommunen vur
derer i samarbeid med kommunene om det
bør etableres et utviklingsselskap knyttet til
Torp/Sandefjord lufthavn, Campus Vestfold
og/eller andre strategisk viktige områder.
Dyrka og dyrkbar mark. Arbeidet med å
revidere RPBA viste at planen med retnings
linjer var god nok, men ikke den forvalt
ningsmessige oppfølgingen, dvs. at vi var
ikke strenge nok i oppfølgingen av planen.
Vi ser at det må til en strengere oppfølging
av retningslinjene for å kunne nå samfunns
målet om at matjordarealet skal være økt i
2040. Det er naturlig å se på dette i for
bindelse med kommuneplanprosessene.
Handlingsprogram. Handlingsprogrammet
er en viktig del av fylkeskommunens opp
følging av planen. Fylkeskommunen vil
være ansvarlig for tiltakene. Eksterne
aktører og kommuner er ikke forpliktet til å
delta, men flere av tiltakene forutsetter
samhandling, deltagelse eller samarbeid.
Arealregnskap. Fylkeskommunen skal
følge med på arealutviklingen for å se
effekten av RPBA, vurdere måloppnåelse og
eventuelle behov for kursendringer.
Fylkeskommunen skal blant annet følge
med på nedbygging av dyrka mark i den
enkelt kommune.
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4.2 Oppfølging av RPBA
i kommunene
RPBA inneholder ikke lenger kommuneark
som avtaler fortettingsandel og hvor stor
andel som skal ligge utenfor og innenfor de
langsiktige utviklingsgrensene. Hensikten
med denne endringen er å synliggjøre et
prioritert regionalt utbyggingsmønster og
samtidig tydeliggjøre skillet mellom regio
nal og kommunal planlegging.
Det er kommunene som skal fordele vekst
og fortetting i sine planer og strategier, i
tråd med RPBA. For å veie de ulike hensy
nene mot hverandre bør kommunene gjøre
vurderinger på overordnet nivå før det
vedtas konkrete utbyggingsområder i kom
muneplanens arealdel eller det utarbeides
område- eller reguleringsplaner. Det er
behov for en strategi på overordnet nivå for
hele kommunen (en arealstrategi) og en
strategi for utvikling av de regionalt priori
terte byene og tettstedene (en bystrategi).
En arealstrategi skal være et langsiktig og
overordnet dokument som fastlegger prin
sippene for kommunens arealforvaltning.
En strategi kan defineres som «en plan av
handlinger med hensikt å nå et spesifikt
mål». Strategi handler mer om hva som skal
gjøres enn om hvordan noe skal gjøres.
Etter denne definisjonen skal målet define
res først og deretter strategien for hvordan
målene skal oppnås.
Arealstrategien kan typisk bestå av en kort
opplisting av prinsipper veiledet av en
kartskisse. Gjennomføringen av
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arealstrategien skjer på alle plannivåer, ved
utforming av kommuneplanens arealdel,
ved reguleringsplaner og i byggesaksbe
handlingen. Arealstrategien skal gi en
tettere kobling mellom kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel og kan forenkle
arbeidet med arealdelen og tilrettelegge for
strategiske diskusjoner om arealdispone
ring uten direkte kobling til selve plankar
tet.
Fordeler med en arealstrategi er at den gir
forutsigbarhet for eksterne aktører, tidlig
politisk dialog og forankring, mulighet for
medvirkning på strategisk nivå, at den
skaper sammenheng og helhet i planleggin
gen og at den bidrar til å løfte blikket og se
om utviklingen går i ønsket retning.
Arealstrategien skal gi en oversikt over mål
og strategier for hele kommunen mens bys
trategien skal ta for seg byområdet.
Areal- og bystrategien bør inneholde en
oversikt over arealer som er klare for ut
bygging, arealer som er regulert men
trenger opparbeiding, og arealer som er
avsatt i arealdelen med mulig tidspunkt for
ferdigstillelse. Kommunen bør etablere en
forutsigbar rekkefølge for utbygging av
områdetyper. Det vil bidra til forutsigbarhet
for investeringer som er nødvendige for å
klargjøre arealene. Kommunestyret bør
også vurdere om arealer bør tas ut av areal
delen dersom de ikke er aktuelle for utbyg
ging innenfor en rimelig tidsintervall.
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Regionalt prioriterte
byer og tettsteder
Drammen
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næringsområder
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Ny jernbane
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Hof
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HOLMESTRAND

Regional
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Campus Vestfold

Revetal

Åsgårdstrand
Andebu

RPBA med temakart, retningslinjer
og faglige råd

Sem
TØNSBERG

Teie
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Skien
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Borgheim

Kvelde
Torp
Porsgrunn

SANDEFJORD

Tjøme

LARVIK

Helgeroa
Stavern

REGIONALT
NIVÅ

Tjøllingvollen
Larvik havn

KOMMUNALT
NIVÅ

A

B

Kommunal arealstrategi

Bystrategi

Fordele forventet vekst, senterstruktur
mm for kommunen.

Strategi for fortetting og
attraktive sentrum.

FIGUR 30
Sammenhengen mellom de overordnete strategiene og føringene i RPBA og kommunenes videreføring i en
arealstrategi og en bystrategi.
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4.2.1 Kommunal arealstrategi
FIGUR 31
Eksempel på vurdering
av arealstrategier fra
kommuneplanarbeidet
i Horten kommune.
Horten kommune har
«spredt konsentrasjon»
som sin langsiktige
utbyggingsstrategi
(Horten kommune
2015).

FAGLIG RÅD
Vedtak av arealstrategien
Det anbefales at kommunestyret vedtar
arealstrategien, og det forutsettes at
den legges til grunn for utarbeidelsen
av kommuneplanens arealdel.

Fortetting og
utbyggingsrekkefølge
Kommunen bør styre arealreserven ved
å sette opp en prioritert utbyggings
rekkefølge, jfr. retningslinjene for
byutvikling og jordvern.
Ved rullering av kommuneplanens
arealdel bør kommunen vurdere om
arealer som har vært avsatt til ut
byggingsformål i 8 år eller lenger, uten
at områdene er utviklet videre, skal tas
ut som byggeområder.
Det anbefales at kommunen vurderer
virkningen av arealstrategien for
kommuneøkonomien.
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For å skape økt forutsigbarhet i arealplanleggingen bes
kommunene utarbeide en strategi for arealene som omfatter hele
kommunen. Arealstrategien utarbeides som en del av kommune
planens samfunnsdel. Hensikten er å forenkle og målrette arbeidet
med kommuneplanens arealdel.
Arealstrategien skal vurdere langsiktige og overordnede prinsipper
for arealbruk og tilrettelegge for strategiske diskusjoner om areal
disponeringen og lokaliseringer av funksjoner, uten å peke ut
konkrete arealer. I arealstrategien fastsetter kommunen p
 rinsipper
for hvor utvikling og vekst skal skje innenfor de langsiktige
utviklingsgrensene (LUG), dvs. boligvekst, offentlig- og sosial infra
struktur og l okalisering av næring og kommunens senterstruktur.
Strategien utarbeides med grunnlag i r etningslinjene i RPBA,
forventet befolkningsvekst og forventet alderssammensetning i
henhold til SSB-MMMM, (middels fødsels- og dødsrate og middels
innenlands flytting og innvandring).
Det anbefales at arealstrategien behandles politisk og brukes som
et faglig grunnlag både for kommunale planer og private forslag til
reguleringsplaner.
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R39
AREALSTRATEGI
Kommunen skal vedta en arealstrategi
som grunnlag for utarbeidelsen av
kommuneplanens arealdel.
Arealstrategien skal fordele
kommunens vekstbehov i planperio
den (12 år). Arealstrategien skal følge
samfunnsdelen, og være et grunnlag
for kommuneplanens arealdel.
Arealstrategien skal bygge på retnings
linjene i RPBA, forventet befolknings
vekst og alderssammensetning (SSBMMMM).
Strategien skal omtale behov, lokali
sering og utviklingsrekkefølge knyttet til
bolig, næring, handel og offentlig formål.
Strategien skal:
1. Definere kommunens senterstruktur
og de ulike sentrenes funksjon i
kommunen.
2. Fordele den forventede veksten i
kommunen på prioriterte byer og
tettsteder og øvrige lokalsentre.
3. Vurdere kommunens arealreserver til
utbyggingsformål og potensialet for
fortetting og transformasjon.
4. Vurdere boligbehovet i kommunen
utfra befolkningsutvikling og alders
sammensetning. Det skal legges til
rette for en boligbygging som dekker
ulike behov og skaper sosialt sam
mensatte bomiljø, med hensyn til
blant annet økonomi, husholdnings
typer og livsfaser, herunder tilgang
på universelt utformede boliger.
5. Se arealutviklingen i sammenheng
med transportsystemet.
Foto: Xxxxx
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4.2.2 Bystrategi

INFO
Byregnskapene* for Vestfoldbyene
inneholder kunnskap og registreringer
som vil være til nytte i arbeidet med
bystrategiene.

Kommunene skal utarbeide bystrategier for de regionalt prioriterte
byene og tettstedene (Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord,
Larvik, Sande og Stokke). Hensikten med bystrategien er å skape
tidlig politisk dialog og forankring, forutsigbarhet for eksterne
aktører og mulighet for medvirkning på et strategisk nivå. Det vil gi
bedre sammenhenger og et godt grunnlag for videre planlegging
etter plan- og bygningsloven.
Byens innhold, byrom og lokalisering av funksjoner er sentralt i en
bystrategi. Bystrategien skal bidra til å avveie vekst og vern, og klar
gjøre utviklingspotensialet i byene. Bystrategien er ikke et juridisk
bindende dokument, men bør vedtas politisk og legges til grunn for
utarbeidelsen av kommunale arealplaner spesielt for bysentrum.

Á

Á

Utviklingsområder
Kulturmiljøer av regional og
nasjonal betydning
Kulturmiljø og utviklingsområder
Rekreasjon og grønnstruktur
Alternative plasseringer av
jernbanestasjoner
Fredete bygg og anlegg, samt kommunale
bevaringsområder er ikke merket på kartet.

FIGUR 32
Oversikt over utviklingsområder, områder for
kulturminnevern av nasjonal eller regional
betydning og rekreasjon og grønnstruktur. Fra
byregnskapet for Larvik (Vestfold
fylkeskommune 2018).
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Hensikten er at strategien skal skape forutsigbarhet, tydeligere
rammer og bidra til raskere utvikling av byen. Arbeidet bør skje i
dialog med sentrale aktører, inkl. grunneiere. I lys av befolknings
veksten skal strategien gjøre en vurdering av byggemodenhet og
utviklingstakt på transformasjonsområder.
I sentrumsområdene anbefales det en blandet arealbruk som gir
fleksibilitet og mangfold. I den senere tiden har det vært en tendens
til at boliger fortrenger næring og kontor, grunnet økonomi.
Bystrategien bør derfor peke ut sentrumsområder som skal ha en
høy andel arbeidsplassintensive virksomheter.

Illustrasjon: Alliance arkitekter AS
Illustrasjon: Griff Arkitektur AS

Illustrasjon: FuthArk arkitekter AS

Geografisk avgrensning
Bystrategien bør omfatte primært 10-minuttersbyen, men inkludere
eventuelle omkringliggende områder i randsonen som påvirker
utviklingen i sentrum. Knutepunkter i transportsystemet som
betjener sentrum bør inngå i den geografiske avgrensingen av
bystrategien.

 Utviklingen av Indre havneby i Horten ble
innledet med mulighetsstudier fra tre
arkitektteam.

En strategi for byutviklingen kan gjennomføres på mange måter. Den
kan f.eks. utformes som en mulighetsstudie hvor visjoner, utviklings
retninger med muligheter og begrensninger for utbygging
analyseres og drøftes. Kommunen må tilpasse bystrategien til de
konkrete utfordringene byen står ovenfor og avveie arealinteresser
som for eksempel kulturmiljøer i forhold til fortetting. Det er den
fortettingen som gir størst effekt, som bør ha høyest prioritet.
Bystrategien bør drøfte forholdet mellom nasjonal/regionalt og lokalt
kulturminnevern og behovet for fortetting og byutvikling. Det vil
være behov for å avklare overordna premisser for hensynet til
områdene med store kulturminneverdier og randsonene rundt disse.
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R40
BYSTRATEGI FOR DE 
REGIONALT PRIORITERTE BYER
OG TETTSTEDER
Kommunen skal utarbeide en by
strategi for de regionalt prioriterte
byer. Bystrategien skal inneholde:
1. En vurdering av arealutnyttelse,
fortettingspotensial og arealer til
transformasjon.
2. Rammer for utvikling i randsonen av
de nasjonalt og regionale viktige
kulturmiljøene.
3. Prinsipper for blandet arealbruk som
sikrer arealer til næring og kontorer.
4. En vurdering av de ulike utviklings
områdenes grad av byggemodenhet,
utviklingstakt i forhold til
prognoserer for byvekst.
5. En vurdering av kvalitet, innhold og
utviklingen av byens rom som
rekreasjonsarealer
6. Vurdere bevegelsesmønsteret for
gående og syklende i sentrums
området, og vurdere tiltak for å sikre
tilgjengelighet og universell
utforming.
7. Et tverrfaglig kommunalt handlings
program med konkrete tiltak for by
utviklingen, inklusive kommunens
rolle, samhandling og ressursbidrag.
Kommunens arealstrategi, SSBs vekst
prognoser (MMMM-prognosen) og
RPBA legges til grunn for bystrategien.
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Byens rom
Byrom, parker og rekreasjonsområder er viktige ressurser i byene
våre. Kommunen kan styre over de offentlige rommene og utviklin
gen av disse. Det er en fordel at byrommene og rekreasjonsarealene
fungerer og oppleves som attraktive for folk flest. Det bidrar til å løfte
statusen på nærområdet, både til utbygging, bomiljø og som mål for
besøk og handel. Sett i et folkehelseperspektiv er byrommene viktige
for det gode liv og trivsel.

FAGLIG RÅD
Byromsplan
Kommunen bør utarbeide en plan for
utvikling og bruk av offentlig rom for
regionalt prioriterte byer og tettsteder.

Foto: Gunnar Ridderström, Citiplan

111

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, RPBA | Høringsutkast 21.06.2018

EKSEMPEL
Mulighetsstudie for Sande og for Tønsberg
by dannet et godt grunnlag for politiske
diskusjoner og videre arealplaner. Et
mulighetsstudie kan med fordel være i
form av «parallelle oppdrag» hvor to eller
flere konsulentgrupper kommer med sine
forslag. Det åpner for å se ulike løsninger
opp mot hverandre og gir et bedre
grunnlag for å gode valg. Mulighetsstudier
og/eller utviklingsstrategier anbefales som
base for arealplaner for lokalsentre og
tettsteder.

FIGUR 33
Illustrasjon fra mulighetsstudien fra Sande sentrum. Mulighetsstudien gir
rammer for utviklingsretning og viser utviklingspotensialet. Temakartene
kommuniserer godt, og omfatter alle viktige tema som grønne kvaliteter,
vegnett, sentrumshandel og funksjoner mm.
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5

Handlingsprogram

Det skal utarbeides et handlingsprogram for
2019. Hvilke tiltak som tas inn i handlings
programmet vil være avhengig av ressurser
og bemanning.
Handlingsprogrammet skal rulleres hvert
annet år. Det skal utarbeides et eget hand
lingsprogram for universell utforming.

1

Under følger forslag til tiltak for å følge opp
planen. Forslagene er et utgangpunkt for
utformingen av handlingsprogrammet.
Opplisting av forslag til tiltak for å følge opp
planen:

Oppfølgingsmidler til RPBA-prosjekter i kommunene

Beskrivelse

Midler til RPBA-relaterte oppgaver i kommunene. Hensikten er å fremme
prosjekter, tiltak og utredninger som bidrar til ønsket utvikling i tråd med
RPBA. Årlig utlysning som har løpt årlig siden 2014.

Forslag til tiltak
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Søkbare midler for kommunene videreføres. Beløp og rammer vurderes

Ref.
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2

Delprodukter og vedlegg til planen

Beskrivelse

Erfaringen har vist at det er behov for noen tillegg og utdypende vedlegg for
å komplementere planen. Et detaljert handlingsprogram vil følge opp planen
med et utvalg av de tiltakene som her er foreslått.

Forslag til tiltak




3

RPBA for saksbehandlere. Veileder og kortversjon av RPBA
Detaljerte handlingsprogram 2019-2020, 2020-2022

Kommunal areal- og bystrategi

Beskrivelse

Kommunen skal følge opp RPBA gjennom å utarbeide en arealstrategi og en
bystrategi. Fylkeskommunen tilbyr bistand og ressurser inn i arbeidet.

Forslag til tiltak





4

Ref.

Tilbud om bistand i form av ressurser, samarbeid og kompetanse
Kompetanseheving på spesifikke relevante tema, kurs etc.
Relevante problemstillinger belyses i plannettverket

Samhandling og nettverk

Beskrivelse

Nettverk og samhandlingsarenaer er møteplasser for samarbeid og dialog.
Fylkeskommunen vil følge opp RPBA på både nye og etablerte arenaene.
Følgende nettverksarenaer driftes:

Forslag til tiltak







Ref.

Ref.

Plannettverk Vestfold, videreutvikles som en kunnskapsarena og
nettverksarena for planleggere. 4 ganger pr år
Halvårlige møter med eiendomsutviklere (ny)
Halvårlige møter med plansjefene (nylig etablert)
Planforum videreføres som en tidlig avklaringsarena
Opprett nettverk for universell utforming
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5

Gjennomføring av RPBA

Beskrivelse

I oppfølgingen av RPBA vil gjennomføringsperspektivet være sentralt.
Hvordan kan kommuner og aktører jobbe sammen for å få til ønsket utvikling,
mer effektivt og mer målrettet? Fylkeskommunen kan ta en mer aktiv rolle i
prosesser som har til formål å få i gang en utvikling.

Forslag til tiltak








6

Ta initiativ til utviklingsselskap for Campus Vestfold
Ta initiativ til utviklingsselskap for næringsarealer i tilknytning til Torp
flyplass.
Kurstilbud og informasjon om utviklingsselskap
Dialogbasert saksbehandling. Forsøk med modell etter Norsk eiendom.
Virkemidler for gjennomføring settes på agendaen i plannettverket minst
en gang i året.
Kurs i utbyggingsavtaler er etterspurt. Det legges til rette for temaet i
Plannettverket eller som egen kursserie.

By- og sentrumsutvikling

Beskrivelse

Byutvikling og fortetting er sentralt i RPBA. Temaet har mange mulige
oppfølgingstiltak og retninger. Her er forslag til et utvalg:

Forslag til tiltak
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Ref.

«Tettere byer med høyere kvalitet». Barn og unge. Prosjekt er i gang,
følges opp videre. Piloter avsluttes i 2018, rapport og veileder ferdigstilles.
Konsekvenser av parkeringsrestriktive tiltak i små og mellomstore byer.
Oppfølgingen av knutepunktstrategien. Stasjonsområdene sentrale 
fortettingsområder hvor det er viktig med styrt prosess.
DogA initiert prosjekt for fremme av aktivitet i tomme lokaler i bysentrum.
Fylkeskommunen er invitert til å ta en rolle. Deltagelse vurderes.
Fleksible arealplaner. Tips og eksempelsamling på nyttige verktøy.
Tiltak/ prosjekt universell utforming i by- og sentrumsområder

Ref.
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7

Kvalitet og arkitektur

Beskrivelse

«Mitt prosjekt, vår by» I byen er det spesielt viktig at byrom og bygninger
bidrar til god byutvikling både i form, innhold og i forhold til sine omgivelser.
Arkitektur kan settes på agendaen i Vestfold, sammen med byromsutforming.

Forslag til tiltak






8

Framtidas kulturmiljø. Tiltak for å fremme bærekraftige, vakre og 
innovative prosjekter i byene. Ulike prosjektretninger vurderes; som f. eks
Arkitekturpris/ Europan.
Plannettverk. Hvordan styrker arkitektur i prosesser etter plan og 
bygningsloven? Virkemidler.
Fortetting i og tett inntil nasjonalt og regionalt viktige kulturmiljøer krever
god tilpasningsarkitektur, men hva er egentlig det? Vestfold 
fylkeskommune vil initiere et prosjekt for å utforske denne
problemstillingen.

Kulturarv

Beskrivelse

RPBA skal tilrettelegge for en bærekraftig utvikling der historien er med inn i
framtida. Kulturmiljøene i RPBA skal bevares og videreutvikles. Forvaltningen
av fylkets kulturminneverdier skal være tydelig og forutsigbar.

Forslag til tiltak







Ref.

Ref.

Vederlagsfri arkeologi innenfor LUG. Videreføres.
Øke kunnskapen om kulturmiljøene i RPBA. Videreføres og utvides
Etablere Gul liste. Ny
Gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse som vurderer verdien av
kulturarv.
Universell tilrettelegging av kulturminner og -miljøer.
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Jordvern

Beskrivelse

Jordvern skal styrkes i RPBA. Tilrettelegge grunnlaget for kommunale
strategier for deponering av masser

Forslag til tiltak





10

Matjordplanen skal revideres
Utvikle tilskuddsordning for nydyrking, jf. Plussvisjon
Utarbeide oversikt over omfanget og type masser som deponeres i
Vestfold. Sammenfatte kunnskapen for bruk og deponering av masser.

Analyser og utredninger

Beskrivelse

Analyser og utredninger er sentralt for å målrette utvikling og planlegging. I
oppfølgingen av RPBA er det bl.a viktig at FK støtter opp med analyser og
utredninger innen sentrale tema.

Forslag til tiltak









118

Ref.

Kommunepakker. Relevant kunnskap til planleggingen på kommunenivå
Kunnskap om flyttestrømmer i Vestfold
Oppdatere byregnskapene, f. eks hvert 4. år
Intro kurs til ny modell for handel
Kunnskap om sammenhengen kommuneøkonomi og arealforvaltning
Kartlegging av universell utforming i byer, tettstedene og lokalsentrene
mht. ferdselslinjer, uterom, inngang til offentlige bygninger.
Arealguiden. Kompetanse, operasjonalisering, analyse. Reell samhandling
med RPVI.

Ref.
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Foto: Gunnar Ridderström, Citiplan
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6

Samlet oversikt
over retningslinjene

R1
SAMORDNING AV AREAL OG TRANSPORT
Veksten i Vestfold skal primært skje innenfor de regionalt
prioriterte byene og tettstedene.
Lokalisering av boliger, arbeidsplasser og sosiale-,
kulturelle og kommersielle funksjoner skal fremme
utvikling av kompakte og levende byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og bygge opp under kollektiv
trafikk, gange og sykkel.

R2
OPPFØLGING AV RPBA
RPBA med tilhørende illustrasjon av regionalt prioriterte
vekstområder (figur 5) og temakart skal legges til grunn
for statens, fylkets og kommunenes planlegging og
prioritering i regionen, og for vurdering av planforslag.
Arealplaner som utarbeides i tråd med retningslinjer og
temakart i RPBA vil bli akseptert av regionale myndigheter.
Dersom retningslinjene ikke følges opp, kan det gi grunnlag
for innsigelse.
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R3
LANGSIKTIGE UTVIKLINGSGRENSER
Utbygging skal hovedsakelig skje innenfor de langsiktige
utviklingsgrensene (LUG) og regionalt prioriterte vekst
områder.
Langsiktige utviklingsgrenser som vist på temakartet for
RPBA skal detaljeres og vises i kommuneplanens arealdel.

R4
UTVIKLING UTENFOR DE LANGSIKTIGE
UTVIKLINGSGRENSENE
Utvikling utenfor de langsiktige utviklingsgrensene skal
avklares i kommuneplanen.
Omfanget av utbyggingen skal tilpasses det som er
nødvendig for å sikre gode stabile bomiljøer og utnyttelse
av offentlig infrastruktur i eksisterende tettsteder.
Omfanget skal sees i sammenheng med planlagt utvikling
innenfor de langsiktige utviklingsgrensene. Prioriteringer
og vekstfordelingen vurderes i arealstrategien.
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R5

R10

FORTETTING
Hoveddelen av utbyggingen i Vestfold frem til 2040 skal
skje som fortetting/transformasjon.

PARKERING
Det skal ikke etableres nye områder for flateparkering
innenfor bysentrum/5-minuttersbyene.

Potensialet for fortetting og transformasjon innenfor byer
og tettsteder skal utnyttes før det åpnes for å ta inn nye
arealer til utbyggingsformål.

I kommuneplanen skal det gis en samlet framstilling av
kommunens valg av virkemidler knyttet til parkering.

R11
R6
AREALER TIL UTBYGGINGSFORMÅL
Kommunens areal til utbyggingsformål skal tilpasses:
• Forventet befolkningsvekst (SSB-MMMM).
• Forventet alderssammensetning (SSB–MMMM).
• Sammensetningen av boligtyper i kommunene.
• Potensiale for fortetting og transformasjon.
Kommunen skal styre arealreserven ved å sette opp en
prioritert utbyggingsrekkefølge, iht. samfunnsmålene og
de øvrige retningslinjene i RPBA.

R7
AREALUTNYTTELSE
Kommunene skal innarbeide bestemmelser i arealplaner
som sikrer en høy arealutnyttelse i nye og eksisterende
byggeområder.

R8
LOKALISERING I BYSENTRENE
Lokalisering av boliger, arbeidsplasser, offentlige tjenester,
sosiale møteplasser og kulturaktiviteter skal bidra til å
styrke byene og tettstedene.

R9
OFFENTLIGE VIRKSOMHETER OG FORMÅL
Statlige, fylkeskommunale og kommunale tjenester og
virksomheter med mange arbeidsplasser og/eller virksom
het rettet mot publikum skal lokaliseres sentralt i regionalt
prioriterte byer og tettsteder, innenfor 10-minuttersbyen
og nær kollektivknutepunkt.

KNUTEPUNKTUTVIKLING
Knutepunkter i transportsystemet i Vestfold er InterCitystasjonene Sande, Holmestrand, Tønsberg, Stokke,
Sandefjord og Larvik i tillegg til busstasjonen i Horten.
Kommunens arealplanlegging skal sikre arealer for en
publikumsvennlig og funksjonell utvikling av kollektiv
knutepunktene. Følgende kriterier skal være oppfylt i areal
planer som omfatter eller er tilgrensende til kollektivknute
punktene:
a) Arealbruken skal sikre kobling mellom transportformer
og tilgjengelighet, inkludert pendlerparkering for sykkel
og bil.
b) Arealbruken skal styrke forbindelsene mellom knute
punktet og byen/ tettstedet for øvrig.
c) Byene Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holme
strand skal bruke virkemidler innenfor parkering og trans
portplanlegging som bidrar til å fremme overgang til mer
miljøvennlige arbeidsreiser, inkludert elbil.
d) I sentrumssonen nær jernbanestasjonene skal besøksog arbeidsplassintensive virksomheter prioriteres.

R12
HANDEL I REGIONALT PRIORITERTE BYER OG
TETTSTEDER
Arealer for handel skal primært legges til de regionalt
prioriterte by- og tettstedene Sande, Holmestrand, Horten,
Tønsberg, Stokke, Sandefjord og Larvik.
Av kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan skal
sentrumssoner for handel framgå.
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R13
AREALUTNYTTELSE
I regionalt prioriterte byer og tettsteder skal det være høy
arealutnyttelse. Kommunene skal gjøre en vurdering av
arealutnyttelsen i bystrategien de skal utarbeide.

R14
KRAV TIL BYKVALITET
Arealplaner skal i sentrumområdene sikre eksisterende og
nye kvaliteter, og fremme bykvalitet, byliv og folkehelse.
Det skal stilles krav til planleggingen som sikrer god
kvalitet i utformingen av bygninger, byrom, gater og
rekreasjonsarealer.

R15

R16
LOKALISERING AV KONTORARBEIDSPLASSER
Kontorarbeidsplasser skal lokaliseres i byområdene ved
transportknutepunkter. Kontorarbeidsplasser skal i
utgangspunktet ikke lokaliseres langs E18. Unntak fra
hovedregelen kan vurderes for større kontoretableringer
rettet mot et nasjonalt eller internasjonalt marked (se
definisjonen av kontorarbeidsplasser).
Lokalisering av alle typer kontorarbeidsplasser skal skje ut
fra en helhetlig vurdering av behovet. Vurderingen gjøres i
arealstrategien som skal utarbeides.
Kontorarbeidsplasser som betjener et lokalt eller regionalt
marked skal lokaliseres i eller i randsonen av bysentrene.
Kommunene skal tilrettelegge for dette i arealstrategien
og/eller bystrategien som skal utarbeides.

LOKALISERING AV NÆRINGSVIRKSOMHET OG
SERVICE
Ved lokalisering av næringsvirksomhet skal det tas hensyn
til antall ansatte og besøkende til bedriftene.

Kontorarbeidsplasser med mange ansatte og besøkende
som betjener et lokalt eller regionalt marked skal etableres
innenfor gangavstand fra de fremtidige stasjons
lokaliseringene, og innenfor 10-minuttersbyen.

Virksomheter med mange ansatte, lite transportbehov i
forbindelse med næringsvirksomheten og mange
besøkende skal lokaliseres i sentrumsområdene eller ved
kollektivknutepunkter med god kollektivbetjening.

Kommunene skal som en del av bystrategien tilrettelegge
for etablering av moderne kontorer i byområdene.

Virksomheter med moderat transportbehov i forbindelse
med næringsvirksomheten og moderat antall besøkende
skal lokaliseres i byenes randsoner eller andre områder
med kollektivbetjening.
Virksomheter med stort transportbehov i forbindelse med
næringsvirksomheten og lite antall besøkende skal
lokaliseres i byenes randsoner eller andre områder med
god tilgjengelighet til det overordnede hovedvegnettet.
Rene kontorbedrifter skal ikke lokaliseres på steder hvor
det ikke er mulighet for kollektivbetjening i fremtiden.
Kontorer som er knyttet til bedriftene kjernevirksomhet
kan lokaliseres sammen med produksjonsenheten i
bedriften.
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R17
LOKALISERING AV HANDEL
Arealer for handelsvirksomhet skal fremgå av kommune
planens arealdel eller kommunedelplan.
Etablering av handelsvirksomhet med et samlet bruksareal
på over 3 000 kvadratmeter eller utvidelse til over 3 000
kvadratmeter samlet bruksareal er bare tillatt der det er i
samsvar med kommuneplanens arealdel eller kommune
delplan.
Etablering eller utvidelse av handelsvirksomhet opp til
1000 kvm bruksareal (BRA) er unntatt fra kravet om over
orda planmessig avklaring forutsatt at etableringen ikke
kommer i strid med forbudssonen langs E18.
Etableringer eller utvidelser av handel opp til 1000 kvm
BRA skal inngå i beregningen av maks tillatt BRA for handel
innenfor et område for handel.
Det kan ikke etableres nye områder for handel gjennom
flere enkeltvise etableringer under 1000 kvm BRA.

R18
ANDRE OMRÅDER FOR HANDEL
Andre områder for handel skal avklares gjennom
kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan.
Følgende kriterier skal inngå i kommunens vurderinger ved
avsetting av områder for handel:
1. Virkningene handelsvirksomheten vil få på de prioriterte
by- og tettstedene skal dokumenteres ved å benytte
fylkeskommunens analysemodell eller tilsvarende metode/
metodikk.
a) Handelsetableringer eller utvidelser skal ikke lokaliseres
eller få et slikt omfang at de konkurrerer med handel i de
regionalt prioriterte by- og tettstedene eller medfører en
vesentlig økning av trafikk med personbil.
b) Lokalisering og omfang av handel tar utgangspunkt i
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
c) Handelen skal dimensjoneres og tilpasses byen eller tett
stedene de er knyttet til.

2. I områder som åpner for handel utenfor sentrumssonene
i prioriterte by og tettsteder skal kommunen gjennom
juridisk bindende planbestemmelser fastsette maks tillatt
utbygget bruksareal for handel for området samlet. Det
kan også settes begrensninger på størrelsen på den
enkelte handelsetablering.

R19
ANDRE FORMER FOR HANDEL
Showroom i tilknytning til netthandel, skal lokaliseres i de
prioriterte by- og tettstedene eller andre områder som er
avklart for handel.

R20
FORBUD MOT ETABLERING AV HANDEL LANGS E18
Kommunene skal innarbeide forbud mot etablering av
handel langs E18 som en bestemmelse i kommuneplanens
arealdel.

R21
KULTURMILJØ
De nasjonalt og/eller regionalt viktige kulturmiljøene i
temakart for RPBA skal sikres som bestemmelsesområder
eller hensynssoner i kommune- og reguleringsplaner.
Vernehensyn tilpasses og innarbeides som bestemmelser
eller retningslinjer til områdene.

R22
TILPASNING TIL KULTURMILJØER
Nye tiltak inntil nasjonalt og/eller regionalt viktige kultur
miljøer skal tilpasses områdets særpreg.

R23
REGIONALE AREALVERDIER
Temakartene skal legges til grunn i arbeidet med areal
planer på alle nivå. Det forutsettes at planforslag ut
arbeides med et lavt konfliktnivå med de nasjonale og
regionale verdiene, slik disse framkommer i temakartene.
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R24
JORDVERN
Vestfolds verdifulle landbruksområder skal sikres som
produksjonsgrunnlag i dag og for kommende g
 enerasjoner.
Utenfor de langsiktige utviklingsgrensene tillates ikke
formålsendring av dyrka og dyrkbar mark til bolig, næring
og offentlige formål.
Innenfor langsiktige utviklingsgrenser skal fortetting/
transformasjon og andre arealer egnet for utbygging, tas i
bruk før det åpnes for formålsendring av dyrka og dyrkbar
mark.
Omdisponering av dyrka og dyrkbar mark skal skje så sent
som mulig i planperioden.

R25
KRAV OM MATJORDPLAN
I reguleringsplaner som tillater omdisponering av dyrka mark,
skal det utarbeides matjordplan (jfr. Veileder til matjordplan)
og sikres at matjordlaget benyttes til forbedring av annen
dyrka eller dyrkbar mark til matproduksjon.

R26
UTFORMING AV INFRASTRUKTUR
Ved lokalisering og utforming av jernbane, veger, inkludert
sykkelveger, skal beslaget av matjord begrenses til et
minimum. Lokalisering og utforming skal ivareta hensynet
til trafikksikkerhet.
Ved beslag av dyrka eller dyrkbar mark skal
kompenserende tiltak vurderes.

R27
BRUK AV OVERSKUDDSMASSER
Kommunene skal i tilknytning til kommuneplanens arealdel
lage en plan for håndtering av overskuddsmasser i
kommunen. Bestemmelser for håndtering av overskudds
masser skal forankres i kommuneplanens arealdel.
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R28
MINERALRESSURSER
Steinindustriens langsiktige arealbehov og forebygging mot
konflikter med andre arealformål skal sikres i kommunale
planer.
Hensyn til de viktigste delene av den geologiske natur
arven skal innarbeides i kommuneplanleggingen. Tiltak og
aktiviteter som ødelegger eller innebærer en trussel mot
vern av de viktigste delene av den geologiske naturarven
tillates ikke.

R29
SIKRING AV VANNKVALITETEN
Nedslagsfelt for godkjente drikkevannskilder skal vises i
kommuneplanens arealdel og sikres med tilhørende
hensynssone eller bestemmelse. Godkjente drikkevanns
kilder skal gis tilfredsstillende og langsiktig beskyttelse
mot forurensning og forringelse.
Det skal ikke etableres nye byggeområder eller annen
arealbruk i godkjente drikkevannskilders nedslagsfelt, med
mindre det med konsekvensutredning klart kan
dokumenteres at aktiviteten ikke kan medføre økt tilførsel av
forurensning til vannkilden. Forslag til nye planer og tiltak
skal høres hos berørte vannverkseiere og Mattilsynet.
Ved plan eller tiltak som berører nedbørsfelt for mindre
drikkevannforsyninger (<50 personer) skal konsekvenser
for drikkevannsforsyninger belyses, og disse skal ikke
settes i risiko. Hvis det i eller i medhold av annet regelverk
enn vannforskriften er fastsatt strengere krav, utslipps
grenser, utfasingsmål, mål for beskyttelse eller lignende,
enn det som følger av vannforskriften, skal den strengeste
bestemmelsen legges til grunn.
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R30
REGIONAL GRØNNSTRUKTUR
Verdifull grønnstruktur skal bevares mest mulig sammen
hengende uavhengig av kommunegrensene. En tydelig
regional grønnstruktur skal bidra til å sikre viktige områder
for friluftsliv, biologisk mangfold, naturmiljø og landskap.
Herunder er kyst, vann og vassdrag viktige element.
Avklaring av den regionale grønnstrukturen skjer gjennom
følgende prosess:
a) Den regionale grønnstrukturens ytre grenser fastlegges i
kommuneplanens arealdel.
b) Klassifiseringen som fremgår av temakartene for grønn
strukturen i RPBA er et faglig grunnlag.
c) Områder klassifisert som A-områder Grønnstruktur
danner kjernen i den regionalt viktige grønnstrukturen
og suppleres skjønnsmessig med B- og C-områder.
d) Arbeidet skjer i samarbeid med regionale myndigheter
for å sikre en enhetlig metode i fylket.

R31
BEVARING AV KYSTLANDSKAPET
Nye arealer til boligformål og andre byggeformål skal
lokaliseres til de ikke-sjønære tettstedene. Spredt bolig
bygging tillates ikke. Ved regulering og utbygging skal det
tas særlig hensyn til særpreget landskap, gammel
bebyggelse og andre kulturminner.

R32
SAMFUNNSSIKKERHET
Aktsomhetskartet (kvikkleire, flom og stormflo) og fylkesROS
for Vestfold 2017 skal brukes som en del av grunnlaget for å
vurdere risiko og sårbarhet ved valg av arealer til utbyggings
formål. Det forutsettes at detaljerte undersøkelser og
konsekvensvurderinger brukes i kommunens areal
planlegging.

R33
FOLKEHELSE
All planlegging skal fremme hensynet til befolkningens
helse og trivsel, og motvirke sosiale helseforskjeller.
Aktører i Vestfold med ansvar for utarbeidelse av areal
planer skal bidra til at områders sosiale bærekraft ivaretas.
Dette gjøres ved å:
• Ivareta prinsippet om universell utforming
• Gjennomføre åpne, brede og tilgjengelige medvirknings
prosesser for innbyggere
• Vektlegge helsefremmende kvaliteter i nærmiljøet som
ressurser for alle

R34
UNIVERSELL UTFORMING
Universell utforming skal være et prinsipp som legges til
grunn i alle planer. Det skal legges til rette for medvirkning
for å identifisere utfordringer og kvalitetssikre løsninger.
Alle kommuneplaner og reguleringsplaner skal ha
bestemmelser som sikrer universell utforming.

R35
TRANSPORTLØSNINGER OG
KOLLEKTIVKNUTEPUNKT I BYOMRÅDER
Innenfor byområdene skal vei, og gatenettet tilrettelegges
for gang, sykkel og kollektivtrafikk. Kommunene skal
avsette tilstrekkelig areal til infrastruktur for kollektiv
transport, syklister og gående. Prioriterte gater og byrom
bør utvikles for gående og være universelt utformet.
I arealplanleggingen skal effektiv tilgjengelighet til
kollektivholdeplasser og kollektivknutepunkter sikres.
Kommunene skal utarbeide gatebruksplaner for sentrale
byområder. Universell utforming skal legges til grunn for
utformingen av offentlige arealer.
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R36
HOVEDSYSTEM FOR SYKKELVEIER
Det skal fastlegges et overordnet hovednett for sykkel i alle
kommuner i Vestfold. I sentrumsområdene og inn mot byer
og tettsteder skal det på hovednettet legges vekt på god
framkommelighet for sykkel.

R39

Strekninger der det det er mange syklister og gående skal
prioriteres. Fotgjengere og syklister skal her som et hoved
prinsipp ha adskilte arealer.

AREALSTRATEGI
Kommunen skal vedta en arealstrategi som grunnlag for
utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel.
Arealstrategien skal fordele kommunens vekstbehov i plan
perioden (12 år). Arealstrategien skal følge samfunnsdelen,
og være et grunnlag for kommuneplanens arealdel.
Arealstrategien skal bygge på retningslinjene i RPBA,
forventet befolkningsvekst og alderssammensetning
(SSB-MMMM).

Der det i byene finnes kommunale planer for hovedsykkel
veinettet skal resten av transportsystemet samordnes med
dette.

Strategien skal omtale behov, lokalisering og utviklings
rekkefølge knyttet til bolig, næring, handel og offentlig
formål.

R37
GANGNETT I BYER OG TETTSTEDER
Kommunene skal gjennom sin arealplanlegging sikre et
sammenhengende gangnett i byer og tettsteder med vekt
på fremkommelighet, sikkerhet, attraktivitet og universell
utforming, særlig inn mot kollektive knutepunkt og holde
plasser, skoler, publikumsbygg og i sentrumsområder.
Lokale stier og snarveier skal sikres i arealplaner.

R38
MOBILITETSPLANER FOR NYE
UTBYGGINGSPROSJEKTER
For utbyggingsprosjekter med BRA større enn 1000 m2 skal
det utarbeides en mobilitetsplan. Mobilitetsplanen skal
analysere muligheten for å minske bilavhengighet, og gi
føringer for utforming og valg av planløsninger som sikrer
overordnet mål for ønsket transportmiddelfordeling.
Utarbeidelse av en mobilitetsplan skal være en del av
konsekvensanalysen knyttet til detaljregulering.
Kravet om utarbeidelse av mobilitetsplaner skal forankres i
kommuneplanens arealdel.
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Strategien skal:
1. Definere kommunens senterstruktur og de ulike
sentrenes funksjon i kommunen.
2. Fordele den forventede veksten i kommunen på
prioriterte byer og tettsteder og øvrige lokalsentre.
3. Vurdere kommunens arealreserver til utbyggingsformål
og potensialet for fortetting og transformasjon.
4. Vurdere boligbehovet i kommunen utfra befolknings
utvikling og alderssammensetning. Det skal legges til
rette for en boligbygging som dekker ulike behov og
skaper sosialt sammensatte bomiljø, med hensyn til blant
annet økonomi, husholdningstyper og livsfaser, herunder
tilgang på universelt utformede boliger.
5. Se arealutviklingen i sammenheng med transport
systemet
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R40
BYSTRATEGI FOR DE REGIONALT
PRIORITERTE BYER OG TETTSTEDER
Kommunen skal utarbeide en bystrategi for de regionalt
prioriterte byer. Bystrategien skal inneholde:
1. En vurdering av arealutnyttelse, fortettingspotensial og
arealer til transformasjon.
2. Rammer for utvikling i randsonen av de nasjonalt og
regionale viktige kulturmiljøene.
3. Prinsipper for blandet arealbruk som sikrer arealer til
næring og kontorer.
4. En vurdering av de ulike utviklingsområdenes grad av
byggemodenhet, utviklingstakt i forhold til prognoserer
for byvekst.
5. En vurdering av kvalitet, innhold og utviklingen av byens
rom som rekreasjonsarealer
6. Vurdere bevegelsesmønsteret for gående og syklende i
sentrumsområdet, og vurdere tiltak for å sikre
tilgjengelighet og universell utforming.
7. Et tverrfaglig kommunalt handlingsprogram med
konkrete tiltak for byutviklingen, inklusive kommunens
rolle, samhandling og ressursbidrag.

Regional planbestemmelse:
LOKALISERING AV HANDEL
1. Etablering av handelsvirksomhet med et samlet bruks
areal på over 3 000 kvadratmeter eller utvidelse til over
3 000 kvadratmeter samlet bruksareal er bare tillatt der
det er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller
kommunedelplan.
2. Det tillates ikke etablering av handelsvirksomhet i et
belte på 1 km på hver side av E18.
Forbudet gjelder ikke i sentrumssoner i prioriterte by- og
tettsteder eller arealer avklart som andre områder for
handel i kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan.

Kommunens arealstrategi, SSBs vekstprognoser (MMMMprognosen) og RPBA legges til grunn for bystrategien.
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Definisjoner

5-minuttersbyen:
Arealet innenfor 5 minutters gangavstand, dvs. 400 meter i
luftlinje) fra en sentralt punkt (som regel torget) i byene.
10-minuttersbyen:
Arealet innenfor 10 minutters gangavstand, dvs. 800 meter
i luftlinje) fra en sentralt punkt (som regel torget) i byene.
BRA (bruksareal):
Bygningers bruttoareal (BTA) minus arealet som opptas av
yttervegger. Bruksareal oppgis i hele tall. Bruksareal bereg
nes etter Norsk Standard NS-3940 Areal- og volumbereg
ninger av bygninger. Parkeringsareal inngår i beregnings
grunnlaget. For bygninger med etasjehøyde over 3 m
beregnes bruksareal som om det var lagt et horisontalplan
for hver tredje meter. Det kan fastsettes i bestemmelsene
til arealplan at bruksarealet skal regnes uten tillegg for
tenkte plan.
Bykvalitet:
Begrepet rommer de fysiske kvaliteter og funksjoner som
bidrar til aktivitet i byene. Bykvalitet oppnås ved å samle et
mangfold av tilbud og funksjoner i gangavstand. (Boliger,
kulturtilbud, handel, arbeidsplasser, spisesteder, næring,
service, tjenester osv). En bygningsmasse med bykvalitet
kjennetegnes ved å være kompakt, gjerne ha en aktiv gate
fasade og flerfunksjonelt innhold. Offentlige byrom og
parker er viktig i for god bykvalitet. Begrepet bykvalitet
inkluderer også de elementer som identifiseres med byens/
stedets lokale identitet, f.eks historiske bygningsmiljøer,
grønne byparker, landemerker eller særegen arkitektur.
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Byliv:
Den menneskelige sosiale, kulturelle og kommersielle akti
viteten i byene. Byliv inkluderer også de som bor, jobber og
bruker byen til opphold og rekreasjon.
Byutvikling:
Utvikling av bykvalitetene og bylivet.
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 miljø
messig bærekraft, økonomisk bærekraft og sosial bære
kraft i forståelsen av bærekraftig utvikling, se egen omtale
under utvalgte kunnskapstemaer.
Fortetting:
Med fortetting menes all byggevirksomhet innenfor
dagens utbygde og/eller regulerte områder som fører til
høyere eller mer effektiv arealutnyttelse. Fortetting
omfatter både transformasjon av bebygde områder (f.eks.
fra industri til bymessig bebyggelse), tetting av hull i
bebyggelsen og hagefortetting.
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Handel:
Omsetning av varer i bygningsmessige enheter eller
bygningskomplekser som etableres, drives eller framstår
som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og eller
medlemskort for å få adgang. Som handelsvirksomhet
regnes også handel lokalisert i flere enheter innenfor et
område som for eksempel en handelspark. Handel omfatter
alle typer varer og gjenstander.
Kollektivknutepunkt:
Holdeplass hvor flere bussruter og to eller flere kollektiv
transportmidler med høy frekvens i rush (i Vestfold
minimum 20 min for buss og 30 min for tog), samt et
område rundt med gangavstand til holdeplassen.
Knutepunkter har høy arealutnyttelse og blandet arealbruk.
Kulturminner:
Alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser,
tro eller tradisjon til.
Kulturmiljøer:
Områder hvor kulturminner inngår som del av en større
helhet eller sammenheng.
Langsiktige utviklingsgrenser:
Avgrensning av arealer for vekst rundt byene, tettstedene og
de regionale næringsområdene fastsatt i Regional plan for
bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og kommuneplanens areal
del. Langsiktige utviklingsgrenser forkortes LUG i planen.

Nye byggeområder:
Areal som ved rulleringen av kommuneplanens arealdel
endrer formål fra landbruks-, natur- og friluftsformål eller
annet formål hvor bebyggelse og anlegg ikke til tillatt til
byggeområde, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
eller grønnstruktur. Endring av arealformål innebærer ikke
at område omdisponeres, det skjer når arealet tas i bruk.
Områdeutnyttelse:
Samlet bruksareal på alle bygningene (BRA) innenfor et
område, delt på arealet av området inklusive gater, byrom
og ubebygd areal. Områdetetthet egner seg best som
måleenhet for en bydel med flere kvartaler.
Regionalt prioriterte byer og tettsteder:
Byene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og
Larvik og tettstedene Sande og Stokke.
Regionalt prioriterte vekstområder:
De regionalt prioriterte byene og tettstedene og nærings
områder knyttet til Campus Vestfold på Bakkenteigen, Torp
flyplass og Larvik havn.
Universell utforming:
Universell utforming er design av produkter og omgivelser
på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor
utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller
spesiell utforming. Universell utforming er forankret i FNs
bærekraftmål og er både et samfunnsperspektiv for et
inkluderende samfunn og konkrete, fysiske kvaliteter ved
det bygde miljøet.
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