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G

I henhold til planprogram for ny kommuneplan 2019 – 2031, fastsatt av formannskapet 24.04.18,
skal det:
«Foretas en situasjonsbeskrivelse av det enkelte tettsted og en kategorisering (by, tettsted,
lokalsenter etc.)», jf. planprogrammets kapittel 4, tabellpunkt 5.
Videre heter det at det skal foretas en kartlegging av eksisterende boligreserve med tanke på
boligarealenes sentralitet i forhold til eksisterende byer, tettsteder og lokalsamfunn, jf.
planprogrammets kapittel 4, tabellpunkt 8C.
Situasjonsbeskrivelsen og kartlegginger av kommunens boligreserve skal sammen med
kommunens nye arealstrategier, følges opp ved å:
«Lage en strategi for ønsket utvikling for hvert tettsted. Hvor skal det fortettes og i hvilke områder
skal det satses på bolig- og næringsutvikling ved neste kommuneplanrullering?», jf.
planprogrammets kapittel 4, tabellpunkt 6.
Hensikten med denne rapporten er å gi en situasjonsbeskrivelse av kommunens byer/tettsteder/
lokalsentre. Hvilke servicetilbud, befolkningstetthet, utviklingspotensiale etc. finnes på de ulike
stedene og hvordan kan disse parameterne brukes til å foreslå en kategorisering? Det er valgt ut
12 kriterier/funksjoner som er kartlagt og disse er brukt til å kategorisere stedet.
I Regional plan for handel og sentrumsutvikling fra 20091 ble begrepet by- og senterstruktur forklart
med «sentrenes plassering i et senterhierkarki, som viser sentrenes innbyrdes rolle i forhold til
handel- og tjenestetilbud. Områder for handel etableres i tilknytning til sentrene i
senterstrukturen.» Det ble da en sammenheng mellom stedene i en kommune og etablering av
handel, og kjøpesenterstoppen fra 1999 ble opphevet gjennom å utarbeide og vedta
fylkesdelplaner for lokalisering av handel. I fylkesdelplanen fra 2003 ble det innført begrep for
senterstrukturen – fylkessenter, regionsenter, områdesenter, lokalsenter og nærsenter. I tillegg
ble det gitt en definisjon både for sentrum og for sentrumssone.
Det er ulike måter å beskrive eller ka tegorisere steder på. Fylkesdelplanen og de påfølgende
regionale planene har valgt ulike grader av senter. By, tettsted og bydel er en annen måte å
kategorisere på. Vi vil i denne rapporten foreslå hva som passer for Sandefjord kommune.
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https://www.vfk.no/meny/tjenester-og-fagomrader/areal/vedtatte-planer-og-strategier/#heading-h2-3
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STEDSTEORI
OGSTEDSBEGREPER

2.1

SENTERSTRUKTUREN
S PÅVIRKNING
PÅTRANSPORTBEHOVET

Areal- og transportplanlegging henger sammen. Hvordan vi planlegger bruk av arealene vil få
konsekvenser for hvilke transportløsninger vi kan legge til rette for. Korte avstander mellom
funksjonene vi skal bruke i hverdagen, gir fleksibilitet til å velge mellom å gå, sykle, kjøre kollektivt
eller ta bil. Andre virkemidler som påvirker transportvalgene er pris på kollektivreiser, innføring av
bompenger og parkeringsrestriksjoner.
2.1.1 Kl imavennlig og attraktiv byutvikling – en TØI-rapport.
Transportøkonomisk institutt (TØI)2 har utarbeidet en rapport om klimavennlige og attraktive byer.
Rapporten er kvalitetssikret gjennom TØI, men er et samarbeid mellom flere kommuner og
fylkeskommuner og deres erfaringsbaserte kunnskap om planlegging.
Arbeidet tok utgangspunkt i at kunnskap om areal- og transportutvikling for klimavennlige og
attraktive byer ikke er tilgjengelig nok. Selv om vi har mye kunnskap om å planlegge for attraktive
eller klimavennlige byer, så er det når disse målene skal kombineres at det kan oppstå
utfordringer. Figuren under viser ulike typer byutvikling, og det er byutviklingen som er både
klimavennlig og attraktiv som presenteres i rapporten.

2

https://www.toi.no/prosjekt-klimatt/category1517.html
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I denne rapporten presenteres fem enkle regler for hvordan en bystruktur bør organiseres for at
byen og regionen skal generere minst mulig biltrafikk (s 8 i sammendraget) og fem punkter for
hvordan en mer klimavennlig byutvikling også vil føre til at byene blir mer attraktive for innbyggere
og virksomheter (s 19 i sammendraget).
Rapporten beskriver og foreslår både hvordan planleggingen kan føre til mer klimavennlige og
attraktive byer. Til slutt foreslås hva byene «må slutte med» dersom de ønsker å bli mer
klimavennlige og attraktive (s 20 i sammendraget). Disse tingene er:
Vike unna vanskeligemålkonflikter og dilemmaerknyttet til tranformasjonog fortetting i og ved
sentrum (spesieltknyttet til bevaringog vern) ved å leggeny utbyggingandre steder
Byspredning,nye småhusområd
er i felt på jorder og koller i utkanten av og utenfor byen
Kjøpesentre,handleområderog overdimensjonertebydelssentreutenfor sentrum
Kontorlokaliseringi næringsparkeri utkanten av byen
Å reduserekollektivtilbudet
Å øke veikapasitetenog/eller parkeringstilgjengeligheten

2.1.2 TØI-rapportens bruksområde
Disse punktene er sannsynligvis svært kjent i de fleste kommuner. Det kan derfor være
hensiksmessig for kommuner som har et ønske om å være både klimavennlige og attraktive å
vurdere hvordan disse rådene kan innlemmes i arealplanleggingen.
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2.2

SENTERSTRUKTUR
– BEGREP
OGDEFINISJ
ONER

I fylkesdelplanen for Vestfold fra 2003 er Sandefjord kommune registrert med Sandefjord by som
regionsenter, Stokke sentrum og Andebu er områdesenter, Fossnes og Kodal er lokalsenter mens
Melsomvik, Haukerød og Høyjord er nærsenter. Denne senterstrukturen er videreført i regional
plan for handel og sentrumsutvikling fra 2009 og videre i arbeidet med regional plan for bærekraftig
arealtransport (RPBA) 2013-2040. RPBA revideres nå, med høringfrist av planforslag 1.oktober
2018 og vedtak før jul samme år. I forslag til RPBA vil det framgå at senterstrukturen for Vestfold
må revideres, fordi kommunestrukturen har gjennomg ått så store endringer at prinsippene for
senterstrukturen ikke er aktuell lenger.

2.3

BY

Det er ulike definisjoner på hva som regnes som by. Det er tre faktorer som går igjen hos de fleste
forskere som definerer begrepet by. Folketallet er over en viss størrelse, bosettingen/bebyggelsen
er konsentrert og næringslivet og aktiviteten skal være bymessig, det vil si ikke høre til jord - og
skogbruk.
I kommuneloven § 3 nr. 5 er det fastsatt at kommuner med over 5000 innbyggere kan ta i bruk
benevnelsen by, dersom kommunen har bymessig tettsted med handels- og servicefunksjoner og
konsentrert bebyggelse. Lovbestemmelsen har imidlertid i praksis bare vært veiledende for
kommunene. Bortsett fra kravet om over 5000 innbyggere i kommunen er lovens kriterier –
«bymessig tettsted med handels- og servicefunksjoner og konsentrert bebyggelse» – ganske
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fleksible og skjønnsmessige, og det skal nok svært mye til før man kan tenke seg at et
kommunestyrevedtak om å ta i bruk betegnelsen «by» vil bli kjent ulovlig fordi disse vilkårene ikke
er oppfylt. En bykommune kan videre inneholde flere tettsteder som er byer i språklig forstand.

2.4

TETTSTED

Et tettsted er kjennetegnet av en viss befolknings- og bosettingstetthet og tettstedet inneholder
gjerne visse senterfunksjoner (handel, offentlig og privat tjenesteyting) for et større omland.
Definisjonen av tettsted som Statistisk sentralbyrå (SSB) har lagt seg på i norsk offisiell statistikk
tar kun hensyn til kravene om minstestørrelse og største husavstand for bebyggelsen i et tettsted:
1. En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der (ca.
60-70 boliger).
2. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et
skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan
bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige
hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til
tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.
I vår definisjon av tettsteder vil vi i tillegg til innbyggertall og boligtetthet legge vekt på eksisterende
senterfunksjoner.

2.5

OMRÅDESENTER,
LOKALSENTER
OGNÆRSENT
ER

Disse tre begrepene beskriver alle mindre nærområder i kommunen enn det et tettsted betjener.
De kan i likhet med tettstedene inneholde handel, næring, bolig, kultur og offentlig og privat
tjenesteyting som skal rettes mot det nærområdet senteret skal betjene og som kun er
dimensjonert for å dekke lokale behov.

2.6

BYDEL

Et større tettbebygd område deles gjerne inn i bydeler. Dette er særlig kjent fra de store byene
som Oslo, Trondheim og Bergen, men også i Sandefjord vil det være områder innenfor den tette
byen som oppleves og fungerer som selvstendige sentra som dekker lokale behov i hverdagen.

2.7

VALGAVBEGREP
FORSTEDENE
I SANDEFJORD
KOMMUN
E

For å kategorisere stedene i Sandefjord kommune mener vi det vil være naturlig å bruke
begrepene by, tettsted og lokalsenter. For stedene som ligger i nær tilknytning til eller innenfor
den bebygde strukturen i direkte kontakt med San defjord sentrum, vil det være naturlig å vurdere
begrepet bydel.
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3

METODE

Denne rapporten skal legge grunnlag for en vurdering av hvordan nye Sandefjord kommune skal
kategorisere stedene. De tidligere kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord hadde alle steder
rangert etter definisjonene fra fylkesplanen fra 2003, men etter sammenslåingen ble det flere
steder på samme nivå.
For å få en oversikt over utvalgte boligområders sentralitet og tilbud på det enkelte sted, er det
benyttet en matrise hvor man gjennom kartstudier og kunnskap om stedet har undersøkt tilbudet
innenfor det enkelte området. Følgende parametre er lagt til grunn for vurderingen og
stedsdifferensieringen: Jernbanestasjon, kollektivtilbud, barneskoler og ungdomsskoler,
barnehage, idrettsparker/lag, matbutikk, offentlig/privat tjenesteytring, kirke, servering,
vinmonopol og bibliotek.
I denne situasjonsbeskrivelsen for tettstedene i Sandefjord er det tatt utgangspunkt i strukturen
fra fylkesplanen fra 2003, men utvidet de 8 områdene med Åsane og Helgerød. Områdene som
er valgt ut har en identitet som sted – enten fordi det er en kombinasjon av et tilstrekkelig tilbud
og høy tetthet (Haukerød og Åsane), et sted med et stort omland (Høyjord og Fossnes) eller et
sted med lang historie (Melsomvik).
Det finnes temakart for Sandefjord kommune over grunnkretser og befolkningstall innenfor disse.
Disse stemmer imidlertid ikke overens med de geografisk avgrensede områdene vi har valgt å
beskrive her, jf. kapittel 4. Det er derfor laget polygoner3/områder basert på en hensiktsmessig
avgrensning for hvert enkelt område/sted. Utenfor disse områdene anses bebyggelsen som
spredtbygd. Dette er ikke absolutte geografiske avgrensninger, men til hjelp for å kunne
undersøke og si noe om befolkningstetthet og innhold i de utvalgte områdene.
Ved utfylling av matrisen er det hentet informasjon fra temakart for Sandefjord kommune, deriblant
kart over nærmiljøer rundt barneskoler. Her ligger lenke til nærmiljøkart over de 20 barneskolene
i kommunen. Kartene viser befolkningssammensetning (aldersgrupper) i hvert nærmiljø,
boligtyper, sykehjem, lekeplasser (ufullstendig), dagligvarebutikker mm. Videre er det hentet
informasjon fra blant annet tidligere planarbeid, nettsidene til Vestfold kollektivtrafikk og
kommunens eget oversiktsdokument.

3Polygon

er en geometrisk figur – for eksempel trekant, firkant, pentagon.
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Figur 1 -. Nærmiljøer rundt barneskoler

Enkelte av parametrene som er valgt er konkrete og således enkle å bekrefte eller avkrefte. Dette
gjelder jernbanestasjon, usikkert, er servering og offentlig/privat tjenestetilbud. Enkelte
matbutikker har mulighet for å sitte ned og ta en kopp kaffe og en liten smaksprøve/kjeks, disse
har vi ikke vurdert som serveringssted. Tjenestetilbud har vi knyttet til helsetjenester som for
eksempel legekontor, offentlig kontor, frisør i tilknytning til handel osv. Det vil si at det kan finnes
tjenester i boligområder som vi ikke har registrert, som fysioterapi, frisør, fotpleie o.l. Det kan også
være tjenester eller tilbud som er oversett eller ikke registert slik at de ikke er inkludert i denne
oversikten.

4

SITUASJON
SBESKRIVE
LSE

Bosettingsmønsteret i kommunen er hovedsakelig konsentrert rundt Sandefjord by, tettstedene
Stokke og Andebu, samt rundt lokalsentre som Melsomvik, Fossnes/Arnadal, Kodal, Høyjord.
Stedene Haukerød, Åsane og Helgerød er også valgt ut fordi disse områdene er det nærmeste
man komme bydeler, jf. kapittel 2.6. Dette er områder hvor fortetting skjer, og som har et
utviklingspotensiale som lokalsentre hva gjelder både fortetting og økt servicetilbud. Disse er
derfor tatt med i denne situasjonsbeskrivelsen.
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4.1

SANDEFJORD
BY

Utsnitt Sandefjord by

For Sandefjord by er det tatt utgangspunkt i bykjernen og markert et sirkel som inkluderer store
deler av den tette bebyggelsen. Sandefjord by har de funksjoner som forventes av en by, hvilket
gjør byens geografiske tiltrekkingskraft større. Her er det godt kollektivtilbud med tog- og
rutebilstasjon og treff på alle faktorene satt opp i matrisen. I tillegg har Sandefjord sentrum
kommunens kulturhus, Hjertnes. Områdene utenfor selve bykjernen som er tatt med i det utvalgte
polygonet har alle en nærhet til bykjernen som gjør det naturlig at beboerne i disse områdene
benytter seg av tilbudet i Sandefjord sentrum. Arealet for sirkelen er 12,5 km 2 og folketallet 20
469. Dette utgjør en befolkningstetthet på 1629 innbyggere per km 2.
For Sandefjord sentrum er det igangsatt et arbeid med strategi for kvalit et og gjennomføring av
byrom, jf. HMP-sak 011/18. I forbindelse med arbeidet med ny kommuneplan vil det også bli
redegjort for utvalgte områder nær Sandefjord by der fortetting med leilighetsbygg kan tillates og
eventuelt ikke tillates.

FORSLAG
TILKATEGORI
SERING
AVBYER,TETTSTEDER
OGLOKALS
ENTREI SANDEFJORD
KOMMUNE
|2
STEDSTEORI
OGSTEDSBEGREPER
| SANDEFJORD
KOMMMUNE
| 10

4.2

STOKKE

Utsnit t Stokke

Stokke har en rekke ulike sentrumsfunksjoner som togstasjon, kjøpesenter, restauranter og
bibliotek. I gamle Stokke rådhus holder deler av sentraladministrasjonen i kommunen til.
Barneskolen Bokemoa skole og Stokke ungdomsskole ligger i Stokke se ntrum. Bokemoa
barneskole har 338 elevplasser og Stokke ungdomsskole 292. Stokke Bygdetun er Vestfolds
eldste bygdemuseum, etablert i 1975. Arealet for det utvalgte polygonet utgjør 2,3 km 2 og
folketallet 3161. Dette utgjør en befolkningstetthet på 1 389 innbyggere per km2.
Det er besluttet at det også skal lages en prinsipplan som tar stilling til hvor og hvordan videre
fortetting rundt Stokke sentrum skal skje.
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4.3

ANDEBU
SENTRUM

Utsnitt Andebu sentrum

I Andebu sentrum ligger idrettsanlegg, skole o g ulike sentrumsfunksjoner relativt tett.
Landbrukskontoret holder til over biblioteket i Andebu sentrum. Andebu barneskole har 264
elevplasser, og ungdomsskolen 209 plasser. Arealet for det utvalgte polygonet utgjør 1,8 km 2 og
folketallet 1 752. Dette utgjør en befolkningstetthet på 976 innbyggere per km2.
For Andebu sentrum arbeides det også med en skisseplan for utvikling av Sentrumsjordet med
tanke på rekreasjonsformål og trafikksikkerhet, jf. FSK-sak 036/18.
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4.4

MELSOMVIK

Utsnitt Melsomvik

Melsom barneskole og Melsom videregående skole ligger kun et par hundre meter fra hverandre.
I nærheten er det blant annet en matbutikk, landbruksarealer, friluftsområder og boligfelt. Arealet
for det utvalgte polygonet utgjør 1,5 km 2 og folketallet 1673. Dette utgjør en befolkningstetthet på
1150 innbyggere per km2.
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4.5

FOSSNES/ARNADAL

Utsnitt Fossnes/Arnadal

Det avmerkede området for Fossnes/Arnadal består for det meste av boligbebyggelse ved
Skåum/Fossnes/Pikås og idrettsanlegg, med landbruksarealer rundt. Arealet for det utvalgte
polygonet utgjør 1,3 km2 og folketallet 564. Dette utgjør en befolkningstetthet på 440 innbyggere
per km2. Nærmeste barnehage er Elverøy barnehage, nord for det avgrensede området på kartet.
Sti for øye ligger på Fossnes.
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4.6

KODAL

Utsnitt Kodal

Kodal sentrum består blant annet av matbutikk, bensinstasjon, noe kontor/næringslokaler,
barneskole, barnehage, idrettsanlegg og bilverksted, med landbruks- og boligområder rundt. Litt
utenfor selve sentrum ligger «Vonheim», et bygdelokale der det blir arrangert alt fra konserter og
revyer til bingo og juleverksted. Arealet for det utvalgte polygonet utgjør 1,4 km2 og folketallet 998.
Dette utgjør en befolkningstetthet på 723 innbyggere per km2.
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4.7

HØYJORD

Utsnitt Høyjord

Høyjord består i stor grad av landbruksarealer, noe næringsvirksomhet, og enkelte områder med
tettere boligbebyggelse, barneskole og idrettsbane. Høyjord har Vestfolds eneste stavkirke.
Arealet for det utvalgte polygonet utgjør 1,0 km 2 og folketallet 460. Dette utgjør en
befolkningstetthet på 443 innbyggere per km2.
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4.8

HAUKERØD

Utsnitt Haukerød

Haukerød har sentral beliggenhet ved Raveien, nordvest for Sandefjord sentrum. Haukerød
barneskole ligger om lag 2,6 km fra Sandefjord sentrum. Skolen har 357 elevplasser, og har
idrettsanlegg liggende like ved. I området er det noen serveringssteder, og godt kollektivtilbud
med hyppige bussavganger. Arealet for det utvalgte polygonet utgjør 1,2 km 2 og folketallet 2352.
Dette utgjør en befolkningstetthet på 2000 innbyggere per km2.
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4.9

ÅSANE

Utsnitt Åsane

Åsane ligger omlag 4 km syd for Sandefjord sentrum. Her er det Menybutikk, Store Bergan
kirkesenter som blant annet leies ut som selskapslokale, og barnehager. Dette er et område i
utvikling, med blant annet nye leiligheter under planlegging. Arealet for det utvalgte polygonet
utgjør 2,2 km2 og folketallet 2348. Dette utgjør en befolkningstetthet på 1089 innbyggere per km2.
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4.10 HELGERØD

Utsnitt Helgerød

I det avgrensede polygonet er også Solløkka tatt med. Helgerød skole har 135 elevplasser og
ligger om lag 4 km fra Sandefjord sentrum. Helgerødhallen ligger like ved barneskolen, og det er
også idrettsbaner på Solløkka. Arealet for det utvalgte polygonet utgjør 1,1 km 2 og folketallet 783.
Dette utgjør en befolkningstetthet på 726 innbyggere per km2.
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STEDSTRUKTU
R I SANDEFJORD
OGREVIDERI
NGAVRPBA

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er under revidering og ny plan forventes å være
klar ved årsskiftet 2018/2019. I tidligere regionale planer er kommunal senterstruktur tatt inn i
planene. I denne revideringen er det fokus på regionale områder og den kommunale
senterstrukturen knyttes til kommunenes rullering av sine planer.
I ny RPBA vil prinsippet om at veksten primært skal skje innenfor de langsiktige utviklingsgrensene
(LUG) og konsentreres innenfor regionalt prioriterte vekstområder videreføres. Sandefjord by,
sammen med de fire andre største byene i fylket, samt tettstedene rundt InterCity-stasjonene, som
Stokke, er vekstområder som prioriteres fra regionalt hold. I tillegg prioriteres strategisk viktige
næringsområder som Torp/Sandefjord lufthavn.
I forslag til revidert RPBA gås det bort fra den hierarkiske inndelingen av senterstrukturen. I
RPBA-forslaget står det følgende:
Senterstrukturen som følger av den regionale planen fra 2009 er foreldet ettersom det nå er
etablert nye kommuner i Vestfold. Kommunene må definere senterstrukturen, både
avgrensning/utstrekning og hvor mye handel som kan tillates i de ulike sentrene basert på en
handelsanalyse for kommunen. Arealer for handel skal primært legges til de regionalt prioriterte
by- og tettstedene Sande, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Stokke, Sandefjord og Larvik. I
kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan skal det defineres særskilte sentrumssoner
innenfor de regionalt prioriterte by- og tettsteder.
Langsiktig utviklingsgrense (LUG) som vist på plankart for RPBA skal detaljeres og vises i
kommuneplanens arealdel. Av områdene som inngår i denne situasjonsbeskrivelsen ligger
lokalsentrene Melsomvik, Fossnes/Arnadal, Høyjord og Helgerød utenfor LUG. Utvikling utenfor
LUG skal avklares i kommuneplanen, og i følge RPBA bør utvikling utenfor prioriterte
vekstområder begrenses til det som er behovet for å sikre gode, stabile bomiljøer og utnyttelse av
offentlig infrastruktur i eksisterende tettsteder. Utbyggingen utenfor LUG bør videre skje innenfor
allerede etablerte byggeområder, og det bør legges til rette for en utvikling som bygger opp under
kollektivtransport og bruk av sykkel og gange. Hva gjelder lokalisering og omfang av handel
utenfor sentrumssonene i de regionalt prioriterte byene og tettstedene, bør det tas utgangspunkt
i en samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, som betjener et eget nærområde og
medvirker til opprettholdelse av eksisterende tettsteder.
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VURDERI
NG MEDFORS
LAGTIL KATEGORI
SERING

6.1

FUNKSJONER
PÅSTEDENE

Innholdet i matrisen med de 12 funksjonene og de 10 stedene som er vurdert i denne rapporten
er ikke tilfeldig valgt. Stedene er begrunnet tidligere, men også valg av funksjoner bør begrunnes
ytterligere.

Sted
Sandefjordby
Stokke
Andebusentrum
Melsomvik
Fossnes/Arnadal
Kodal
Høyjord
Haukerød
Åsane
Helgerød

Kollektivtilbud timesfrekvensi
Off./priv.
Jernbanestasjonrushtid
UngdomsskoleBarneskole BarnehageIdrettspark/lag Matbutikk Tjenesteyting Kirke

Servering Bibliotek Vinmonopol

Matrisen som er benyttet sier noe om hvilke funksjoner som befinner seg på disse stedene per i
dag. Sentrumsområdene i de tre «gamle kommunene», Sandefjord by, Stokke og Andebu sentrum
er naturlig nok de tre områdene med tettest befolkning og størst konsentrasjon av handel,
offentlige/private tjenester, arbeidsplasser, kulturtilbud og offentlig kollektivtilbud.
Oversikten viser at Sandefjord by og Stokke treffer på 12/12, mens Andebu har 11/12. Haukerød,
Melsomvik og Kodal har 5/12 funksjoner, Høyjord 4/12, Åsane og Helgerød har 3/12 grønne felt
og Fossnes har 2/12.
Det er valgt ut to funksjoner for transport, fem for hverdagsaktiviteter og fem funksjoner som det
er vanlig å besøke hver uke eller sjeldnere. Vi har fordelt dem slik:
Transport : jernbanestasjon og kollektivtilbud (buss).
Hverdagsaktiviteter : ungdomsskole, barneskole, barnehage, idrettspark/lag og matbutikk.
Annet : off./privat tjenesteyting, kirke, servering, bibliotek og vinmonopol.
Grunnen til at disse er valgt ut, er at de vil si noe om stedets selvstendighet og vekstpotensiale.
Et sted med variert tilbud vil som oftest være mer attraktivt enn et sted med ensidig tilbud. Særlig
for barnefamilier kan det være viktig med et variert tilbud, siden det er flere i samme husstand
med ulike ønsker og behov.
Tidligere i rapporten er stedene rangert etter antall funksjoner vi har registrert på hvert sted. Hvis
vi ser på hvilke steder som har flest av de kategoriene vi nå har delt inn i så se r vi et mønster:
Sandefjord sentrum, Stokke og Andebu har de fleste funksjonene, mens de mindre stedene kun
har de kategoriene vi har kalt hverdagsfunksjoner. De har verken tilstrekkelig
kollektivtransporttilbud eller de tilbudene vi har kalt annet og som brukes en gang per uke eller
sjeldnere.
I følge begrepene og definisjonene fra tidligere planer, så har nye Sandefjord kommune verken
fylkessenter eller regionsenter. Sandefjord by var regionsenter før kommunesammenslåingen.
Senterstrukturen må vurderes på nytt. Vi har gjennom diskusjonen i kapittel 2 landet på at det vil
være hensiktsmessig å benytte begrepene by, tettsted og lokalsenter. Bruk av bydel vil foreløpig
være hensiktsmessig å bruke som et lokaliseringsmessig begrep – Nybyen, Ranvik, Bugården,
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Breidablikk, Varden osv. For frittliggende steder i nær tilknytning til sentrum som består av få
funksjoner men mange boliger, kan betegnelsen satelitter benyttes.
Vi vil da få følgende fordeling:
By
Tettsted
Lokalsenter
Satellitt

Sandefjord sentrum
Stokke, Andebu
Kodal, Haukerød, Høyjord, Melsomvik, Fossnes/Arnadal
Åsane, Helgerød

Haukerød skiller seg ut fra de øvrige stedene ved at det ligger innenfor byveven4 for Sandefjord
sentrum. Selv om Haukerød ikke er så tydelig geografisk avgrenset som de andre lokalsentrene,
indikerer antall treff på funksjonene at det får status som lokalsenter.
At Sandefjord sentrum foreslås som kommunens eneste by, regnes som lite kontroversielt. Den
har høy tetthet, flest innbyggere og flest funksjoner. I tillegg til funksjonene i tabellen har
Sandefjord sentrum kommunens største kulturhus, Hjertnes. Rådhuset med hovedtyngden av
administrasjonen og møtested for komm unens politikere ligger også ved Hjertnes.
Stokke og Andebu foreslås som tettsteder. De har tidligere status som kommunesentre, og det vil
være naturlig å bygge videre på dette. Stokke har høyere tetthet og høyere befolkning enn
Andebu, og ved videre utvikling vil det være viktig å se spesielt på hvilken posisjon det tidligere
kommunesenteret i Andebu skal ha i sitt omland og mot Sandefjord sentrum.
For stedene som er kategorisert som lokalsenter eller satellitt, handler videre utvikling om hvor
sterk identitet de har som sted, og ikke bare om antall funksjoner eller befolkningstall.

6.2

BEFOLKNING,
AREAL OGTETTHET
PÅSTEDENE

Til sammenlikning hva gjelder befolkningstetthet var gjennomsnittlig befolkningstetthet i tettsteder
på landsbasis på 1 955 bosatte per kvadratkilometer per 1. januar 2017 (SSB).
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Areal

Sammenvevningen av bygningsstruktur, vei/gatestruktur, tomtestruktur, grøntstruktur mm i en by.
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Grafene viser at Sandefjord sentrum skiller seg ut fra de andre stedene både når det gjelder areal
og befolkning innenfor arealet. Det er imidlertidig mer interessant at de andre stedene er mer eller
mindre like både når det gjelder folketall og areal.

Befolkningstallsteder minusSandefjordsentrum
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For lettere å se variasjonene er Sandefjord sentrum tatt ut av grafen ovenfor. Denne grafen
sammenfaller i stor grad med befolkningstettheten på hvert sted. Det er derfor viktig å holde et lite
øye med intervallene på den vertikale aksen.
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Stedene med høyest tetthet ligger i randsonen til Sandefjord by – Haukerød og Åsane. Melsomvik
har også høy tetthet, noe som vi også ser i andre småsteder langs kysten med lang historie.
Lokalsentrene Kodal, Høyjord, Melsomvik og Fossnes/Arnadal har variasjon både i tetthet og
folketall. Det er flere måter å avgrense stedene på, og dette vil får konsekvenser for både tettheten
og folketallet. Alle stedene har en barneskole i sitt nærmiljø, og et prinsipp for videre utvikling av
lokalsentre kan være å bygge opp under steder med en barneskole. En skole gir ofte et grunnlag
for et nærmiljø og dermed mulighet for fritidsaktiviteter, frivillige lag og foreninger og en
matvareforretning.
I gjeldende kommuneplan vedtatt av kommunestyret 6. mars 2018 (sak 009/18 – samordning av
bestemmelser) er det vedtatt at arealer avsatt til boligbebyggelse inkluderer eksisterende og
fremtidig boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur som tjenesteyting, nærbutikk, mindre
næringsbygg, grønnstruktur, idrettsanlegg, friområder, veier og tekniske anlegg.
Områder for sentrumsformål kan ha blandet formål bolig, forretning, kontor, offentlig eller privat
tjenesteyting, uteoppholdsarealer, og parkering. I de gjeldende kommuneplanene (nå
kommunedelplaner for Stokke, Andebu og Sandefjord) er det sentrumsområder i flere av stedene
som nå har blitt kartlagt. I prosessen fram til forslag for ny kommuneplan vil framtidig status for
disse stedene bli vurdert og eventuell endring bli foreslått.
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6.3

SANDEFJORD
SENTR
UMSOMREGIONSENTER

Figuren viser sentrumsformål, offentlig formål og næringsformål i Sandefjord sentrum slik det er i gjeldende
kommuneplan.

Rambøll har på oppdrag fra kommunen utarbeidet en strategisk næringsplan for Sandefjord. I
denne rapporten beskrives hva næringsaktører ser etter når de skal etablere seg, og hvordan
kommunen kan bygge opp under disse behovene for å bli en attraktiv kommune for
næringsutvikling. Kort oppsummert så handler det om å være tilgjengelig for arbeidstakere og
kunder med en variasjon av framkomstmidler (gå, sykle, kollektiv og bil) og å lokalisere seg
sammen med andre. Det er relativt høy grad av pendling i hele fylket, og dette tyder på et
regionalt arbeidsmarked.
Rapporten viser at Sandefjord sentrum har et stort potensiale for næringsetablering med best
tilgjengelighet for flere transportformer, som igjen fører til at veksten i biltrafikken blir omtrent
halvert når all befolknings- og sysselsettingsvekst skjer som fortetting og rundt
sentrum/eksisterende tettsteder (2018:45)
Lokalisering av arbeidsplasser har betydning for hvor arbeidstakerne ønsker å bosette seg.
Rapporten viser at arbeidsplasser i sentrum gir økt tilbøyelighet til å bosette seg i Sandefjord,
mens lokalisering av arbeidsplasser på Fokserød ikke har denne effekten.
I gjeldende kommuneplan er det stort potensiale for arbeidsplasslokalisering i sentrum. Dette viser
også kartleggingen som er foretatt i forbindelse med revidering av RPBA.
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Les hele rapporten og mer om byutvikling på https://www.vfk.no/meny/tjenester-ogfagomrader/areal/revidering-av-rpba/kunnskapsgrunnlag/#heading-h2-2

7

KONKLU
SJON

Denne rapporten har sett på ulike måter å kategorisere kommunens steder.
Kommunesammenslåingen førte til at senterstrukturen skulle vurderes på nytt i rulleringen av
kommuneplanen. I vurderingene er det tatt hensyn både til befolkningstetthet og funksjoner på de
ulike stedene, i tillegg til en historisk forankring som sted. Basert på dette foreslås derfor at
følgende stedshierarki legges til grunn for kommuneplanen:
Sandefjord sentrum med tilliggende områder rundt defineres som by, Stokke og Andebu
som tettsteder og Haukerød, Melsomvik, Kodal, Høyjord og Fossnes/Arnadal som
lokalsentre. Åsane og Helgerød d efineres som satelitter.
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KILDER

Strategisk næringsplan for Sandefjord kommune 2018. Utarbeidet av Rambøll på oppdrag av
Sandefjord kommune.
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk – Kartleggingsmateriale
https://www.vfk.no/meny/tjenester-og-fagomrader/areal/revidering-avrpba/kunnskapsgrunnlag/#heading-h2-2
Transportøkonomisk institutt – Klimavennlig og attraktiv byutvikling https://www.toi.no/prosjektklimatt/category1517.html

