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1.0INNLEDNING
Planprogram for ny kommuneplan 2019 -2031 inneholder oppgave 6 som lyder:
Lage en strategi for ønsket utvikling for hvert tettsted. Hvor skal det fortettes og i h v ilke
områder skal det satses på bolig - og næringsutvikling ved neste kommuneplanrullering?
Oppgaven er kompleks, og vil gi føringer for videre utvikling av kommunen. Den krever at det blir
tatt strategiske valg – når det skal satses på utvikling noen steder, vil det føre til svakere
utvikling andre steder. Ikke nødvendigvis når det gjelder økning i antall innbyggere på de ulike
stedene, men i variasjon av funksjoner.
I denne rapporten blir ulike strategier for tettstedsutvikling presentert. Det vil ikke konkluderes
med hvilken strategi som bør legge føringer for Sandefjords tettsteder i denne omgang, det er et
arbeid som vil løftes inn i neste rullering av kommuneplanen.

FAKTAGRUNNLAG,
STRAT
EGIEROGANALYSER
I SANDEFJORD
KOMMUNE
MED
BETYDNING
FORTETTST
EDSTRATEGIEN
Kartlegging og kategorisering av tettstedene i kommunen.
Strategi for fortetting og sentrumsutvikling av Stokke sentrum.
Fortettingsstrategi for Sandefjord sentrum.
Strategisk næringsplan for Sandefjord kommune
Barnehage- og skolestrukturplan
Kartlegging av eksisterende boligreserve – hva ligger på dyrket/dyrkbar mark, status for
utvikling og boligreservens sentralitet i forhold til eksisterende byer, tettsteder og
lokalsamfunn.
Byromsanalyse for Sandefjord sentrum
Skisseplan for Andebu sentrum

REGIONAL
PLANFORBÆREKRAFTIG
AREALPOLIT
IKK(RPBA)
Den regionale planen foreslår regionalt prioriterte byer og tettsteder hvor hovedvekten av
veksten primært skal skje. For Sandefjord kommune gjelder dette Sandefjord sentrum og Stokke
sentrum. Torp/Sandefjord lufthavn er regionalt prioritert næringsområde, mens
Fokserød/Kullerød er foreslått som regionalt næringsområde.
Strategi for øvrige steder i kommunen skal besluttes i kommuneplanprosessen. Denne
rapporten sammen med kartleggingen av stedenes befolkning og funksjoner er viktig del av
dette arbeidet.
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2.0KORT OPPSU
MMERI
NGAVTETTSTEDER
I SANDEFJORD
FAKTA
Juli 2018 ble det utarbeidet et forslag til kategorisering av byer, tettsteder og lokalsentre i
Sandefjord kommune. Rapporten viste til regionale planer hvor sammenhengen mellom steder
og deres plassering i et stedshierarki har betydning for videre utvikling, særlig innenfor handel.
I rapporten fra foreslås det en senterstruktur ut fra en kartlegging av funksjoner som er på
stedet, befolkningstetthet og deretter blir det foreslått en kategorisering av stedene ut fra hvilke
funksjoner som dekker et hverdagsbehov og hvilke steder som har et tilbud ut over dette.
En by vil ha en rik variasjon av ulike funksjoner, boligtyper, kulturtilbud, handel, arbeidsplasser,
skoler, parker og byrom og vil være tilgjengelig med flere transportmidler. En by er også et
kollektivknutepunkt. Et tettsted vil ha mange av de samme tilbudene, men i en mindre skala og
mindre variasjon. Et lokalsenter vil ha tilbud som er viktige i folks hverdag, som skole,
dagligvarebutikk, fritidsaktiviteter og noen arbeidsplasser tilknyttet disse tilbudene.
Stedshierarkiet i kommunen er foreslått som Sandefjord sentrum med tilliggende områder som
by, Stokke og Andebu som tettsteder og Haukerød, Melsomvik, Kodal, Høyjord og
Fossnes/Arnadal som lokalsentre.

BEFOLKNINGSVEKST
OGAREALBEHOV
En av oppgavene til en kommune, er å legge til rette for framtidig arealbehov knyttet til
befolkningsvekst. I denne analysen presenteres en måte å vurdere boligbehovet knyttet til
forventet befolkningsvekst. Siden det er framskrivninger, vil tallene aldri bli helt nøyaktige, og det
kan skje hendelser kommunen ikke har mulighet til å styre. Kommunens rolle er å tilrettelegge,
mens utbyggingen vil være i regi av private aktører. Det vil være hensiktsmessig å sette av en
romslig reserve, men ikke så store arealer at det blir vanskelig å være forutsigbar.
Som eksempel – et sted med 1000 innbyggere har 1% årlig vekst. Det tilsvarer ca 10 personer
hvert år, men med en økning slik at det stiger mer mot slutten av perioden. Vi antar at hver
husholdning består av to personer. Boligtettheten kan variere fra sted til sted, men for et
lokalsenter vil det være naturlig å legge til grunn to enheter per daa. Det vil si at det er behov for
fem boliger per år, og dette tilsvarer ca 2,5 daa. I et 12 års perspektiv vil det for dette stedet
være behov for omtrent 30-35 daa.
Denne måten å forutsi arealbehovet er enkel og den kan oppleves som upresis. Det som
kompliserer framskrivningen ytterligere, er endringer i befolkningen når det gjelder
alderssammensetning og endringer i husholdningstyper. Det som vil være vel så viktig i
tettstedsutviklingen, er å gi noen føringer for hvilke funks joner som skal være på plass på de
ulike stedene.
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Diagrammet viser antall beboere i grunnkretser som faller inn under stedene i t ettstedsanalysen.
Flere grunnkretser faller utenom de konkrete stedene vi har sett på i den ne omgang. Derfor vil
ikke totalsummen av innbyggere i tabellene sammenfalle med kommunens totale innbyggertall.
Den lyse kolonnen er for 2018, mens den mørke viser tallene for 2017.
Ved å legge til grunn en befolkni ngsvekst på 1% generelt i kommunen og ta utganspunkt i
dagens innbyggertall for stedene, vil man kunne se for seg følgende befolkningsvekst og
arealbehov. Det er viktig å huske på at tallene i tabellen viser et grovt anslag.
Sted

Antall
innbyggere i
grunnkretsene

Befolkningsvekst de
neste 12 år

Arealbehov de neste
12 år

Boligreserve gjeldende
arealplan

Andebu

2755
innbyggere

350 innbyggere

90 daa

200 daa

Fossnes/Arnadal

1030
innbyggere

125 innbyggere

35 daa

330 daa

Høyjord

782
innbyggere

90 innbyggere

23 daa

30 daa

Kodal

1555
innbyggere

200 innbyggere

50 daa

400 daa

Melsomvik

2459
innbyggere

350 innbyggere

90 daa

150 daa

Stokke

3851
innbyggere

500 innbyggere

125 daa

250 daa
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Det er beregnet 2 innbyggere per boenhet, og 2 boenheter per daa i tettstedene Andebu og
Stokke og i lokalsentrene Fossnes, Høyjord, Kodal og Melsomvik. Arealbehovet må sees opp
mot arealer allerede avsatt. Det må være et utviklingspotensiale på alle stedene, så det bør
være et stedstilpasset tilbud til å utvikle nye boliger.
Tabellen viser at det er boligreserve på alle stedene. Denne reserven inngår i den helhetlige
boligreserven for kommunen, og i planprogrammets kap 3.5 åpnes det for å gjøre
arealjusteringer etter en vurdering av egnetheten og realiserbarheten til eksisterende arealer i
boligreserven. En konsekvens av at arealreserven skal tilpasses befolkningsveksten, blir at det
må avsettes større arealer i Sandefjord sentrum og omkringliggende bystruktur enn på steder
som har få innbyggere. Samtidig er transformasjonspotensialet større på områder i bebygd
struktur, og denne «boligreserven» er mer komplisert å beregne.
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Et viktig prinsipp i en bærekraftig arealplanlegging er å sørge for stabilitet og forutsigbarhet for
innbyggernes velferd der de bor, men også å jobbe for å oppnå nullvekstmålet om
transportvekst. Det sier at transportveksten i byområdene skal tas med gange, sykkel og
kollektivtransport. Basert på forslaget til stedshierarki fra kartleggingen av byer og tettsteder,
omfatter dette strengt tatt kun Sandefjord sentrum med omkringliggende bebyggelse. Det som
da er viktig å tenke på, er at en bilbasert hverdag kan være mer ressurskrevende for en familie,
og for innbyggere uten bil kan det være svært vanskelig å delta på hverdagens mange arenaer
dersom man bor et sted der man er avhengig av bil. Det er dette som ligger til grun n for forslaget
om å styrke disse stedene i kommunen – men på måter som er tilpasset de ulike stedene.

Oversikten viser hvilke funksjoner som manger på de ulike stedene, og det kan være et
utganspunkt for å se hva som bør søkes å få etablert der for å øke forutsigbarheten for
utviklingsmulighetene for stedet.
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4.0HVORFOR
ENSTRATEGI
FORTETTSTEDSUTVIKLIN
G?
En strategi for tettstedsutvikling skal gi vekst og utvikling tilpasset stedet. En tilpasset utvikling vil
gi forutsigbarhet og trygghet både for endringer og for det etablerte på stedet. Utvikling handler i
stor grad om å avveie ulike interesser, og gjennom arbeidet med en strategi vil disse interessene
blir diskutert i et helhetsperspektiv.

5.0MULIGEPRINSIPPER
FORVURDERING
AVVIDERE
UTVIKLING
AVTETTSTEDENE
I KOMMUNEN
En tettstedsanalyse som skal ligge til grunn for en strategi for videre utvikling ka n ha forskjellige
innfallsvinkler. Det vil ofte være nødvendig med en kartlegging av fysiske forhold og funksjoner
på stedet. Samtidig vil det være fornuftig å avgrense oppgavens kompleksitet ved å vurdere
strategiens hensikt – er det vernehensyn på stedet, er behovet for en analyse knyttet til lav eller
høy vekst, er det kriminalitet og uro som gir grunn til bekymring eller er det et ønske om å bygge
opp under stedets kvaliteter som lokalsamfunn med sterk tilhøringhet blant innbyggerne.
For steder hvor stor vekst er utfordringen, er strategien ofte knyttet til areal og transport.
Hvordan er det mest hensiktsmessig å lokalisere boliger, arbeidsplasser, handel, skole mm for
at transporten mellom dem skal bli så friksjonsfri som mulig.
For steder hvor liten vekst er utfordringen, blir det viktig å finne de kvalitetene som kan styrkes
slik at de kan legge grunnlaget for vekst. Det vil her bli presentert prinsipper for stedsanalyser
knyttet til ulike fagbakgrunner.
Medvirkning av innbyggerne på stedet bør inkluderes i alle typer av tettstedsanalyser.

5.1KULTURHISTORISK
I en kulturhistorisk analyse vil fokus være på kulturminner eller hendelser på stedet. Eksempler
på dette kan være hvordan spor fra vikingtiden kan være identitetsskapende for steder i
Vestfold, Vemork og tungtvannaksjonen i Rjukan og Risør med sin trebåtfestival. I Sandefjord
kommune kan dette være en aktuell innfallsvinkel for Melsomvik og Høyjord.

5.2SOSIOKULTURELL
I en sosiokulturell analyse er det fokus på aktiviteter på stedet, og styrken i samholdet mellom
innbyggerne. Det kulturelle aspektet er ikke knyttet til fysiske kulturminner, men til kulturelle
opplevelser. Eksempler på dette kan være bokbyen i Fjærland1, Høylandet med sitt revymilø. I
Sandefjord kommune kan dette være en aktuell innfallsvinkel for Kodal og Fossnes/Arnadal.

1

https://bokbyen.no/
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5.3ARKITEKTONISK
I en arkitektonisk analyse er det fokus på de fysiske omgivelsene; fasader, linjer, form på
bygninger osv. Høydeanalyse for sentrum i Sandefjord er et eksempel på en slik analyse. Der er
det vurdert hvordan de ulike bygningene forholder seg til hverandre, til historiske bygg og til
viktige parker og byrom. En slik innfallsvinkel kan være aktuelt for steder i kommunen som har
en bymessig struktur eller en enhetlig og/eller historisk bygningsstruktur som ønskes bevart. I
Sandefjord kommune kan dette være en aktuell innfallsvinkel for Melsomvik, Haukerød i tillegg til
særskilte steder innenfor bystrukturen i Sandefjord by.

5.4KNUTE
PUNKT
En knutepunktsutvikling er mer en strategi enn en analyseform. Her handler det om å legge til
rette for høy utnyttelse i nærhet av kollektivtransport, for å øke muligheten for miljøvennlig
transport. Det vil gjøre det mer forutsigbart for planleggerne av kolletivtrafikk, ved at de får et
større kundegrunnlag langs sine ruter. Dette er en vanlig strategi i store byer med stor
trafikkvekst, for å nå målet om nullvekst i privatbilismen. Oslo har i flere år lagt en
knutepunktstrategi til grunn for sin utvikling. Kollektivsatsning og eiendomspriser følger
hverandre, og i Bergen har bybanen ført til at eiendomsprisene har økt langs linja, og særlig ved
stoppestedene. Dette gjelder særlig sporbasert kollektivtrafikk, der traseene er stabile over tid.

5.5KLIMA
Arealplanlegging er et viktig lokalpolitisk klimatiltak. Å la klimahensyn ligge til grunn for
stedsutviklingen, er også mer en strategi enn en analyseform. Lokalisering av
hverdagsfunksjoner som skole, arbeidsplasser, bolig og daglighandel, har konsekvense r for
transportvalgene mellom dem. I tillegg kan det her legges inn vurderinger for klimatilpasning. Vi
vil i framtiden få mer og kraftigere nedbør, mer vind og generelt mer ekstermvær. Dette er også
forhold som kan legge premisser for stedsutviklingen.

6.0FORSLAG
TILVIDERE
PROSESS
I planprogrammet er videre arbeid med tettstedene foreslått knyttet til neste
kommuneplanrullering. Det vil derfor være naturlig at tettstedsutvikling inngår i handlingsdelen
for kommuneplanen 2019-2031, slik at det kan knyttes til kommunens økonomiplan og forankres
i planstrategien som skal utarbeides og vedtas i løpet av 2020.
Tettstedsutviklingen bør gjøres i samarbeid med nærmiljøutvalgene og aktuelle
kommunalområder.

