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1. INNLEDNING OG FORORD 

Sandefjord kommunes hovedutvalg for næringsutvikling og eiendomsutvikling vedtok 19.09.2017 

en prosjektstrategi, der det blant annet ble lagt opp til at "Endelig forslag til strategisk 

næringsplan fremmes for folkevalgt behandling innen utløpet av mars 2018" 

 

Sandefjord kommune har gitt Rambøll i oppdrag å gi konsulentbistand til en strategisk 

næringsplan for Sandefjord kommune. Hensikten med oppdraget er å gi et kunnskaps- og 

analysegrunnlag for en strategisk næringsplan.  

 

Noen funn og anbefalinger er presentert for Sandefjord kommune underveis. 

 

Oppdraget er gjennomført i perioden fra mars til og med mai 2018. Arbeidet har dermed foregått 

parallelt med, men uavhengig av Vestfold fylkeskommunes arbeid med et utkast til RPBA 

(Regional plan for bærekraftig arealpolitikk). Rambøll har fått tilgang til mye av 

grunnlagsmaterialet for RPBA. 

 

Sandefjord kommunes kontaktperson har vært næringssjef Jan Erik Hvidsten, mens Lars Petter 

Kjær hadde denne rollen ved oppstart av oppdraget. I tillegg har Anne Grethe Bakken og Ebba 

Friis Eriksen fulgt oppdraget tett. Rambølls team har bestått av Eirik Gerhard Lind, Lars Arne Bø, 

Ole Johan Stensholt Kittilsen, Thorbjørn Faber Geirbo og oppdragsleder Knut Iver Skøien.  
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2. NÆRIN GSLIVE T I SAN D E FJORD I DAG

Sysselsetting og utdanningsnivå

Sysselsatte og andel med høyere utdanning

2007 2017

Kommune Bosatt i
kommunen

Arbeidssted i
kommunen

Bosatt i
kommunen

Arbeidssted
i kommunen

Bærum 56833
47 %

66609
44 %

62890
57 %

70188
53 %

Oslo 307456
44 %

421603
41 %

357542
54 %

468375
52 %

Drammen 30914

28 %

34801

27 %

32885

38 %

36399

37 %

Kongsberg 13228
35 %

15158
34 %

13432
42 %

15484
43 %

Horten 12360
29 %

10622
31 %

12285
38 %

10834
42 %

Tønsberg 19869
33 %

27528
31 %

22380
42 %

28396
40 %

Sandefjord til 2016 21114
26 %

20960
24 %

Andebu til 2016 2730
17 %

1855
25 %

Stokke til 2016 5603
24 %

4940
19 %

Sandefjord, Andebu og

Stokke samlet

29447

25 %

27755

23 %

Sandefjord 29441
31 %

28655
30 %

Larvik 21051
24 %

18510
22 %

20607
31 %

18223
30 %

Porsgrunn 16984
25 %

18238
24 %

16826
34 %

17091
32 %

Skien 25280
25 %

24784
27 %

25424
34 %

25182
36 %

Sysselsatte med bosted i kommunen og sysselsatte med arbeidssted i kommunen , og a ndeler av disse
med høyere utdanning (ett år eller mer) i % .

Tabellen over viser utvikling i sysselsetting i bykommunene, samt utdanningsnivået hos de
sysselsatte som bor i kommunen og de som arbeider i kommunen. Sammenlignet med de
utvalgte kommunene, kommer Sandefjord dårlig ut med hensyn til utdan ningsnivå, og ligger
lavest sammen med Larvik. Utviklingen har også vært relativt svak, fra hhv. 25 og 23 % med

høyere utdanning hos bosatte og arbeidstakere i 2007 til hhv. 31 og 30 % i 2017 for det som
utgjør Sandefjord kommune i dag.

Tallene sier at Sandefjord i 2017 hadde en netto utpendling på 786 sysselsatte. Dette nettotallet
utgjøres nesten fullt ut av syss elsatte med høyere utdanning, som sto for 652 netto utpendlere.



Strategisk nærings - plan for Sandefjord 6 av 100

Næringstyper
En regional analyse for de tre tidligere kommunene (Telemarksforskning 2015) gir en oversikt
over hvordan næringslivet er sammensatt. Telemarksforskning fordeler bransjene i fem
hovedgrupper (se også kap ittel 8 , der disse gruppene brukes til å analysere attraktivitet):

- Basisnæringer , som er de næringene som skaper "eksport" nasjonalt eller internasjonalt.

Her inngår blant annet industrien.
- Besøksnæringer , som er næringer der kunden må oppsøke stedet. Handel er den største

besøksnæringen.
- Regionale næringer har stort sett regional e kunder, slik at omsetningen holdes innenfor

regionen. Transpo rt samt bygg og anlegg utgjør betydelige deler av dette.
- Lokale og kommunale næringer . Disse gir tjenester m.m. til lokalbefolkningen , og

omfatter blant annet skole og omsorgstjenester, men også private tjenester som
barnehager.

- Stat og fylke . Statlige og fylkeskommunale organer og foretak.

I Sandefjord fordeler disse gruppene seg nokså likt som i resten av landet, med unntak for "stat
og fylke", som i 2014 bare utgjorde 4 % av sysselsettingen i Sandefjord - kommunene, mot 13 %

i landet sett under ett (se fi gur nedenfor).

Fordeling på næringsgrupper i de tre tidligere kommune i 2014. Figur: Telemarksforskning

Blant enkeltbransjene er det prosessindustrien som skiller seg ut med en spesielt høy
sysselsetting i « Sandefjordkommunene » , sammenlignet med denne bransjen i resten av landet. I
2014 hadde bransjen opp mot 1400 sysselsatte. Jotun er en viktig virksomhet i denne bransjen,

og har virksomhet flere steder i kommunen.
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Pendling

Pendling mellom noen utvalgte kommuner i 2017

Tabellen over viser at det er mye pendling i regionen, og at pendlerstrømmene går i flere
retninger. Dette betyr at regionen har høy integrasjon i arbeidsmarkedet. Sandefjord har netto

utpendling, men balansen er ikke så veldig skjev. Innenfor bransjer som bygg og anlegg samt i
varehandel er det netto innpendling til Sandefjord.

Verdiskaping
Figuren nedenfor viser at det er ulikt hvor mye en gjennomsnittlig sysselsatt i de ulike
næringsgruppene bidrar med av verdiskaping (Telemarksforskning 2015).

i forhold til andelen besøksnæringene utgjør av sysselsettingen, bidrar de lite til verdiskaping. De
regionale næringene er den næringsgruppen som bidrar mest når man måler på denne måten.

Verdiskaping i næringstyper i sandefjordkommunene i 2014. Figur: Telemarksforskning
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Næringsklynger
Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet driver Klyngeprogrammet – Norwegian Innovation
Clusters. Programmet støtter klyngeprosjekter i tre nivåer:

- GCE – Global Centres of Expertise
- N CE – Norwegian Centres of Expertis e

- Arena
Det er ingen av de nåværende prosjektene i de tre nivåene som har sitt tyngdepunkt i Sandefjord
eller Vestfold. Mange av prosjektene har imidlertid nokså store virkeområder, og kan derfor ha
deltakende bedrifter i Sandefjord uten at prosjektet er r egistrert her eller i nærheten.

Osloregionen kartla i 2014 næringsnettverkene i sitt nedslagsfelt (Oxford Research 2014).

Kartleggingen fant totalt 71 nettverk. Disse hadde sitt hovedpunkt i Vestfold:
- Horten: Electric Coast. Forening
- Tønsberg: Engineering Coast (energi, maritim sektor). Forening
- Horten: Nettverksbanken Vestfold. Stiftelse
- Horten: Silica (høyteknologi). Aksjeselskap
- Sandefjord: The Conference Coast. Forening

- Tønsberg: Vannklyngen (renseteknologi, vannbehandling). Forening
- Larvik: Vestfold Filmforum. Forening
- Larvik: Vestfold Mat. Samvirkeforetak

Sandefjord er ikke blant de 75 kommunene som inngår i Osloregionens område. Vi vet derfor
ikke om kartleggingen er fullstendig med hensyn til Sandefjord. Det finnes dessuten flere

nettverk som favn er om et så stort område at de dekker Sandefjord, selv om tyngdepunktet er
registrert et stykke unna. Et slikt eksempel er Maritimt Forum Oslofjorden.

I mange sammenhenger brukes "verdiskaping" som et mål på det økonomiske aspektet ved
virksomheter – hva man "sitter igjen med". Verdiskaping kan sies å være virksomhetens brutto
nasjonalprodukt (BN P). I en analyse for Vestfold fylkeskommune ( EY 2016) fremkommer det at

teknologibedriftene er den næringskategorien som gir klart størst totalt bidrag til
verdis kapningen i fylket. Målt per ansatt er det imidlertid steinindustri, helse - og
velferdsteknologi samt miljøteknologi og avfallsbehandling som kommer foran
teknologibedriftene. De tre spesialkategoriene har imidlertid bare noen få hundre ansatte hver,
mens teknologibedriftene sysselsatte bortimot 5000 i fylket. Kategorien "engros og handel"
kommer også høyt på verdiskapning per ansatt med over 800.000 kr, og sysselsetter hele 4.400

i fylket.

For å vurdere klyngeaspektet er det interessant å se hvor virksomh etene er lokalisert, selv om
klyngedynamikk kan opptre selv om graden av geografisk konsentrasjon er lav (jf. kap. 5 ).
Figurene nedenfor viser noen næringskategorier.
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Lokalisering av teknologibedrifter fordelt på kommuner i 2015. Sirklenes størrelse angir verdiskapingen, 
mens tallet er antall virksomheter. Illustrasjon: EY 

 

Figuren over viser at det trolig er riktig å snakke om en klynge i Horten, eller at Horten er del av 

en teknologiklynge. Den aller største delen av verdiskapningen kommer fra Kongsberg Maritime. 

 

 

Lokalisering av logistikk- og transportbedrifter fordelt på kommuner i 2015. Sirklenes størrelse angir 
verdiskapingen, mens tallet er antall virksomheter. Illustrasjon: EY 
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Blant logistikkvirksomhetene skiller NOKAS AS (Tønsberg) seg klart ut med høy verdiskaping. 

Men alle de større byene har betydelige virksomheter. 

 

 

Lokalisering av maritim- og offshorebedrifter fordelt på kommuner i 2015. Sirklenes størrelse angir 
verdiskapingen, mens tallet er antall virksomheter. Illustrasjon: EY 

 

 

 

Maritim og offshore har ikke spesielt høy verdiskapning i Vestfold, som ligger i ytterkant av den 

aksen som er kalt "Subsea Valley". Sandefjord hadde imidlertid flest virksomheter og størst 

verdiskapning, der det særlig er Wood Group Mustang Norway AS som bidrar. 
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Lokalisering av regional og nasjonal engros og handel i 2015. Sirklenes størrelse angir verdiskapingen, 
mens tallet er antall virksomheter. Illustrasjon: EY 

 

Figuren over viser at man kanskje bør omtale handels- og engrosbransjen i Sandefjord som en 

klynge. Det er verdt å merke seg at tallene ikke omfatter lokal handel, fordi det antas at denne 

ikke bidrar til den regionale verdiskapningen. De som har over 200 mill. kr i verdiskapning er 

Carlsen Fritzøe AS (hovedkontor i Sandefjord), ASKO Vestfold Telemark AS (Larvik) og Volmax 

AS (Sandefjord). Det er verdt å merke seg at netthandel var regnet som egen kategori og ikke er 

med i figuren over. Her hadde Komplett Services AS klart størst verdiskapning, og Sandefjord 

hadde også klart flest selskaper med 25 (i 2015). Airport Retail Norway AS lå på 7. plass på 

listen over verdiskapere i denne kategorien. 

 

På oversikten over "andre verdiskapere", lå Jotun AS på topp med over en milliard i verdiskaping 

i 2015. 
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Befolkning
Sandefjord kommune hadde 62435 innbyggere i 2. kvartal i 2017 (Sandefjord kommune 2017a).
Sammenlignet med landet som helhet har Sandefjord kommune mindre andel barn, flere som
ungdo m, færre som unge voksne, og flere i aldersgruppene fra 40 år og oppover. Det mest
markante avviket er blant de unge voksne (se figur nedenfor).

Fordeling av folkemengde etter alder, 2017. Illustrasjon: Sandefjord kommune

Aldersfordelingen kan indiker e at Sandefjord ikke er et attraktivt studie - og etableringssted for

unge voksne. Årsaker og sammenhenger kan være flere og svært sammensatt.

Som i de aller fleste andre kommuner tilsier vekstprognosene at veksten i de aller høyeste
aldersgruppene (over 80 år) vil bli svært høy, og den vil være høyere også i gruppen 67 - 79 år
enn i resten av befolkningen.

Befolkningsveksten totalt fremskrives av SSB i ulike alternativer. Det mest sannsynlige
alternativet anses å være MM MM "middelalternativet", der faktor ene for fruktbarhet, levealder,
innenlands flytting og innvandring er satt til "middels". Tabellen nedenfor viser
befolkningsendringen i Sandefjord og i sammenlignbare byer i regionen, både for to tiår tilbake
og fremskrivning for kommuneplanperioden.
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Befolkningsutvikling i byer i regionen

Tabellen over viser at Sandefjord har hatt en moderat befolkningsutvikling sammenlignet med
byer som Drammen og Tønsberg, men sterkere enn de øvrige byene i Vestfold og
Grenlandsbyene. SSB - prognosen tilsier at Sandefjord vil få den sterkeste befolkningsutviklingen i

regionen i kommuneplanperioden, med unntak for Drammen.

Levekår

Sandefjord kommune scorer forholdsvis lavt på en del levekårsparametere (Sandefjord kommune
2017a):

- Høy andel lavinntektshusholdninge r (14 % av husholdningene)
- Høy andel uføretrygdede i alderen 18 - 44 år (3,3 % i aldersgruppen)
- Høy andel sosialhjelpsmottakere i alderen 18 - 24 år (8,7 % i gamle Sandefjord)
- Høy andel arbeidsledige
- Høyt frafall fra videregående skole (26 %)
- Lav andel syssels atte i alderen 15 – 74 år (61 %).

Tallene er ikke dramatisk svakere enn i sammenlignbare kommuner, og det er kompliserte
årsaks - og virkningsforhold som ligger bak. Svake levekårsdata kan gjøre det vanskeligere å
lykkes med næringssatsing, samtidig som næ ringssatsing kan være et viktig grep for å bringe
levekårene opp på et bedre nivå.
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3. F ØRIN GE R FOR NÆRIN GSU TVIKLIN G

Under omtaler vi kortfattet de mest relevante overordnede føringe ne for næringsutvikling i
Sandefjord .

Når det gjelder dokumenter knyttet til områder innenfor kommunen, for eksempel Torp Øst, eller
mer sektorspesifikke føringer som kjøpesenterbestemmelser , har vi inkludert disse i de enkelte

delkapitlene.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
I de nasjonale forventningene v edtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015 ( Regjeringen, 2015) ,
forventer regjeringen at:

• F ylkeskommunene og kommunene samarbeider om planlegging for verdiskaping, bærekraftig
næringsutvikling og innovasjon i partnerskap med næringslivet og regionale og lokale
aktører. Det settes av tilstrekkelige arealer for næringsutvikling som ivaretar næringslivets
behov, og som er lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig - , areal - og
transportplanlegging.

• Kommunene har en aktiv og helhetlig sent rumspolitikk for å skape et godt og levende

bymiljø. Kommunene tilrettelegger for etablering av boliger, arbeidsplasser, handel, service
og sosiale møteplasser i sentrum. Et forpliktende samarbeid mellom kommunen og privat
næringsliv bør vektlegges. Arkite ktur, kulturminner, landskapsverdier, vann og grønne
elementer tas aktivt i bruk som ressurser i sentrumsutviklingen.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk ( RPBA)

Gjeldende regional plan « Et attraktivt & bærekraftig Vestfold » er fra 2014 . Formålet m ed planen
har vært å utforme en felles forpliktende arealpolitikk som skaper rom for en bærekraftig
samfunnsutvikling og bidra til større forutsigbarhet i planleggingen for offentlige og private
aktører . Oppsummert skal den regionale planen planlegging, sk ape vekst, ta vare på natur og
skape gode rammer for livsmiljø i Vestfold (Vestfold Fylkeskommune, 2014 , s. 4 /7 ).

Et hovedgrep er at planen viser langsiktige utviklingsgren s er i et tidsperspektiv fram til 2040 for
byer og en rekke tettsteder. Innenfor di sse langsiktige utviklingsgren s ene (LUG) er det avklart
nye arealer som kan omdisponeres til byggeformål, gitt at øvrige retningslinjer i RPBA følges. For
Sandefjord kommune er det i planen lagt opp til utviklingsområder for næring i områder nær
E18 : Fokse rød/Kullerød, og Torp Øst.

RPBA er per nå under rullering. En n y plan forventes være klar ved årsskiftet 2018/2019. Blant
viktige temaer for revisjonen er: « Et stort behov for næringsutvikling og flere arbeidsplasser i
Vestfold – det skal legges bedre til rette for eksisterende og ny næringsvirksomhet. » (Vestfold
fylkeskommune , presentasjon ukjent dato ) . I foreløpig utkast til ny RPBA er regionalt prioriterte
områder de fem største byene, tettsteder med IC - stasjoner og Torp høyskolen /næringsområder
( Vestfold fylkeskommune, 2018 a ).

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.
Det er også lagt inn begrensninger på utnyttelsen til kontor der denne er knyttet til annen
næringsvirksomhet. Kontorarbeidsplasser som betjener et lokalt eller regionalt marked skal

lokaliseres i eller i rand sonen av bysentrene. Kommunene skal som en del av bystrategien
tilrettelegge for etablering av moderne kontorer i byområdene.
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Regional plan for verdiskapning og innovasjon
Regional plan for verdiskaping og innovasjon «Sammen om verdiskapning og innovasjon » er fra
2015 (Vestfold Fylkeskommune, 2015). Formålet med planarbeidet er å øke verdiskapingen i
næringslivet i Vestfold, som grunnlag for flere arbeidsplasser og bedret velferd, innenfor rammen
av en bærekraftig utvikling.

Dokumentet redegjør for at ve rdiskapingen i Vestfold er lav og fallende sammenlignet med resten
av landet. Næringssammensetningen med en stor andel sysselsatte innenfor landbruk,
næringsmiddel og reiseliv er trukket fram som en forklarende faktor.

Hovedelementene i næringspolitikken skal være:

1. Legge til rette for at Vestfold er et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet
2. Et reelt og tillitsbasert samspill
3. Sørge for at næringslivet har tilgang på kunnskapsinstitusjoner og medarbeidere med

relevant kompetanse

Tiltakene i planen er bl ant annet å opprette møteplasser mellom det private og det offentlige,

årlige møter for politikere og bedrifter, kurs og opplæringstiltak om næringslivets behov,
kartleggingsarbeid av klyngesatsning, støtte til gründersatsning, m.m.

«Verdiskapningsinitiativet i Vestfold» er et viktig tiltak i regional plan for verdiskapning og
innovasjon. Initiativet skal være en målrettet satsing for å vinne fram i konkurransen om
bedrifter og arbeidsplasser med særlig høy verdiskaping (maritim/offsh ore/elektronikk).

Gjeldende kommuneplaner Andebu, Sandefjord og Stokke

Samfunnsdeler
Tidligere vedtatte kommuneplaner for henholdsvis Stokke, Andebu og Sandefjord pekte på flere

mål - og utfordringsområder for kommunene frem til 2026.
Blant annet skal:

- Stokke « være et attraktivt lokalsamfunn for både innbyggere, arbeidstagere og
næringsliv » . I Samfunnsdelen kapittel 4.1 (Stokke Kommune, 2015) trekker kommunen
frem at Stokke er en industrikommune som skal kunne møte de fleste behovene som
nøringslivet har i forhold til areal, infrastruktur og tjenester. Det er imidlertid fremhevet

at matjord skal brukes til landbruksformål. Stokke sentrum skal fortsette å være
kommunens knutepunkt og utvikles som handelssenter.

- Andebu « stimulere innbyggerne til økt bruk a v handel og aktivitetstilbud i egen
kommune. Skape grunnlag for sysselsetting og bosetting gjennom å tiltrekke oss
besøkende og kunder fra andre steder».

- Andebu « skape vekst i arbeidsplasser gjennom nyetablering, knoppskyting og

innovasjon» , samt «videreut vikle kommunens sterke posisjon innenfor nisjepregede
helse - og omsorgstjenester»

- Sandefjord «Opprettholde et aktivt samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å
tilrettelegge for å tiltrekke oss et vekstkraftig næringsliv med høy verdiskapning hvor
n æringslivets behov søkes ivaretatt»

- Sandefjord «Ivareta hensynet til en bærekraftig byutvikling for vekst, helse og miljø»

- Sandefjord « Opprettholde sentrum som den viktigste arena for detaljhandel og
offentlig/privat servicetilbud »

( Kilde: Kommuneplan for Sandefjord kommune 2017 - 2019, P lanstrategi, s. 8 - 9)

Arealdeler

Kommuneplan for Sandefjord kommune 2014 - 2026 (Sandefjord kommune, 2014)
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I gjeldende arealplan er arealer for næringsvirksomhet , byutvikling/sentrum , og handel omtalt
separat :
• Næringsområdene kan inneholde formålene kontor, lager og industri. Fokserød/Kullerød og

Torp er omtalt som viktige utviklingsressurser. Fokserød er avstatt til næring, mens Torp Øst
er avsatt som hensynssone «LN F under planlegging».

• Sentrumsformål er avgrenset til området mellom jernbanestasjonen, Preståsen,
Sandefjordsveien og havna, samtt havnearealene langs Kilgata. Områder for sentrumsformål
kan ha blandet formål bolig, forretning, kontor, offentlig eller privat tjenesteyting,
uteoppholdsareale r, og parkering. Den historiske sentrumsbebyggelsen gir noen
utviklingsbegrensninger. Byutviklingsområdet langs Jernbanealleen sør for torget (Folkets hus
og Tivolitomta) og kvartalet øst for Storgata/sør for Rådhusgata pekes ut som viktige

utviklingsressu rser/ transformasjonskvartaler.
• I tillegg til sentrum tillates detaljhandel i følgende områder:

- Pindsle/ Hinderveien
- Peder Bogensgate.
- Skiringssalveien
- Gokstadveien

- Hasle
- Hegna
- Fokserød nord (kun byggevarer)
- Danebu

Kommuneplanens arealdel for Stokke komm une 2016 - 2025 (Stokke Kommune, 2015)

Arealdelen har som et generelt mål at kommunen skal ha tilgang på næringsarealer i alle tre
kategoriene A - C. A (de mest sentrumsnære arealene med handel og kontor), B (arealer litt
lenger fra sentrum arealkrevende hande l og tjenesteyting f or eksempel Sundlandområdet) og C
(områder uten detaljhandel; Borgeskogen (langs E18) , Lillevarskogen,Vear) .

Det ble ved sist rullering vurdert utvidelse av Borgeskogen, men det ble skrinlagt av miljøhensyn,

samt innsigelser fra fylkeskommunen.

Planen anslår 30 - 50 000 fremtidige arbeidsplasser på Torp Øst. Arealene er dels avsatt til
flyplassformål, og dels LN F .

Kommuneplanens arealdel for Andebu kommune 201 4 - 202 6 (Andebu Kommune, 2015)
I arealdelen trekker kommunen frem at arealplanlegging og næringsliv ikke har samme
planleggingstempo. Ferdig regulerte attraktive næringsarealer, effektive næringsarealer og
positiv tettstedsutvikling er trukket frem for å styrke bedriftsattraktivitet. Konkret er det lagt til
rette for at Hasås AS får arealer slik at de ved behov kan utvidet sin virksomhet.

Gjeldende planstrategi 2017 - 2 01 9 Sandefjord kommune
Fra 1 . januar 2017 ble Stokke Andebu og Sandefjord kommune slått sammen til nye Sandefjord
kommune. Planstrategien legger en plan for rullering og samordning av gjeldende delplaner til en
felles kommuneplan (Sandefjord kommune, 2017) .

I kapittel 3.6 Næring og sysselset ting står det at: « Sandefjord kommune har målsetting om å
være en meget attraktiv kommune for næringslivet ». Kommunen vurderer at utvikling av
fremtidsrettede kommunale tjenester av høy kvalitet er sentralt også for næringslivet, og at
kommunen må sørge fo r å legge til rette for attraktive arealer til nærings - og boligformål.

Kommunens rolle som tilrettelegger og bidragsyter på andre områder vil også bli viktig for å nå

målsettingene. Kommunen vil vektlegge betydningen av god samhandling med andre kommuner ,
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fylkeskommunen, forsknings - og utdanningsinstitusjoner og andre aktører som kan bidra til den
næringsattraktivitet kommunen ønsker å ha.

Om den strategiske næringsplanen står det at:
«Strategisk næringsplan, som skal utarbeides med stor grad av medvirk ning, med vedtatte mål

og satsningsområder, legges til grunn for kommunens videre planlegging for å utvikle en
næringsattraktiv kommune.»

Vedrørende arealer på Torp Øst redegjør strategien på følgende måte:
Arbeidet med en kommunedelplan for det fremtidige næringsområdet på Torp øst er ikke
igangsatt. Områdets attraktivitet, særlig for kontorbedrifter, vil øke betraktelig med en sentralt

plassert jernbanestasjon. Foreløpige «jernbanelinjer» viser ikke en stasjonsplassering sentralt på
arealet som er eid av kommunen. Ønsket utvikling på Torp øst bør vurderes
gjennom strategisk næringsplan og, så langt det er mulig, følges opp ved første
arealdelsrullering.

InterCity (IC) Vestfold
IC er en viktig premissgiver for arealutviklingen herunder utvikling av næringsarealer i
kommunen. Det er bestemt at det blir stasjon både i Stokke og Sandefjord, men Bane N OR
utreder flere trasékorridorer og alternative stasjonslokaliseringer (BAN E N OR, 2017) .

På Torp Sandefjord lufthavn utredes korridorer både vest og øst for rullebanen. På vestsiden

utredes en integrert terminalløsning. På østsiden utredes stoppested med shuttlebuss, men også
et alternativ uten stoppested (shuttlebuss fra Stokke eller Sandefjord).

Venstre; Utsnitt fra Sandefjord kommunes egen kartp ortal som viser utredningstraseene for IC forbi
Torp lufthavn. Høyre: Utsnitt fra Sandefjord kommunes egen kartportal som viser utredningstraseene for
IC gjennom sentrum.

Av følgende t r e alternativer:
- Stasjon vest for lufthavna
- Korridor øst for lufthavna med stasjon

- Korridor øst for lufthavna uten stasjon

8 0 0 m
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Er det altså kun siste kulepunkt som gir en stasjon øst for lufthavna. For korridoren på østsiden
er senterområdet av planleggingsområdet ca. 800 meter unna lufthavnarealet. En integrert
stasjon og termi nal på Torp Øst er derfor ikke gitt .

Oppsummering

Et fellestrekk i gjeldende samfunnsdeler, og regionale og nasjonale føringer, er å tilrettelegge for
attraktive steder, og å tiltrekke seg et vekstkraftig næringsliv. Planstrategien vektlegger at
Sandef jord skal være en næringsattraktiv kommune, og at arbeidet med den strategiske
næringsplanen skal legges til grunn for å oppnå dette. I oppdatert regionalplan er det en større
vektlegging enn tidligere på at også kontorer skal lokaliseres i sentrumsområden e (Vestfold
fylkeskommune, 2018b).
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4. DAGENS NÆRINGSOMRÅDER 

Vi har gjort en analyse av næringssammensetning og utbygging i et utvalg næringsområder. 

Dette er ikke en komplett oversikt over kommunens næringsarealer, men begrenser seg til et 

utvalg arealer der det er et visst potensial for utvikling og ledige arealer. Lokaliseringen av disse 

områdene fremkommer av kartet under.  

 

 

 

Data om bedriftenes næringskode og antall ansatte er hentet fra IPER-databasen og tilrettelagt 

av Geodata AS. Sammenholdt med SSBs data for sysselsatte med arbeidssted i Sandefjord 

kommune er det et avvik på 6600 ansatte. Vi antar at det har å gjøre med forskjellen mellom 

ansatte (herunder deltidsansatte), og sysselsatte. Vi har ikke forfulgt dette videre da det for 

selve analysen har lite betydning. Dette gjelder spesielt hovedgruppene 86-88 Helse- og 

sosialtjenester og 45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner. Avvikene er vist i vedlegg 0. 

 

Bedriftene er delt inn etter næringskoder etter idé fra Telemarskforsknings oppdeling i 

basisnæring, besøksnæring, regionale næringer og lokale næringer/offentlige sektor. 

Telemarksforskning oppgir ikke noen fullstendig definisjon av disse næringene, men vi har tatt 

utgangspunkt i tabell 1 i Telemarkforskning 2017 for å gruppere næringer etter NACE-koder på 

2-siffernivå. Vedlegg 1 viser vår inndeling. 
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Når vi ser på bransjesammensetningen for næringsområdene sett under ett, ser vi at det er de 

regionale næringene som dominerer. De ansatte i denne bransjen utgjør over halvparten av de 

ansatte i næringsområdene, mens basisnæringene utgjør en firedel. Næringsområdene har også 

et ikke ubetydelig innslag av besøksnæring.  

 

Bransjer Ansatte i næringsområdene 

 Antall Andel 

Basisnæring 2904 25, % 

Besøksnæring 1804 16 % 

Regionale næringer 6192 54 % 

Lokale næringer/offentlig 569 5 % 

Uspesifisert 35 0 % 

Sum 11504 100% 

 

Våre data viser at næringsområdene har til sammen 11500 ansatte, noe som utgjør en knapp 

tredel av antallet ansatte for hele kommunen. Antallet ansatte i de regionale næringene og i 

basisnæringene innenfor næringsområdene er omtrent like mange som antallet ansatte i disse 

bransjene utenfor næringsområdene. Med andre ord er det en opphopning av regionale næringer 

og basisnæringer i næringsområdene, mens besøksnæringene og lokale næringer/offentlige er 

underrepresentert. Som beskrevet under er det noen av næringsområdene som avviker fra dette 

hovedbildet. 

 

 

 

 

Vi har brukt flere indikatorer for å si noe om potensialet for videre utvikling av næringsområdene. 

For å få et grep om intensiteten i bruken av næringsområdene har vi vist antallet ansatte per 

dekar og bebygd areal fra matrikkelen delt på arealet av næringsområdet i dekar. Bebygd areal 

tilsvarer fotavtrykket til bygninger.  
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Vi har også brukt antall ansatte per 100 kvm bebygd areal, som er et annet vanlig mål på 

intensitet. En annen mulighet er å basere denne beregningen på bruksareal i stedet for bebygd 

areal, men vi vurdert at feilkilden knyttet til manglende registreringer av bruksareal for 

bygninger innenfor næringsområdene var for stor til at en slik beregning ville være troverdig.   

 

Som en indikator på utviklingsaktiviteten i næringsområdene har vi markert bygninger der det er 

registrert en oppdatering av bygningsstatus i matrikkelen de siste 10 år. Dette er tiltak som har 

vært byggesaksbehandlet og der det har blitt gitt for eksempel en igangsettingstillatelse eller en 

ferdigattest. Det kan være en bred variasjon i hva slags tiltak som er gjennomført, alt fra nybygg 

til fasadeendringer, men at det er et tiltak vitner om at noen har foretatt investeringer i 

bygningsmassen og at det er dynamikk i området. Fravær av registrerte tiltak er derimot 

vanskeligere å tolke uten lokalkunnskap. Få registrerte tiltak i et område kan være et tegn på at 

næringsområdet er ferdig utviklet, eller det kan derimot være en indikasjon på manglende 

investeringer i bygningsmassen og dermed være en mulighet for transformasjon av 

bygningsmassen eller hele arealet til en ny bruk.  

 

Det er kun to næringsområder der det er et innslag av boliger. I det ene området kan dette 

tolkes som en mulighet for transformasjon til næringsbruk, mens det i et annet område synes å 

være i tråd med en planlagt utvikling til blandet bruk. 
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Sukkeskogen

Sukkeskogen har et lavt antall ansatte. Matrikkelen tyder på byggeaktivitet de siste ti årene, og
det er noe utbygningspotensial øst for fylkesveien.
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Hauganområdet

Hauganområdet synes å ha hatt byggeaktivetet de siste ti årene, men har fortsatt et stort
utbygningspotensial.
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Borgeskogen

Borgeskogen er næringsområdet som har flest registrerte ansatte i kommunen.
Det synes å være stor utviklingsaktivitet i området, og det er ennå e t stort potensial for videre
u t bygging. Dette er også næringsområdet med klart størst areal.
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Sundland

Det er et stort utbygningspotensial på Sundland, og det synes å ha vært en viss byggeaktivitet i
området de siste ti årene.
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Lillevarskogen

Lillevarskogen har en lite intensiv bruk, men på kartet fremstår likevel som et næringsområde
som i stor grad er ferdig utbygget, men det kan være noe utviklingspotensial på noen felter.
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Tassebekk

Området er nokså lite, og d erfor et begrenset utbygningspotensial. Antallet ansatte er lavt.
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Fokserød vest

Den søndre delen av Fokserød vest er et pukkverk som er i drift, men som planlegges flyttet til
det nordre arealet. Flyttingen vil åpne opp for et stort utbyggingspotensial i tilknytning til
Fokserød og Kullerød næringsområder.
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Fokserød

Fokserød har et stort antall ansatte. Det er intensivt utnyttet og det er lite rom for videre

utbygging innenfor området. Derimot er det mye utviklingspoten sial i det tilgrensende
næring s området Fokserød vest jamfør omtale av dette området over .
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Kullerød

Kullerød er et av næringsområdene med høyest antall ansatte, og har også en høy tetthet av
ansatte. Matrikkelen tyder på stor aktivitet i eksister ende byningsmasse, men det er et ledig

areal sør i området. Utviklingen må også sees i sammenheng med utviklingen i Fokserød vest.
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Pindsle

Næringsområdet Pind s le har et betydelig antall ansatte, og en høy tetthet ansatte.
Næringsammensetningen er variert. Andelen bebygget areal er høy, og matrikkeldataene tyder
på noe byggeaktivitet de siste ti årene. Det kan likevel være transformasjonspotensial i

eksisterende bygninger.

Næringsområdet utmerker seg med en høy andel besøksnæringer og lokale næringer.
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Skolmar

Skolmar har et be t ydelig antall ansatte og en høy tetthet av ansatte. Området har også en tett
bebyggelse og utbygningspotensialet synes primært å være i det ledige feltet i nord.
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Danebuåsen

Danebuåsen er inntil videre ubebyg d. IKEA er planlagt her -
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Kastet/Bekkeveien

Utviklignspotensialet i Kastet/Bekkeveien ligger primært i et stort felt med ledig areal, men det
kan også være transformasjonspotensial i eldre bebyggelse.
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Hegna/Kilen

Hegna/Kilen - området har et betydelig antall ansatte og en variert sammensetning av næringer.
Andelen bebygget areal er den høyeste blant næringsområdene. Utviklingspotensialet virker å
være primært i den sørlige delen av området, men det kan også være transformasjonspotensial i
eldre bygninger.

Næringsområdet utmerker seg sammen med Pindsle - området og Gml. Framnes mek. verksted
med en høy andel besøksnæringer.
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Gml. Framnes mek. verksted

Det er ikke registrert byggeaktivitet i næringsområdet på Framnes, og sammen med en middels
intensitet i antall arbeidsplasser per dekar og andel bebygget areal, fremstår Framnes som et
område med et stort transformasjonspotensial.

Næringsområdet utm erker seg med Pindsle - området og Hegna/Kilen med en høy andel

besøksnæringer og lokale næringer.
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5. AN ALYSE AV OM RÅD E R

Tilgjengelighet og lokalisering

Under presenterer vi en systemtenkning som er av relevans for arbeids - og besøksintensive
næringer som kontor, tjenesteyting og detaljhandel. Analysene er av en overordnet karakter,
men vi knytter drøftingen til aktuelle områder/arealer. Vi forsøker å få f rem relevante

samspillseffekter mellom næringslivets og individets preferanser i et mer helhetlig samfunns - og
byutviklingsperspektiv, og bruker i den sammenheng relevante beregningseksempler fra eget
arbeid, supplert av forskning fra anerkjente miljøer. N oe av hensikten er å gi innspill til grep eller
kriterier som kommunen også kan bruke videre ved rullering også av arealdelen. Det gjelder
spesielt lokalisering for kontorformål.

Transportøkonomisk institutt (TØI, 2017) trekker frem følgende kriterier som gjør det attraktivt
for en virksomhet å etablere seg i en by. Kriteriene ligner på Telemarksforsknings attraktivitets -
tilnærming som fokuserer på nødvendigheten av å både tilby attraktive boligområder og
næringsområder/arbeidsplasser:

• At virksomheten ka n finne eller trekke til seg den arbeidskraften den har behov for

i byen og regionen
• At virksomheten finner den type næringsareal eller lokalisering den har behov for
• Nærhet til og samlokalisering med andre virksomheter
• At virksomheten finner ønsket transp ortkvalitet i byen og regionen ut fra sine og

sine ansattes transportbehov
• Pris og tilgang på tomter og lokaler

I rapporten drøfter TØI at sentral lokalisering av arbeidsplasser gjør at flere kan få tilgang til et
attraktivt jobbmarked innenfor en viss re isetid. Sannsynligheten for at en yrkesaktiv skal velge
en arbeidsplass avtar med økende avstand til arbeidsplassen, og de fleste arbeidstakere i Norge
har mindre enn 30 minutters reisetid til arbeidsstedet (TØI, 2017 s. 34, henvisning til
Engebretsen og G jerdåker 2012).

Skjematisk sammenheng mellom nærings - og boligutvikling sentralt (TØI, 2017)
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Lokalisering av næringsvirksomhet som gir tilgang til potensielle kunder, besøkende og 

arbeidstakere er derfor viktig, spesielt for arbeids- og besøksintensiv næring og tjenester. Vi har 

også eksempler på at dette er noe som er drøftet i regionen. I dialogmøte i forbindelse med 

RPBA-arbeidet 9. november 2017 ble attraktivitet for følgende aktører trukket frem (Vestfold 

fylkeskommune, 2018c):  

1) bedriftsleder  

2) den kompetente medarbeider 

 

En rapport om drivkrefter for etablering av bedrifter i Vestfold (Gusland 2018) peker på at byene 

i Vestfold hver for seg er for små til å få etablert kunnskapskrevende næring. Hvis man derimot 

regner med alle byene i Vestfold, og også Grenland og deler av Buskerud, har man et helt annet 

arbeidsmarked å rekruttere fra. I dag tar toget mellom Porsgrunn og Sandefjord litt over en time, 

mens det bare er knappe 40 minutter å kjøre bil. Mellom Drammen og Sandefjord er reisetiden 

for tog også litt over en time, og her tar bilturen litt lengre tid enn toget. Man kan altså si at man 

står overfor et valg mellom å tilrettelegge for næringsvekst der både virksomheter og 

arbeidstakere bor nær jernbanen eller en næringsvekst langs hovedåren for biltransport der man 

får kortere kjøretid mellom virksomhetene, men ikke nødvendigvis mellom virksomhet og bosted. 

Den høyeste fleksibiliteten oppnår man høyst sannsynlig ved å legge både virksomheter og 

boliger nær knutepunkt i byene. Forholdet mellom reisetider med bil og tog vil også endre seg 

når jernbanesystemet bygges ut.  

 

Analyse av kunde- og besøksgrunnlag 

Med bakgrunn i systemtenkningen over har vi analysert hvilke områder i Sandefjord som gir 

høyest kunde- og besøksgrunnlag. Kartene er laget i en egen applikasjon som basert på 

bosettingsmønster, veinettet, reisekostnader og kunnskap om dagens reisemiddelvalg beregner 

tilgangen til hver enkelt grunnkrets.  

 

Dataene for infrastruktur, bosatte og sysselsatte er hentet fra de regionale transportmodellene 

som er benyttet i grunnlagsarbeidene til nasjonal transportplan. Kilde-år er 2016.   

 

Kartene bruker vi til å identifisere hvor mange personer som har akseptabel reiseavstand (i tid og 

kroner) til de ulike delene av kommunen. Hensikten er å vise egnetheten av ulike geografiske 

satsningsområder for arbeids- og besøksintensiv virksomhet som kontor, offentlig og privat 

tjenesteyting og detaljhandel.  

 

Merk at kartet er visualisert på grunnkretsnivå noe som gjør at større grunnkretser kommer frem 

litt tydeligere i kartet enn mindre kretser. Det gjør for eksempel også at øyer får samme farge 

som den mer sentrale delen av kretsen.  
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Kunde- og besøksgrunnlag bil: Kartet viser det estimerte antallet individer som det er aktuelt for å reise 
til området, med bil, gitt dagens bosettingsmønster, infrastruktur og reise/tidskostnader. Tallene 
Gjelder arbeids og besøksreiser under 100 km, det vil si reiser som foretas til daglig.  

 

Kartet viser at Sandefjord sentrum er området i kommunen med høyest kunde- og 

besøksgrunnlag med bil. Sentrum er altså den lokaliseringen som flest individer kan nå innenfor 

akseptabel reisetid. Randsonene rundt sentrum avgrenset av E18 gir også relativt høy tilgang. 

Tilgjengeligheten reduseres for lokaliseringer bort fra sentrum og E18.  

 

Det er altså lokalisering i sentrum vil gi best tilgang til kunder, besøkende og mulige 

arbeidstakere målt over veinettet. Reisetidene er generert med en egen applikasjon ut i fra 

dagens veinett og reisekostnader, og tar derfor hensyn til faktorer som bompenger, kø, estimert 

parkeringstilgang også videre.  

 

Kartet illustrerer at nærheten til befolkningskonsentrasjonene er viktig for et høyt kunde- og 

besøksgrunnlag. Nærhet til E18 bidrar til høy tilgjengelighet når vi i tillegg nærmer oss områdene 

rundt byene. Fokserød og Torp kommer i den fjerde høyeste tilgjengelighetskategorien (20-

25 000 personer) Randsonene rundt sentrum, herunder arealene rundt mulig ny lokalisering av 

stasjonen kommer bedre ut (kategori 1-2: 30 000 + personer).     
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Kunde- og besøksgrunnlag gange: Kartet viser det estimerte antallet individer som det er aktuelt for å 
reise til området, til fots, gitt dagens bosettingsmønster, infrastruktur og reise/tidskostnader. Vi har 
laget en annen skala for gående enn for kartet med bil ettersom bil gir betydelig større aksjonsradius 
enn gange.  

Kartet viser at Sandefjord sentrum er den lokaliseringen som gir størst kunde- og 

besøksgrunnlag også for gående. Aller høyest kunde- og besøksgrunnlag får vi i de umiddelbare 

sentrumsområdene omtrentlig avgrenset av Hjertnespromaden/Torget i sør, Museumsgata i øst, 

Leikvollgata i vest og Frydenlund (nord for Peder Bogens gate) i nord.  

 

Utenfor sentrum med tilhørende randsone er det et lavt grunnlag for gående, og lite sannsynlig 

at arbeidsreiser kan skje til fots. Det gjør at reiser til øvrige områder i større grad er avhengig av 

bil som transportform. 

 

Det er altså lokalisering i sentrum og en grov radius på ca. 2-4 km. rundt sentrum, som gir 

høyest tilgjengelighet til befolkningsmønsteret i regionen. Det gjelder både for bil, og for gange.  

 

Områdene rundt Fokserød og Torp Øst har også relativt høy tilgjengelighet for bil, men lav 

tilgjengelighet for gående. Det innebærer at en videre vekst i arbeidsplasser i områdene 

Fokserød og Torp vil gi et økt bilbehov sammenlignet med en utvikling i sentrum og randsoner. 



 

Strategisk nærings-plan for Sandefjord  

 

 

 

 
 
 

 

41 av 100 

Mindre kø og et lavere dekningsgrunnlag for kollektivtransport enn for sentrum innebærer 

sannsynligvis også at bilen som transportform vil styrkes på bekostning av kollektivtransporten.  

 

 

Kunde- og besøksgrunnlag kollektiv: Kartet viser det estimerte antallet individer som det er aktuelt for å 
reise til området, med kollektiv, gitt dagens bosettingsmønster, kodede ruter i RTM, infrastruktur og 
reise/tidskostnader. Skalaen tilsvarer den som er brukt i kartet for bil. Kartet tar høyde for ventetid, 
gange til og fra transportmidlet i tillegg til selve reisen (tid og kostnader).  

 

Kollektivkartet viser at kommunesenteret er området som kan nås av flest innenfor akseptabel 

reiseavstand også med kollektiv.  

 

Områdene langs kollektivrutene ut fra sentrum, Stokke, Fokserød og Tassebekk ligger i 

kategorien som gir nest høyest tilgjengelighet. Det vil nok være en del variasjoner i denne 

kategorien, og vi bemerker igjen at hele grunnkretser er fargelagt, slik at det vil være variasjoner 

også internt i grunnkretsene. Spesielt gjelder det mindre sentrale kretser der kretsene er relativt 

store. Avgrensningen blir dermed grov. 
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Kunde- og besøksgrunnlag sykkel. Kartet viser det estimerte antallet individer som det er aktuelt for å 
reise til området, med sykkel, gitt dagens bosettingsmønster, kodede ruter i RTM, infrastruktur og 
reise/tidskostnader. Skalaen tilsvarer den som er brukt i kartet for bil. Gjennomsnittsfart for sykkel er i 
tråd med RTM 15 km/t.  

 

Dersom vi sammenligner med bil-kartet ser vi at like mange personer har sentrum som aktuelt 

reisemål med sykkel, som personer som har for eksempel Tassebekk eller Stokke som aktuelt 

reisemål med bil. Torp og Fokserød kommer i tredje høyeste, og nest laveste 

tilgjengelighetsintervall.  
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Kunde- og besøksgrunnlag EL-sykkel. Kartet viser det estimerte antallet individer som det er aktuelt for 
å reise til området, med EL-sykkel, gitt dagens bosettingsmønster, kodede ruter i RTM, infrastruktur og 
reise/tidskostnader. Skalaen tilsvarer den som er brukt i kartet for bil. Gjennomsnittsfart for EL-sykkel 
er forutsatt å være 23 km/t (fremtidig type EL-sykkel). 

 

EL-sykkel-kartet viser at tilgjengeligheten øker for alle områder. Tilgjengeligheten øker absolutt 

sett mest for sentrum og det omkringliggende tettstedet.  

 

Kartet forutsetter en gjennomsnittshastighet på 23 km/t, til forskjell fra tråsykkel (kartet over) 

som har snittfart på 15km/t. 23 km/t tilsvarer EL-sykkel med maksimal tillatt hastighet på 45 

km/t. Dette er en type EL-sykkel som ikke er lov i Norge i dag. Imidlertid er det interessant å 

vise hvilken tilgjengelighet et slikt reisemiddel medfører, da det nå skjer mye utvikling innenfor 

nye type reisemidler. 

 

Kartet er også interessant fordi det sammen med kollektivkartet gir et bilde på potensialet for 

økning i tilgjengelighet dersom man for eksempel oppretter bysykkelordning med EL-sykkel i 

forbindelse med stasjonen og næringsområder.  
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Kort om usikkerhet ved kunde - og besøksanalysene
Vi har i analysene lagt til grunn dagens bosettingsmønster og veinett (2016) . Endringer her vil

påvirke tilgjengeligheten, men av erfaring vet vi at det meste av framtidas utbyggingsmønster
allerede er gitt i dagens mønster. IC - og store utbyggingsområder vil påvirke tilgjengeligheten.

Tallene f or antall individer inkluderer data for reiser under 100 kilometer (tilgjengelighetsmålene
er generert fra de regionale transportmodellene RTM). Lengre reiser ligger ikke inne i tallene. Litt
forenklet kan en derfor si at kartene viser egnetheten for lokal /kommunal og regional

tjenesteyting, detaljhandel og kontorvirksomhet.

Trender for moderne næringsområder
Moderne næringsområder går igjennom den samme utviklingen som annen byutvikling, hvor
fortetting gjør seg gjeld e ne. Overordnede rammer for arealeffek tiv by - og are a lplan l e gging kan
sikre samme fortettingseffekt for generell by - og tettstedutvikling så lenge det samtidig settes

grenser for vekst på arealer som ikke allerede er utbygd.

De største omveltningene ser ut til å komme for detaljhandel og mindre are a lkrevende næringer.
Arealer til disse funksjonene trenger ikke fastsettes på regio nalt nivå, men gjennom
kommune( del)planer og reguleringsplaner. De inngår da som lokale funksjoner i bolig og
næringsområdene (TØI 2010 ). Mer om dette lenger ned.

Arealkrevende næringer er også under press og krav om miljøvennligh e t og arealeffektivitet er
også kommet til slike områder. I arbeidet med arealkrevende næringer i Trondheim (Rambøll
2017) fant vi at e t avgjørende kjennetegn på «arealkrevende virksomhet er» oft est er et stort
innslag av ubebygd areal på tomta (utelagring, parkering, manøvrering og kjøring), re lativt til
bygningsmassens BRA. Dette har i praksis betydning for en lavere utbyggingstetthet, lite

attra ktive omgivelser, og eventuelt miljøbelastn inger i form av trafikkstøy.

Ved å intervjue aktørene i Trondheim og Østfold fant vi ut at nærhet til aktuelle transportårer var
det viktigste for aktørene innenfor arealkrevende næringer . Dette kunne være jernbane, havn
eller hovedvegnett/E6.

De fleste informantene støtter tankegangen om at handel bør begrenses i næringsområdene,
både fordi sentrumshandelen bør styrkes og fordi et stort innslag av handel i næringsområdene
kan føre til arealkonflikter med annen næring og kan presse tomteprisen opp slik a t prisen blir for
høy for arealkrevende virksomheter.

Næringsaktører i Østfold (Rambøll 2017 d ) var op p tatt av at n æringsområdene i en delregion bør

komplementere hverandre. Bevisste og langsiktige valg av hva slags virksomheter som etablerer
seg i de ulik e næringsområdene er viktig for næringsattraktiviteten i regionen. Men det er skepsis
til om denne styringen kan utøves hensiktsmessig og med tilstrekkelig skjønn gjennom plan - og
byggesaksbehandling. Det er enighet om at handel med plasskrevende varer bør lokaliseres
utenom sentrumsområdene, men det er delte meninger om denne handelen bør blandes med
arealkrevende næringsvirksomhet eller om den bør konsentreres til separate områder.

Synergieff e kter mellom bedriftene ble også pekt som viktig for aktørene.

Betydning av klynger
En næringsklynge finnes der man oppnår en dynamikk med både konkurranse, samarbeid og
kompetanse - deling mellom høykompetente virksomheter, krevende kunder og leverandører . (Jf.
kap. 2.5 ) .

Det er delte meninger om hvor "dypt" dynamikken skal gå før man kan si at man har en
næringsklynge. I mange tilfeller er det imidlertid snakk om virksomheter innen samme eller
beslektede b ransjer som deler infrastruktur, som veg eller tilgang til kai , eller tilgang på
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leverandører, kunder eller en gruppe arbeidstakere. Kompetansedeling og dynamikk som gjør at 

utviklingen av kompetanse er mer omfattende enn den ville ha vært uten klyngen, er vesentlig 

for at man skal definere noe som en næringsklynge.  I andre tilfeller er det uformelle eller 

formelle nettverk som skaper kompetanseflyt og som skjerper konkurransen, samtidig som man 

samarbeider. I et kommuneperspektiv blir det viktig å tilrettelegge for at virksomhetene får best 

mulig tilgang på infrastruktur, kunder, besøkende og arbeidstakere. 

 

Den mentale effekten av å ligge i en klynge kan være til stede bare ved å tilhøre beslektede 

bransjer, for eksempel «byggebransjen».  Det er her en sikrest treffer kundene. En «utvidet 

klyngeteori» kunne innebære at bedrifter trives bedre i selskap med bedrifter med felles 

interesser også på andre felt, f.eks. i forhandlingssituasjoner med offentlige myndigheter eller 

etater om byutvikling. Å være del av en klynge antas å øke tryggheten og viljen til vedlikehold og 

investeringer.  Mindre handelsbedrifter kan for eksempel legge stor vekt på å ligge i et strøk 

sammen med andre handelsbedrifter i lignende bransjer.   

 

Det grønne skiftet  

Næringsområdenes betydning for, og forhold til "det grønne skiftet" er mangesidig. Delvis dreier 

det seg om å redusere utslipp fra mobile og stasjonære kilder, men det kan også dreie seg om 

miljøriktig produksjon og utvikling av miljøriktige teknologier. Det grønne skiftet kan dermed få 

betydning for både verdiskapning og miljø, og da kan næringsområdene spille en rolle. Det 

grønne skiftet vil i tillegg måtte ivareta vernehensyn.  

 

Rambølls egne beregninger for Bergen, Kongsberg og Rogalandsområdet (Rambøll, 2017a, 

Rambøll, 2017b, Rambøll 2018) viser at veksten i biltrafikken blir omtrent halvert når all 

befolknings- og sysselsettingsveksten skjer som fortetting i og rundt sentrum/eksisterende 

tettsted vs. referansesituasjon der ca. halvparten av veksten skjer som utbygging av 

feltområder. Det skjer fordi den gjennomsnittlige avstanden mellom bolig, arbeid og 

tjenester/handel blir redusert, noe som innebærer at bilturen enten: 

- Blir kortere, eller:  

- I stedet kan gjennomføres med gange- sykkel eller kollektiv. 

 

Kunde- og besøksgrunnlagene for Sandefjord gjenspeiler dette ved at den gjennomsnittlige 

reiseavstanden er lavest i sentrum. EL-sykkelkartet viser at denne tendensen kan forventes å 

styrkes i fremtiden.  

 

Næringsområdenes stasjonære energibruk til oppvarming, kjøling og produksjon kan bety en god 

del. Å planlegge områdene helhetlig med miljøriktige systemer vil være en god strategi.  

 

Et grønt næringsliv vil være en betydelig attraksjonsfaktor etter som miljøbevisstheten blir 

høyere hos arbeidstakere, eiere, kunder og investorer. Det er derfor viktig å synliggjøre 

virksomhetenes miljøbidrag. Slik for eksempel Glava har gjort med sine isolasjonsprodukter, og 

kanskje Jotun gjør med sine malingsprodukter.  

 

I mange tilfeller er det vanskelig å fastslå hva som er miljøriktig. I Sandefjord er det eksempelvis 

lagt til rette for et stort datalagringssenter. Det krever mye areal og mye energi, men samtidig 

gjør størrelsen at energibruken per lagrede datamengde går ned, og på grunn av det kjølige 

klimaet og vår miljøriktige energiproduksjon, er datalagring i Norge klimagunstig. Det som er 

miljøbelastende lokalt kan være miljøriktig globalt. Tilsvarende diskuteres det om netthandel er 

miljøriktig eller ikke. Det blir mye avhengig av transport og distribusjon. 
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Næring i sentrumsområde r

Teorigrunnlag
For å kunne si noe om hvilke næring s virksomheter som skal ligge hvor , er det nyttig å
kategoriser e næringsvirksomhetene. Et av de vanligste prissippene er ABC - prinsippet, som

bygger på ‘riktig lokalisering på riktig plass’. På et mer detal jert nivå brukes N ACE - kodene som
en statistisk standard for næringsgruppering og er grunnlaget for koding av næring på foretak og
bedrifter i Brønnøysund - registrene og i Statistisk sentralbyrås bedrifts - og foretaksregister.
Mål et med ABC - prinsippet er at bevisst lokalisering av næringsvirksomheter skal gi mindre
bilbruk /bilbehov , sikre optimal tilgjengelighet til næringsvirksomheter og et bedre tettstedsmiljø.
Bedriftene kategoriseres etter mobilitetsegenskaper, som avgjør hvor de bør lokaliseres i ABC -

s ystemet.

Biltilgjengelighet

Dårlig God

Kollektiv -
tilgjengelighet

Dårlig
C

God
A B

Kategorisering av områder etter tilgjengelighetsprofil

Tilgjengelighetsprofil

Mobilitetsegenskaper A B C

Arbeidsplassintensitet Intensiv Middels Ekstensiv

Bilavhengighet ved
tjenestereiser

Lav Middels Høy

Besøksintensitet Intensiv Middels Ekstensiv

Avhengighet av
godstransport

Lav Middels Høy

ategorisering av bedrifter etter mobilitetsprofil

ABC - prinsippet Brukes gjerne i et perspektiv der man ønsker å redusere transportbehov og
utslipp, men prinsippet er også nyttig for å vurdere:

- Hvilke virksomheter som er avhengig av tilgang til ulike transportformer, for eksempel bil
og/eller kollektiv

- Samlet reduksjon i trengsel/kø. På kort sikt kan det være fristen de å tilrettelegge for

besøks - og arbeidsplassintensiv virksomhet i områder med mindre kø, men dersom disse
arealene i liten grad kan ta i mot reisende med andre transportmidler enn bil, vil over tid
den samlede reiseavstanden, og behovet for økte invester inger i veg øke.
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Skisse ABC-prinsippet (Trondheim kommune 2017 ) 

 

Skulle man følge dette prinsippet slavisk, vil man som figuren over viser få kontorer og 

detaljhandel i tett by, det meste av næring for små og mellomstore bedrifter i randsonen av byen 

og mer arealkrevende næringer/industri utenfor byen.  

 

Arealpress  

Forslag til ny RPBA for Vestfold (Vestfold fylkeskommune 2018b) viser at det er mye 

næringsareal som er avsatt i kommune- og reguleringsplaner, og at en svært stor andel ligger i 

tilknytning til E18. En kategorisering etter ABC-prinsippet viser at av det arealet som er klart til å 

tas i bruk (der det kan søkes om byggetillatelse) er det nesten ikke A-områder. 

 

 

Areal i Vestfold som er avsatt til næring i kommune- eller reguleringsplaner. Illustrasjon: Vestfold 
fylkeskommune 
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Areal i Vestfold avsatt til næring der det kan søkes om byggetillatelse nå. Illustrasjon: Vestfold 
fylkeskommune 

Arealfordelingen viser at det er et større press på arealene i sentrum enn i andre områder. 

Figurene bør derfor ikke tolkes som at sentrumsnære arealer er lite attraktive. Imidlertid krever 

arealene gjerne oppgraderinger til moderne lokaler. Det kan være økonomisk krevende for 

spesielt mindre aktører. Det at det finnes lite klargjorte arealer kan begrense kommunens 

muligheter til å tilby rette arealer til rett tid. Randsonene rundt sentrum kan derfor være et viktig 

supplement. 

 

Byomforming av områder vil endre de aktuelle områdenes karakter. Det er rimelig å anta at 

tilrettelegging for omfattende utvikling for bolig, handel og kontor vil gjøre områdene mer 

attraktive og dermed presse leieprisene opp sammenlignet med dagens nivå. Nok næringsarealer 

og kontorer sentrumsnært vil bli viktig for å tiltrekke seg slike bedrifter og samlet vil dette gjøre 

Sandefjord mer attraktivt både som bo- og arbeidsmarked.  

 

Erfaringer fra andre områder 

Trondheim kommune sin eksempelsamling av 18 havneområder i Europa viser at de mest 

vellykkede byutviklingsprosjektene fra Europa kjennetegnes ved langsiktige visjoner på byens 

vegne, med høy kvalitet og utvikling av gode fellesarealer for alle byens innbyggere. 

Utvikling av levende bydeler på dag- og kveldstid fordrer en sammensatt funksjonsdeling med 

arbeidsplasser, boliger, kulturtilbud og uteliv, samt en vilje til å utvikle god arkitektur og vakre 

fellesområder.  

 

I forbindelse med ny næringsplan for Trondheim (Rambøll, 2017d) ble det intervjuet en rekke 

aktører i byomformingsområdene og det var flere som benyttet anledningen til å påpeke at 

bygging av kontor og boliger er for sterkt vektlagt i transformasjonsområdene. Det savnes 

sentrumsnære arealer der små og mellomstore bedrifter/ håndverkere kan drive virksomheten 

sin. 

 

Det er naturlig å anta at beboeres grad av tilfredshet med funksjonsblanding blir påvirket av 

forestillinger om hvem som har «førsteretten» til å stille opp krav og forventninger til 

omgivelsene. Hvilke forventninger er legitime? Disse må klargjøres som premisser i 

utgangspunktet. Et blandet totalmiljø vil gi en positiv opplevelse, fordi bybildet blir mer 

mangfoldig og gir et mer reelt bilde av hva byen er.  
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Hvordan kan ABC - prinsippet brukes i Sandefjord?
For Sandefjord har vi med utgangspunkt i ABC - prinsippet, markedsvurderingene, samt de
overordnede føringene, og kunde - og besøksanalysene vurder t fremtidig lokaliseringen av ulike
typer kontorarbeidsplasser, og bransjer der kontorer i varier ende grad er en del av virksomheten .
Vår anbefalte operasjonalisering er ;

- Kontorarbeidsplasser som betjener et lokalt eller regionalt marked
lokaliseres i eller i randsonen av sentrum . Dette gir i snitt best tilgjengelighet for kunder,
besøkende og arbei dstakere med både bil og kollektiv, samt øvrige transportmidler.

- For å bygge opp under områdesentrene Stokke og Andebu er det ønskelig å tillate
kontoretableringer også her. Stokke har også god kollektivtilgjengelighet.

- Randsonene rundt sentrum (sentrale d eler av eksisterende tettsted) bør vurderes for
mindre virksomheter, spesielt lokale bedrifter som søker et sentralt areal, men har
begrenset med midler. Teknologiutviklingen vil kunne styrke tilgjengeligheten i disse
områdene.

- Arealkrevende virksomhet med tilhørende begrenset omfang av kontorer lokaliseres i
arealene langs E18. Føringene fra RPBA for andelen av arealet som kan benyttes til

kontor bør legges til grunn og vurderes nærmere.

Sandefjord sentrum, Stokke og Andebu områdesenter
Som vist i kapitte l 5.1 er s entrum området med:
- Høyest samlet tilgang til kunder og besøkende
- Størst mulighet for at reisene kan skje med ulike former for transportmidler; Herunder både bil

og kollektiv

På grunn av arbeidstakernes fallende tilbøyelighet til å reise med økte avstander (TØI , 2017) vil
etablering av arbeids - og besøksintensive bedrifter i sentrum på sikt øke sannsynligheten for at
arbeidstakerne vil velge Sand efjord kommune som bosted. Det gir en positiv sirkel der bolig og
næringsutvikling virker sammen. Den samme tendensen vil ikke være like sterkt for områder

langs E18 ettersom disse relativt sett har høyere tilgjengelighet til områder utenfor kommunen.

I tillegg gir sentrum h øyest grad av samlokalisering med andre virksomheter (handel og
tjenestetilbud), ref. figuren under , og attraksjoner (sjøen, park, kulturmiljøer) som kan gi
positive samspillseffekter ved at folk bruker andre tjenester/tilbud når de fø rst er i nærheten.

I det foreløpige utkastet til RPBA skifter fokus fra tilrettelegging for arbeids - og besøksintensiv
næring på jomfruelig areal langs E18, til at denne konsentreres i sentrum (Vestfold
fylkeskommune, 2018b) . Det fremheves blant annet at «Å samle arbeidsplasser og funksjoner i
sentrum, bidrar til attraktive byer og et attraktivt Vestfold» (Vestfold fylkeskommune, 2018a ).
Slik sett vil et grep med at etablering av kontornæringer konsentreres til sentrum , men også
tidligere kommunesenter Sto kke og Andebu være et grep som er i tråd med overordnede

føringer.
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Tetthet av virksomheter per 2017 (Kilde: Kart.SSB.no). Rutenett 250 X 250 meter.  

 

XX 
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Arealbruk i kommunesenteret Sandefjord: Lilla områder og grønne områder er henholdsvis kulturmiljøer 
av regional og nasjonal betydning, og grønnstruktur, og slik gir slik sett et begrenset mulighetsrom. 
Oransje områder er kjente utbyggingsprosjekter. Kilde:(Vestfold fylkeskommune 2018 a) .  

 

Som vi ser av kartet over er det en del begrensninger ved utvikling av arealer for næring i 

sentrum. Bevaring av kulturmiljøer og grønnstrukturer er ønskelig og bidrar på sin måte til en 

attraktiv by, men bidrar samtidig til at tilrettelegging for egnede moderne næringslokaler blir mer 

begrenset i sentrum enn i områder uten vern. Det er også vanskelig å forestille seg at 

eksisterende småhusområder over tid vil kunne utnyttes til næringsformål. En mulighet er 

omforming av eksisterende lavt utnyttede boligområder til leilighetsbebyggelse, og at det åpner 

for at en større andel av øvrige områder kan utnyttes til næring. I hovedsak er det altså relativt 

lavt utnyttede eksisterende næringsarealer og lokaler, eller uutnyttede tomter, som kan utvikles 

til næringsformål. Det vil dels være områder som i kartet er merket som utviklingsområder 

(oransje), men også andre arealer som ikke er kjente prosjekter nå.  
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Områdeutnyttelse Sandefjord (mørk blå over 75%, blå 51-75%, grønn 26-51%, gul 6-25%. 
Kilde:(Vestfold fylkeskommune, 2018a). 

 

Kartet fra Byregnskapet over viser at Sandefjord er tettest bygget ut i bykjernen, dette er et godt 

utgangspunkt for videreutvikling av et kompakt bysentrum. Samtidig er det et potensiale i å 

fortette byen. Sandefjord har ifølge Byregnskapet en gjennomsnittlig områdeutnyttelse innenfor 

5-minuttersbyen på ca. 36 %. Til sammenligning har Hamar ca. 90 % tetthet i bykjernen og 

Skien ca. 75 %. (Vestfold fylkeskommune, 2018a). Det tilsier et potensiale for høyere utnyttelse 

tross at en del arealer er beslaglagt til grønt og kulturminner.  

Det vil være hensiktsmessig å få en enda mer integrert blanding av boliger, kontorer, 

detaljhandel og arealeffektive næringer så tett på bykjernen som mulig. Arealkrevende industri 

med store krav til utendørs lagring, støyproblematikk og stort transportbehov kan med fordel 

lokaliseres i tilknytning til E18.   

Alternative stasjonslokaliseringer IC sentrum 

Per i dag foreligger to alternativer; bevaring og videreutvikling av eksisterende lokalisering, eller 

ny stasjon vest for dagens stasjonsområde (ved Peder Bogens gate).  

 

Av illustrasjonen fra Byregnskapet ser vi også at det er kjente utviklingsområder nær mulig ny 

jernbanestasjon. Områdene fra Jotun og østover har målt i avstand like god tilgang til ny som 

eksisterende lokalisering. Av bebyggelsesstrukturen ser vi også at det er eksisterende 

næringsareal som på sikt kan egne seg for en høyere utnyttelse. 

 



Strategisk nærin gs - plan for Sandefjord 53 av 100

Alternativ ny jernbanelokalisering ligger ca. 1 500 meter fra Hvaltorvet og 2 100 meter fra Kilen.
Med eksisterende lokalisering er tilsvarende avstand ca. 1 400 meter til Kilen, og 700 meter til
Hvaltorget. Hvis stasjonen flyttes vil det trolig være hensi ktsmessig om sentrums - og
kombinasjonsformålene i gjeldende arealdel utvides til områdene rundt ny stasjon.

Utvikling av sjøfronten i Sandefjord
Som vi ser på kart et fra Byregnskapet er Sandefjords sjøside er det lav utnyttels e av
sjøområdene. Det betyr l ike vel ikke at det er et veldig stort potensiale der siden området i dag er
dominert av rekreasjon , grønnstruktu r og viktige kulturmiljøer. Området fra Kilen og vestover bør
uansett ha et potensiale for fortet t ing og utvikling . Bedrifter som er avhengig av stedegne
kvalitet er som sjøfront bør prioriteres. Boliger i tilknytning til sjøen er alltid populært og vil øke
attraktiviteten til områdene. Her er det viktig å ikke gå i « boligfella » og bare bygge ut leiligheter ,
da slike om råder erfaringsmessig gir lite tilbake til byen. En funksjonsdeling mellom bolig,
kontorer og næringsvirksomhet er å foretrekke for å sikre en bærekraftig by.

I dag utgjør både fergekaia og arealer og infrastruktur rundt denne, samt hovedveien langs
sjø en, vesentlige barrierer for byens kontakt med og utviklingsmulighet mot sjøen. En vurdering
av disse i sammenheng med byutvikling kan være et strategisk grep.

Stokke
Stokke områdesenter er tilknyttet Vestfoldbanen, og lokale bussruter med tilknytning vid ere til
Sandefjord og Tønsberg. Dette gjør S tokke til et knutepunkt. Figurene i kapittel 5.1 viser også at
områdesenteret har relativt høy kollektivtilgjengelighet. Knutepunkt er attraktive
lokaliseringspunkter for kunnskapsbaserte bedrifter fordi de gir høy tilgjengelighet til
kompetansebasert arbeidskraft fra hele fylket/regionen. IC - dokumentene legger opp til at Stokke
skal videreutvikles m ed to spor (Bane Nor, 2017, s. 18) noe som gir mulighet for økt hyppighet i
avganger, og økt robusthet ved feil . Befolkningsveksten har de siste ti årene være sterkere i «10 -
min - byene» enn i kommunene for øvrig (Vestfold fylkeskommune, 2018a) noe som bygge r opp
under kunde - og besøksgrunnlaget i senterområdene. Dersom befolkningsvekst rundt de øvrige
knutepunktene fortsetter gir det tilgang til enda flere kunder, besøkende og arbeidstakere i
knutepunktene i tiden fremover.

Både infrastrukturplanleggingen og befolkningsutviklingen styrker altså muligheten for å tiltrekke
seg kunnskapsbaserte bedrifter i Stokke. En positiv bieffekt vil være at attraktiviteten også som
bosted øker når et økt antall kunnskapsbaserte bedrifter etableres i området. Økt bosetting og
sysselsetting vil videre kunne styrke grunnlaget for øvrig tjeneste - og handelstilbud i
områdesenteret.

Andebu
For Andebu er den samlede tilgjengeligheten lavere, og det vil sannsynligvis være vanskeligere å
tiltrekke seg kunnskaps - og besøksintensiv virksomhet enn for de andre to tidligere
kommunesentrene; Sandefjord og Stokke. I gjeldende kommuneplan har gamle Andebu
kommune allerede tatt grep for å bygge videre på eksisterende virksomheter ved å tillate
arealutvidelser. Dette virker som et godt gre p som kan bygges videre på. For å opprettholde
senteret i området vil i tillegg offentlig tjenesteyting, spesielt skole, være viktig å bevare/utvikle.

Andre næringso mråder

Som vist i kapittel 0 ligger det inne betydelige arealer for fremtidig næringsutvikling i Vestfold -
kommunen e , og i Sandefjord (ref. kapittel 0 ) . Imidl ertid er det et begrenset antall klargjorte
ledige arealer innenfor såkalte «A - områder» (Arealer for bedrifter med mange ansatte og
kunder). I det videre titter vi nærmere på noen spesielt viktige (geografiske) områder, og
vurderer hvordan disse best kan u tnyttes til å nå kommunens mål for næringsutviklingen.
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Torp Lufthavn 

Flyplassen i Sandefjord er den 7. største i Norge. I 2015 hadde Torp ca. 1,5 mill. passasjerer, og 

passasjertallet i oktober 2016 var ca. 130.000 (Avinor 2016). Dette er omtrent samme 

passasjertall som Rygge flyplass hadde før den stengte samme måned. Torp er en liten flyplass 

sammenlignet med Gardermoen, som hadde ca. 27 mill. passasjerer i 2015 og 2,3 mill. i oktober 

2016. De øvrige flyplassene som er større enn Torp hadde månedlige passasjertall på 160.000 til 

550.000.  

 

I næringssammenheng er vi interessert i sysselsettingseffekten av flyplassen. Det skilles da 

mellom direkte virkninger, som er dem som jobber på flyplassen, og ringvirkninger, som er 

sysselsetting som kommer i tillegg til dette, men som skyldes flyplassen. De indirekte og 

induserte virkningene består av sysselsetting hos underleverandører og sysselsetting som 

skyldes forbruket hos de sysselsatte på flyplassen og hos underleverandørene. I tillegg til disse 

virkningene kan man regne med "katalytisk virkninger". Disse består av sysselsettingen ved 

virksomheter som lokaliserer seg til regionen fordi de har nytte av flyplassen, sysselsetting 

generert av omsetning fordi man får økt besøk i regionen, og eventuelle produktivitetseffekter 

som skyldes flyplassen, og som resulterer i økt sysselsetting.  

 

 

Direkte sysselsetting ved flyplasser og sysselsettingsmessige ringvirkninger. Kilde: ACI Europe/York 
Aviation/TØI i (Oslo Economics 2014) 

I Oslo Economics' rapport om Gardermoen er det regnet med ca. 12.000 direkte sysselsatte og 

ca. 10.000 sysselsatte som ringvirkninger. Av disse utgjør ca. 5000 indirekte virkninger, ca. 3500 

induserte virkninger og ca. 1500 katalytiske virkninger. Selv for en stor flyplass som Gardermoen 

er med andre ord lokaliseringseffekten nokså beskjeden. For Torp, som har 5 % av 

reiseaktiviteten til Gardermoen, er det grunn til å anta at lokaliseringseffekten kan være svært 

liten. 
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Torp Øst 

 

I lys av IC-planleggingen, jf. kapittel 3.6, og 

utvikling i regi av lufthavna selv, fikk Vestfold 

Fylkeskommune engasjert Railconsult 

(2013) til å gjøre en enkel mulighetsstudie 

for Torp Øst. Sandefjord kommune er 

grunneier i området, hvorav ca. 1 600 daa 

kommer fra tidligere Stokke, mens ca. 600 

daa. kommer fra gamle Sandefjord 

kommune. 

 

Felles for alle alternativene er den 

forutsetning at stasjon og terminal er et 

integrert sentrum for området. I analysen er 

stasjonen/terminalen plassert omtrent 

umiddelbart øst for dagens rullebaneområde.  

 

Som vi har drøftet i kapittel 3.6 er denne 

forutsetningen usikker.  

 

Næringsområdet utvikles innenfor en 600 

meters radius av stasjonen, som i analysen 

er det arealet det kan forventes at man vil gå 

mellom stasjon og areal. 

 

Illustrasjon fra mulighetsstudiet (Railconsult 
2013) 

 

 

I tillegg til forutsetning om integrert terminal og stasjon har analysen lagt til grunn en rekke 

prinsipper. Blant annet gjelder det: 

 

• Velge næringsfunksjoner som relaterer til flyplassen (synergieffekt) med viktigste funksjoner 

med størst relasjon nærmest stasjon/terminal. F.eks. hotell og konferansesenter. 

• Arm av riksvei E18 til Torp øst for å sikre tilgjengelighet og forbedre allerede eksisterende 

kapasitetsproblemer. 

• (Langtids-)parkering til flyplass og parkering til næring plasseres ved stasjonen/ utenfor 

næringsområdet: Like lett å ta toget og begrenser biltrafikk innenfor næringsområdet. 

• Begrense nedbygging av dyrkbare arealer 

 

Railconsult har i mulighetsstudien foreslått mulige funksjoner for områdene på Torp. Funksjonene 

er illustrert under.  
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Forslag til funksjoner på Torp/Torp Øst (Railconsult 2013, s. 16) 

 

I mulighetsstudien er det foreslått etablering for følgende virksomhet på Torp Øst: 

- Fylkeshus og andre hovedkontorer/bransjesenter 

- Hotel/ konferansesenter 

- Arbeidsplassintensive kontorbedrifter der man kan ha fordel av nærhet til flyplassen, 

eksempelvis bedrifter med internasjonal eller nasjonal virksomhet. 

 

De potensielt lavere tomteprisene som vil kunne tilbys på Torp Øst vil gi et insentiv for aktører til 

å utvikle, bygge lokaler og etablere virksomheter på Torp. Sammen med den relativt unike 

tilgangen til lufthavna gir det et fortrinn som kun har konkurranse fra Gardermoen på 

sydøstlandet.  

 

Torp/Torp Øst-områdene vil være betydelig bidrag til tomtereserven for næring, men er i 

hovedsak ikke avsatt til næringsformål i gjeldende arealdeler. 
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Asplan Viak (2013) har laget en Helhetsplan for Torp Øst. Bakgrunn for rapporten er at det er 

begrenset med utvidelsesmuligheter for dagens terminalområde som ligger på vestsiden av 

rullebanen. En terminal på østsiden ville gitt bedre tilgang til taksebane, samt nær ubegrensede 

utvidelsesmuligheter.  

 

Rapporten viser imidlertid at det er mer lønnsomt å fortsette å bygge ut terminal på vestsiden 

enn å bygge nytt på østsiden. Kapasiteten vil også være tilstrekkelig med vest-plassering i 

planperioden (2050). I beregningene er det lagt til grunn at Statens vegvesen bekoster 

henholdsvis oppgradert (Vest-alternativ) eller ny veiadkomst (Øst-alternativ), Jernbaneverket 

bekoster oppgradert/ny stasjon, samt høyeste alternativ for trafikkveksten i flytrafikken (fra 

dagens to millioner til 5,3 millioner passasjerer i 2050).  

 

Fordeler ved Øst-lokalisering (som ikke inngår i beregningene for øvrig) er blant annet vurdert til 

å være: 

• Økt nytte for trafikantene, gjennom kortere reisetid via integrert togstasjon og gjennom 

bedre fasiliteter på terminalen 

• Miljøgevinster knyttet til økt andel tog i tilbringertrafikken 

 

Imidlertid vil dette også gjelde for Vest-alternativet dersom stasjonen lokaliseres her.  

 

Ved å bygge en ny terminal på østsiden så snart som praktisk mulig er beregnet aggregert 

overskudd fra 4,025 milliarder kroner og 1,653 milliarder kroner avhengig av avkastningskrav. 

Ved å la være å flytte og fortsette utbygging av dagens terminal, er neddiskontert overskudd 

beregnet til et sted mellom 4,783 og 2,025 milliarder kroner.  

 

I alle alternativene gir videreutvikling av dagens terminal et overskudd på 500-700 millioner mer 

enn Øst-alternativet.  

 

Samlede kostnader er beregnet til 1 500 millioner i vest og 2 600 millioner i øst. 

 
De nevnte utredningene fra Railconsult og Asplan Viak omhandler ikke vesentlige eksterne 
forhold, bl.a. behov for investeringer i infrastruktur og vurdering av hvilket potensiale som ligger 
i utvikling av arealene øst for rullebanen. De offentlige eierne av lufthavna fikk dermed supplert 
den flyplassfaglige utredningen. Hensikten med den supplerende utredningen var å: 

 
- Utrede vei- og jernbanetilknytning til lufthavna med framtidig terminal hhv vest og øst for 
rullebanen. 
- Beregne samfunnsmessig nytte av disse investeringene. 
- Utrede potensialet i utvikling av arealene øst for flyplassen til næringsområder. 
- Gjennomføre en overordnet konsekvensvurdering av arealutnyttelsen øst for flyplassen. 
- Beskrive nødvendig plan- og beslutningsprosess fram til utbygging av terminal og 

infrastruktur. 
 
Rapporten er utarbeidet av Rambøll og Vista Analyse (Rambøll, Vista Analyse, 2009). 
 

Veikostnadene er estimert til 375 millioner for vest-alternativet, og 425 millioner for øst-

alternativet. Begge tallene ekskludert usikkerhet på 30 %, samt at tallene nå nærmere seg ti år 

gamle (2009-tall). Løsningen i østalternativet med veiforbindelse Fokserød – Råstad – terminalen 

er anslått til 315 mill kr. 

 

I forbindelse med utredningen ble det også beregnet samfunnsmessig nytte. Det ble da utført 
beregninger av to alternativer:  

• Øst-alternativet med integrert stasjon og terminal 

• Vest-alternativet med dagens stasjon på Råstad. 
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Samlet trafikantnytte ved flytting fra vest- til østsiden av rullebanen er beregnet til 1.217 mil. kr 
(nåverdi,2009-kroner i 2015). Større samfunnsøkonomiske nytte ved østalternativet er i all 
hovedsak knyttet til tidsmessige gevinster for togpassasjerer til/fra lufthavna, som følger av 

integrert stasjon og terminal, og ikke hvorvidt lokaliseringen er på vest- eller østsiden.  
 
For veitrafikken (sum alle reisende med bil og buss) er det bedre om terminalen ikke flyttes fra 
vest til øst.  
 

Beslaglegning av dyrket/dyrkbar mark til terminal er estimert til 170 dekar i vest- og 393 dekar i 

øst-alternativet. Beslaget til veiareal er estimert til å være likt (57 dekar).   

 

Forstudie Torp Øst (Norconsult, 2014) 

Studien skal være:  

«Grunneiernes visjon for området” – en mulighetsanalyse. Den skal være en forstudie til 

kommunedelplan/reguleringsplan der det angis en sannsynlig plassering av viktige funksjoner som ny veg, 

terminal, jernbanetrasé/stasjon samt andre viktige hovedformål formål (grønt, næring, parkering etc.)» 

(Norconsult, 2014, 3) 

 

Rapporten anbefaler aktivt arbeid overfor Statens vegvesen og Jernbaneverket for å sikre ny 

riksvei, og stasjon med mindre avstand til næringsområdene enn 600 meter. Videre anbefaler 

rapporten etableringen av et selskap som skal fremme og utvikle flyplass- og næringsområdet. 

 

Analysen trekker frem at det finnes arealpotensiale som kan romme 5 000 – 15 000 

arbeidsplasser innenfor 600 meter fra stasjonen, men at en slik vekst må ses i et langt 

tidsperspektiv. I den sammenheng trekker Norconsult fram at: 

 

«Nyetableringer vil representere et netto tillegg, men vi må også regne med at en del etablerte 

bedrifter i Vestfold vil vurdere en flytting av hele eller deler av virksomheten til Torp Øst.» (s. 42)  

 

Potensielle næringsarealer overstiger for eksempel næringsareal rundt Oslo Lufthavn 

Gardermoen, Bergen Lufthavn Flesland, Airport City Manchester, og er sammenlignbart med 

Forus næringsområde i Stavanger/Sandnes. 

 

Vurdering 

Vi har ovenfor oppsummert fire sentrale analyser for Torp-området. I det følgende ønsker vi å 

drøfte hvilke typer næringsvirksomhet som bør etableres på Torp i et kommune-perspektiv, det 

vil si at vi ser Torp i sammenheng med resten av kommunen. 

 

Vi er enige i vurderingene i Railconsult-studien hva gjelder satsning på området for følgende 

formål: 

 

- Lufthavn med tilhørende virksomhet 

- Hotell/konferansesenter 

 

I tillegg kan arealene være aktuelle for andre attraksjoner/opplevelser/reiseliv. Særlig 

virksomheter som ikke folk reiser til daglige. 

 

Vi ønsker imidlertid å komme med noen påpekninger hva gjelder de følgende funksjonene: 

- Fylkeshus og andre hovedkontorer/bransjesenter 

- Arbeidsplassintensive kontorbedrifter der man kan ha fordel av nærhet til flyplassen, 

eksempelvis bedrifter med internasjonal eller nasjonal virksomhet. 

 

  



 

Strategisk nærings-plan for Sandefjord  

 

 

 

 
 
 

 

59 av 100 

Sentrale forutsetninger i analysen fra Railconsult er at all lokalisering av virksomhet skal skje 

innenfor 600 meter av integrert terminal og stasjon. Senterlinjen for planleggingsområdet i IC-

dokumentene ligger omtrentlig 800 meter unna dagens lufthavn-område. Det betyr at det 

fortsatt vil være mulig å etablere virksomhetene 600 meter unna stasjonen som omtalt i 

mulighetsstudien, men integrert stasjon og terminal synes urealistisk gitt en Torp Øst-

lokalisering. Det styrker ikke vurderingen av Torp som et knutepunkt, og derfor heller ikke 

områdets egnethet for arbeidsplassintensive kontorbedrifter. 

 

Det er andre områder i Sandefjord (særlig sentrum og randsone) som gir tilgang til flere kunder, 

besøkende og potensielle arbeidstakere innenfor akseptabel reisetid for befolkningen. Dersom 

kommunen på sikt også ønsker å tiltrekke seg flere bosatte, er sentrum med randsone en bedre 

lokalisering.  

 

En tilnærming kan være å bruke arealformål lufthavn, og at det tillates kontorvirksomhet knyttet 

til denne, men at det ikke legges ut egne arealer for kontorformål. 

 

Vestfoldbyene er lokalisert med en såpass kort avstand seg imellom og godt utbygd infrastruktur, 

noe som innebærer at bosted i én kommune og arbeid i en annen er mulig. Vi anbefaler derfor at 

det ikke tilrettelegges for etableringer som kan oppfattes som konkurranse mellom byene, eller 

mellom kommunesentrum og andre områder. 

 

Fylkeshus og andre hovedkontorer innebærer et relativt begrenset antall aktører. Dette er slik vi 

tolker det virksomheter som i dag er lokalisert i eksisterende bysentrum og særlig det offentlige 

tilbyr tjenester til befolkningen. I et sosialt og fysisk tilgjengelighets- og byperspektiv anbefaler 

vi ikke at disse flyttes ut av byene. Hovedkontorer innebærer normalt et behov for en rekke typer 

ansatte; fra drift til ansatte med høyere utdanning. Sandefjord har i dag en relativt lav andel av 

sysselsatte med høy utdanning (ref. tallene i kapittel 2.2). Dersom det er ønskelig å tiltrekke seg 

en større andel personer med slik utdanning, og gitt det vi kjenner om akseptabel reiseavstand, 

er sentrum en bedre lokalisering.  

 

Øvrig tjenesteytende virksomhet, privat og offentlig, skal i tråd med gjeldende mål i 

kommuneplanene lokaliseres til sentrum.  
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Fokserød og Kullerød 

 

Fokserød Nord, Syd, Vest og Kullerød er avgrenset med lilla linje. Merk at eksisterende pukk- og 
masseuttak er inkludert. 



 

Strategisk nærings-plan for Sandefjord  

 

 

 

 
 
 

 

61 av 100 

På Fokserød ligger det inne fremtidige utvidelser og reserver i gjeldende kommuneplan 

tilsvarende ca. 80 dekar. I tillegg kommer eksisterende pukk-/masseuttak som på sikt er tiltenkt 

som næringsarealer, jamfør kapittel 4.7. Dette er betydelige arealressurser som langt overstiger 

det som ligger inne i gjeldende kommuneplan. Videre kommer eksisterende næringsområder. 

 

Komplett, Carl C Fon, Coop OBS, Wood (tidligere Grenland/Agility Group), Kongsberg Maritime og 

Hval er blant aktørene som er etablert i området.  

 

Området ligger med umiddelbar tilgang til det regionale transportnettet (E18) og er derfor 

velegnet og attraktivt for en rekke virksomheter som også gjenspeiles i dagens virksomheter i 

området; Industri, verksteder, håndverksbedrifter, transport, spedisjon, verksteder, lager og 

engrosbedrifter, med tilhørende kontorareal og anlegg. 

 

Området er lett tilgjengelige med bil fra andre områder i Sandefjord og nabokommunene langs 

E18. Arbeidssted på Fokserød gir derfor lavere tilbøyelighet til også å bo i Sandefjord enn for 

eksempel sentrum med tilhørende randsone.  

 

Fokserød er blant områdene med relativt høy kollektivtilgang. Konkurranseforholdet mot bil er 

imidlertid dårligere enn i sentrum grunnet umiddelbar tilgang til E18, lavere utbyggingstetthet 

som gir lengre avstander til virksomhetene fra holdeplass, samt antageligvis mindre forsinkelser 

og bedre gjennomsnittlig p-dekning, enn i sentrum, selv om det i rundkjøringskryssene nærmest 

Fokserød er kapasitetsproblemer med køer og ventetider ved 4-tiden på ettermiddagene (Asplan 

Viak, 2013). Fokserød/Kullerød gir også relativt lav tilgjengelighet for kunder og besøkende med 

gange, sykkel og EL-sykkel. Vedrørende kollektivturer bør vi ha i mente at de også har en 

kostnad, og at kollektiv for eksempel ikke kan bidra til de samme folkehelsegevinstene som 

gange og sykkel.  

 

Utbygging av Kullerød syd nødvendiggjør vegutbygging.  

 

Etablering av nye kontorvirksomheter, tjenesteytende næringer eller detaljhandel på Fokserød 

anbefales i lys av drøftingen over ikke. 

 

Utvikling av eksisterende virksomheter bør tillates/eventuelt dersom aktuelt inviteres til en dialog 

om lokalisering i sentrum. 

 

Eksisterende tettsted og randsoner rundt sentrum 

Vi har omtalt at en ren satsning på sentrum vil kunne begrense muligheten for å tilby egnede 

arealer på «rett sted til rett tid».  

 

Samtidig har vi anbefalt at Torp Øst retter seg mot næringer som vil ha spesielle fortrinn knyttet 

til lufthavna. Fokserød/arealer langs E18 anbefaler vi at videreutvikles som et distribusjon-, 

industri- og logistikkareal. Det kan derfor være nyttig å vurdere andre aktuelle områder for 

besøks- og arbeidsplassintensiv næring (kontor, tjenesteyting etc). 

 

Tilgjengelighetsanalysene viser at randsonene rundt sentrum gir en akseptabel reiseavstand for 

et relativt stort antall personer med alle reisemidlene; gange, sykkel, EL-sykkel, kollektiv og bil, 

både i forhold til arealer langs E18 og sentrum. I dag ligger det inne flere kombinasjons-

/næringsarealer i disse områdene. Eksempler er Pindsle, Hegna/Kilen, Peder Bogens gate med 

flere.  
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Områdene er interessante som arealer for besøks - og arbeidsplassintensiv næring , herunder
kontor, fordi:

- Områdene har et høyt kunde - og besøksgrunnlag for kollektiv noe som er viktig ved
etablering av kontor, tjenesteytende næring etc.

- Områdene ligger relativt nær stasjonen, om enn ikke alltid i gangavstand. Kunde - og

besøksgrunnlagskartene viser imidlertid at områdene er blant de arealene med høyest
tilgjengelighet for sykkel og EL - sykkel (kun slått av sentrum). Utvikling av disse
områdene gir en mulighet for å mate reisende til/fra togstasjonen.

- Pindsle og Hegna/Kilen er områder der det er en betydelig grad av besøksnær inger i dag,
jamfør kapittel 4 , og det har vært et press på etablering av forretninger.
Forretningsetablering skjer som hovedregel der mange skal til, eller fra, el ler passerer på

vei til/fra jobb. Det viser at områdene kan være attraktive for næringer som er avhengige
av tilgang til et så stort som mulig omland av kunder/besøkende/arbeidstakere .

- Områdene står ikke tilbake sammenlignet med for eksempel Fokserød når d et gjelder
tilgang til antall kunder og besøkende innenfor akseptabel reisetid med bil. Samtidig gir
randsonen rundt sentrum et lavere bilbehov ettersom områdene har bedre gange - og
sykkeltilgang enn arealene langs E18.

- Ved flytting av stasjonen til vest - alternativet vil det gi økt tilgjengelighet for områder
som Pindsle og Peder Bogens gate.

Tilrettelegging for sykkel og EL - sykkelparkering ved stasjonen og næringsområdene vil bidra til å
integrere transportmidlene tog og sykkel ytterligere. Det er sanns ynligvis relativt rimelige tiltak
sammenlignet med for eksempel kollektivtiltak - og drift og kryssutbedringer for bil. Et interessant

supplement kunne også være en EL - sykkelordning mellom stasjon og noen punkter ved
næringsarealene. Eksempler på slike tjen ester finnes allerede i dag i Forus Næringspark i
Sandnes/Stavanger.

Oppsummering
Med utgangspunkt i overordnede føringer og systemdrøftingen i kapittel 3 har vi laget en analyse

av kunde - og besøksgrunnlag. Kartene er laget basert på aktuell reisetid og - kostnad ved
arbeids - , besøks - og fritidsreiser i regionen . Sentrum er det området i Sandef jord med høyest
kunde - og besøksgrunnlag for alle transportmidler. Også bil. Det betyr at sentrum er området der
flest kunder, besøkende og arbeidstakere vil akseptere og reise til i det daglige. Videre innebærer
det at sentrum er den mest egnede geografis ke lokaliseringen for arbeids - og besøksintensiv
næring som tjenesteyting, kontor og detaljvarehandel. Økt boligbygging i sentrumsnære områder

som har vært en tydelig tendens de siste årene vil styrke denne tendensen ytterligere. Det
samme gjelder IC - utbyg gingen, som reduserer tidstapet mellom senterområdene. Resultatene
gjelder korte reiser (under 100 km) som foretas i det daglige av private (arbeids - og
besøksreiser), og er basert på RVU.

Når det gjelder trender innenfor næringsutvikling og krav til et moderne næringsområde har vi

sett på nasjonale utviklingstrekk, besvarelser som er gitt i undersøkelser, herunder nylige
erfaringer fra eget arbeid både i Østfold og i Trondheim. Innenfor enkelte næringer som
detaljhandel, ref. kapittel 5.2 , og næringer med lavt arealbehov er det en tendens at man ønsker
arealer sentralt og i eksisterende tettsted, og ikke nødvendigvis i egne næringsarealer . Samtidig
er det en tenden s til at man søker å utvikle større og mer sentraliserte løsninger i visse bransjer.
Internetthandel er økende, og gjør at lager - , distribusjons - og salgsledd i handelen ser

annerledes ut enn før.

Sandefjord har et potensiale for utvikling og fortetting a v sentrum, selv om oversiktene fra
Vestfold fylkeskommune (2018a) viser at det er lite klargjort areal. Vi tolker det dithen at det er
et press på arealene i sentrum, og ikke at sentrum er lite attraktivt. Det å prioritere tid til
medvirkning med næringsli vet er sentralt for å kunne stimulere til vekst i senterområdene.



 

Strategisk nærings-plan for Sandefjord  

 

 

 

 
 
 

 

63 av 100 

Områder langs E18 har bedre tilgang til den regionale transportinfrastrukturen, og er egnet for 

distribusjon, logistikk, industri, lager, med tilhørende virksomhet. Dette bygges videre oppunder 

av kvalitative intervjuer som vi har utført i både Østfold og Trøndelag. Funnene herfra viste at et 

stort innslag av handel i næringsområdene kan føre til arealkonflikter med annen næring og kan 

presse tomteprisen opp slik at prisen blir for høy for arealkrevende virksomheter. 

 

I hovedsak finnes det tre alternativer for IC forbi Torp: Et alternativ med integrert stasjon og 

terminal i vest, et alternativ med integrert stasjon og terminal i øst, og et alternativ uten stasjon. 

I tillegg er det en fysisk avstand mellom senterlinje for planleggingsområdet i øst og lufthavna, 

som gjør at integrert stasjon/terminal i øst-alternativet ikke er gitt. Torp (øst og vest) har et 

relativt lavt kunde- og besøksgrunnlag for de daglige reisene. Egnet virksomhet er næringer som 

lufthavnvirksomhet, hotell/konferanse, fornøyelsespark, logistikk og distribusjon, etc. Flere av 

utredningene for Torp Øst trekker frem at aktuell arealbruk er kontorvirksomhet for 

internasjonale eller nasjonale aktører. Et skille mellom lokal og regional virksomhet på en side, 

og internasjonal og nasjonal på en annen, er imidlertid vanskelig å håndtere i kommune- og 

reguleringsplaner. En mulighet er å opprette et kommunalt foretak som aktivt forvalter arealene 

med dette prinsippet til grunn.     

 

Sandefjord sentrum vest er en aktuell stasjonslokalisering i sentrum og har i dagens situasjon 

høyt kunde- og besøksgrunnlag. Dersom det vedtas en stasjon på Sandefjord vest/Peder Bogens 

gate bør eksisterende lavt utnyttede næringsarealer rundt stasjonsområdet sikres til 

næringsvirksomhet herunder tjenesteyting.  

 

Foruten sentrum er områdene i randsonen av sentrum og eksiterende tettsted de arealene som 

har høyest kollektivtilgjengelighet. Randsonene rundt sentrum skiller seg imidlertid fra for 

eksempel Fokserød og Kullerød, ved at randsonen har bedre tilgjengelighet med sykkel, og 

kortere avstand til togstasjonen. Nye reisemidler som for eksempel EL-sykkel gjør at 

tilgjengeligheten til disse områdene øker betydelig, og mer enn for mer typiske næringsarealer 

lengre borte fra sentrum. Slik sett vurderer vi randsonene rundt sentrum, som for eksempel 

Peder Bogens gate som også kan få jernbanestasjon, og Hegna/Kilen bedre egnet for kontor enn 

næringsarealer langs E18. En generell trend er at detaljhandel, ref. kapittel 5.2 og mindre 

arealkrevende næringer ønsker å etablere seg som fortetting innenfor eksisterende tettsted, og 

ikke nødvendigvis innenfor egne avsatte næringsareal.  

 

Basert på drøftingen mener vi at kontorer og tjenesteyting i sentrum og randsonen av sentrum 

vil bidra til å øke Sandefjords attraktivitet som næring- og bostedskommune mer enn 

etableringer langs E18, samt å øke attraktiviteten for bosatte/tilflyttere med høyere utdanning.  

 

Strategiske råd 

- Ny kontorvirksomhet, detaljhandel og tjenesteytende virksomhet bør prioriteres i 

sentrum og tilhørende randsone, samt Stokke områdesenter og hvis det er etterspørsel 

også Andebu.  

- Arealpress og få klargjorte arealer sentrumsnært gjør det nødvendig for kommunen å 

involvere næringslivet for å stimulere til vekst sentralt. Hva gjelder arbeids- og 

besøksintensiv næring bør virksomheter som ønsker å eller kan tenkes å etablere seg 

innenfor tettstedet, og spesielt i sentrum med randsone bør gis prioritet. Kommunens 

rolle som tilrettelegger ser vi nærmere på i kapittel 6. 

- Kontorvirksomhet skal ikke etableres innenfor arealer med arealformål næring langs E18.  

- Kontorvirksomhet i tilknytning til annen næring som produksjon og logistikk kan tillates 

så lenge det utgjør en begrenset del av utnyttelsen.  

- Åpne opp for å tillate mindre arealkrevende næringer innenfor eksisterende tettsted og 

fortrinnsvis sentrum og randsone. Det kan for eksempel gjøres gjennom grovere 

arealformål i arealplanen for de mest sentrale delene av tettstedet i tillegg til sentrum.  
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6. K OM M U N E N S ROLLE SOM T ILRE TTE LE GGE R FOR
NÆRIN GSLIV E T

Den vanligste modellen for privatfinansierte prosjekter i Norge
Den vanligste utbyggingsmodellen for privatfinansierte prosjekter i Norge er det offentlige som
planmyndighet og den private utbyggeren som investor . Her er rollene tydelige når det gjelde r
fasene i prosjektforløpet. Kommunen definerer rammene for utbyggingen med strategier for

utbyggin g på en tidlig fase. Dette skjer gjennom kommu ne planer og kommundelplaner, som
vedtas politisk. Etter det gjør de konkret reguleringsvedtak for den enkelte u tviklingstomt. Selve
utbyggingen foregår i rent privat regi innenfor de vedtatte rammene. De siste 50 års utbygging
av næringsbygg og boliger norske bysentra har foregått etter denne modellen og der det er
private grunneiere er fortsatt dette den vanligste arbeidsformen.

Denne rolledelingen forutsetter at kommunene som reguleringsmyndighet har stor kompetanse
både for de økonomiske villkårene og ikke minst at de ulike prosjekt er i samsvar med de
overordnede føringer for byutvikling som er lagt i tidliger e vedtak. CIVITAS/IN BY har sett på en
modell hvor de private utviklingsinteressene er like tidlig engasjert i å definere
utviklingsvisjonene for et område som de politiske styrende organ (Byutviklingsstrategi med
innspill til revisjon av kommuneplanen Civ itas/Inby 2013).

De to grafene nedenfor viser forskjellen mellom den tidligere, vanlige arbeidsdelingen i ulike
faser av et utviklingsprosjekt og en mer moderne situasjon

Tradisjonell arbeidsdeling offentlig/privat (CIVITAS/INBY 2013)
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Moderne samarbeid offentlig/privat (CIVITAS/INBY 2013)

Privat og kommunal eiendomsutvikling
Det er som oftest ferdig regulert tomt som setter verdien på et utviklingsområde. Derfor er et

område mindre salgbart før vedtaket foreligger. I mange norske kommuner har det vært et viktig
politisk prinsipp at byutvikling defineres som i hovedsak privatfinansierte investeringer. Svært få
kommuner driver aktiv eiendomsutvikling. Derfor har ofte den vanlige saksgangen vært å
avhende kommunal eiendom som tenkes anvendt til k ommersiell byutvikling
etter at reguleringsvedtak har skjedd. Dette har en lang tradisjon i forbindelse med utviklingen
av sentrum i både store og små norske byer. Styringen av framtidig arealbruk, og arealbrukens

eventuelle bidrag til et rikt byliv gjenno m handel, servering, kultur mv, blir i denne
utviklingsmodellen overlatt fullt ut til utbyggerne etter at kommunestyret har gitt de overordnede
rammer gjennom sitt reguleringsvedtak (Byutviklingsstrategi med innspill til revisjon av
kommuneplanen Civitas/I nby 2013).

Offentlig utbyggingsselskap og utviklingsselskap

Heleide kommunale eiendomsselskap er det flere kommune r som har. Hensikten er at disse
selskapene skal spille en aktiv rolle i byutviklingen. Både Skien og Trondheim har heleide
eiendomsselskap som har vært aktive i sentrumsutviklingen gjennom flere tiår og har som sitt
formål både å bygge og forvalte eiendomm er for offentlige bruksformål. I Trondheim er
Trondheim havn eier av det nye byomformingsområdet på Nyhavna og sitter sånn sett i
førersetet for utviklingen av hele området. Det samme kan sies om i Oslo hvor sentrale deler av

havneområdet er dominert av st atlige og kommunale selskap som Hav eiendom AS, Rom
eiendom AS, Entra
eiendom AS mfl. Disse eiendomsaktørene kan bygge ut både i privat og offentlig regi. Det finnes
imidlertid ikke noe slikt kommunalt selskap i Sandefjord i dag.

På vegne av Vestfold fyl keskommune har WSP undersøkt hvordan utviklingsselskaper brukes som

et virkemiddel i areal - og næringsutviklingen. I denne rapporten har vi tatt for oss selskaper i
Porsgrunn, Bamble, Vikersund, Arendal, Kristiansand, Mandal, Stavanger og på Haugalandet.

Gjennomgangen viser at offentlige utviklingsselskaper brukes i relativt stort omfang og at
selskapenes oppgaver er varierte. Den aller mest brukte modellen er opprettelse av
utviklingsselskaper for å utvikle et næringsareal eller et bygg. Men utviklingssel skaper kan også

ha andre formål, som f.eks. regional næringsutvikling på strategisk nivå.

Offentlige utviklingsselskaper kan være en sterk drivkraft i samfunnsutviklingen. Fordelene med
å etablere utviklingsselskaper for å løse konkrete utfordringer er ma nge. Ett viktig forhold kan
være å skille kommunens rolle som markedsaktør og myndighetsutøver. Et annet forhold er
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forenkling av beslutningsprosesser (WSP, Utbyggingseskaper som virkemiddel for areal og
næringsutvikling 05.04.2018).

Virkemidler i by - og nærings utviklingen
Det kan sies å være tre hovedtyper av virkemidler i byutviklingen: Juss, økonomi og visjon.

(Bente I. Nordahl i Hanssen m.fl. 2015: Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer.)
Gjennom plansystemet behersker kommunen et betydelig ju ridisk virkemiddel. Kommunen kan
vedta arealbruk, egenskaper ved bebyggelsen, rekkefølgekrav som må oppfylles m.m. Dette
gjøres både på helt overordnet nivå i kommuneplan ned til nokså detaljert nivå i
detaljreguleringsplaner.

Når det gjelder tilretteleg ging for næring er imidlertid virkemidlene i plan - og bygningsloven noe
begrenset. Det er for eksempel ikke anledning til sette krav til bestemte bransjer i
reguleringsbestemmelsene, ut over de formål og underformål som er klart nevnt i lovverket. Det
er o gså vanskelig å regulere arbeidsplassintensitet, "publikumsrettethet", om virksomheten skal
være transportkrevende eller ikke m.m. Til en viss grad kan man forsøke å styre dette ved å
sette krav til parkeringsdekning og egenskaper ved bebyggelsen (for ekse mpel utnyttelse) . Når

det gjelder reguleringsformålet "forretning" har Kommunal - og moderniseringsdepartementet
klargjort at man i tillegg kan ha krav i reguleringsbestemmelsene om det skal være dagligvarer
eller ikke og om det skal være handel med plasskr evende varer eller ikke.

I tillegg har kommunen juridiske virkemidler som byggesaksbehandling, utbyggingsavtaler,
ekspropriasjon, urbant jordskifte m.m. Urbant jordskifte vil være et virkemiddel som kan utløse

utvikling av områder med en eierstruktur som ellers ville ha forhindret eller forsinket utviklingen.

Kommunens økonomiske påvirkningskraft kan være begrenset til at den kan finansiere deler av
den offentlige infrastrukturen, som veg, vann og avløp. Det kan imidlertid også ha stor betydning
for byutviklingsprosjektene at kommunen utvikler sosial infrastruktur innenfor eller i nærheten av
prosjektet. Kommunen kan også kunne være grunneier, utbygger eller leietaker, og får da en

ekstra rolle, som gir økonomisk påvirkningskraft. I havneområder er of te kommunen en betydelig
økonomisk interessent gjennom havneselskap.

De "rene" rollene og virkemidlene innen juss, økonomi og visjon er av og til ikke tilstrekkelige til
å oppnå god byutvikling. I tillegg er det behov for koordinering ut over den lovpålag te. I
Sandefjord kommer dette til uttrykk gjennom de dialoger kommunen har med næringslivet og

innspillene derfra. Jevnt over handler disse om forutsigbarhet og rask saksbehandling.
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Et samleoppsett på kommunale roller kan summeres opp som nedenfor: 
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Kommune-

planlegging 

Som et minimum skal Sandefjord kommune, som alle andre, sørge for et 

planmessig rammeverk for samfunnsutviklingen. Det skjer gjennom 

kommuneplanarbeidet, med tilhørende analyser som grunnlag. 

Kommuneplanen bygger på kommunale strategier for utvikling og legger 

sterke føringer for detaljering og etablering. Særlig er 

organisering/lokalisering/struktur i arealbruken sentral i kommuneplanen. 

 

En gjennomgående forventning både fra nasjonalt/regionalt og lokalt hold 

er at de ulike virksomhetstype lokaliseres til riktig sted, ut fra 

miljømessige, sosiale og økonomiske perspektiv. Særlig viktig å vurdere 

areal- og transportkrevende næringer opp mot besøksintensive 

virksomheter uten stort transportbehov. 

 

Det er viktig å ha et godt gjennomtenkt forhold til de planformål og 

bestemmelsene som gis disse, slik at kommuneplanen framstår så robust 

og fleksibel som man egentlig ønsker. 

 

Regulerings-

planlegging 

Kommunen kan gjennomføre regulering av konkrete områder. Dette kan 

være områdereguleringer, dersom en ikke har detaljert nok for en 

detaljregulering. Er etablerer kjent bør det gjennomføres en 

detaljregulering, der det kan gjennomføres utbygging i forlengelsen av 

reguleringen. 

 

Planarbeidet bygger på kommuneplanen og gir klare føringer av juridisk 

karakter til utbygger.  Slike må treffe godt og bare legges inn dersom de er 

viktige nok. I mange tilfeller kan planer ikke være robuste og fleksible nok 

til at næringsutøvere evner eller ønsker å etablere seg. En 

kommunedelplan kan være et alternativ til områderegulering ettersom 

kommunedelplanen har den fordelen at den kan rulleres. 

 

Dersom planlagte områder er attraktive og treffer et aktivt marked kan 

realisering med etablering skje uten ytterligere medvirkning fra 

kommunen. Dette fordrer imidlertid at kommunen har et godt 

saksbehandlersystem, med forutsigbarhet og effektivitet.  

 

Saksbehandling 

Plan – 

byggesaker og 

andre tillatelser 

Kommunene skal saksbehandle alle etableringer, byggesaker og søknader. 

Mange kommuner sliter med kapasitet og krevende i forhold til regelverk. 

Det er særdeles viktig at kommunen har tilstrekkelig kapasitet til rask 

saksbehandling og god nok kompetanse til at saksbehandlingen blir 

forutsigbar og effektiv.  

 

Mange kommuner har organisert seg slik at rådgivning og saksbehandling 

etter ulike planer, lover og regelverk skjer på ulike kontorer. Det kan i 

noen sammenhenger være behov for å effektivisere dette. 
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Eiendoms-

forvaltning 

Kommunen kan opptre aktivt i eiendomsmarkedet gjennom kjøp og salg, 

leie eller utleie av arealer, bygg og anlegg. Kommunen inntar i slike tilfeller 

en kommersiell rolle og er avhengig av god kompetanse innenfor 

markedene som berøres. 

 

Dette er en aktiv rolle som kan lette tilgangen til arealer for bedrifter som 

ikke har muskler nok til å gjennomføre plan-, ervervs-, og 

utbyggingsfunksjonen selv. Her kan kommunen tenke stort og «clustre» og 

forvalte i forhold til overordnete strategier. Utfordringen er eventuelle 

feilinvesteringer, at tiltakene ikke treffer markedets behov. På lang sikt vil 

en imidlertid kunne ha en eiendomsportefølje, som bidrar til forutsigbarhet 

i markedet. 

 

Å være en aktiv utbygger fordrer god kunnskap om marked, 

markedsutvikling, og ikke minst, tett kontakt med bedrifter med konkrete 

utbyggingsbehov. En utfordring kan være om kommunale oppkjøp av 

arealer bidrar til at andre viktige strategiske føringer ikke lar seg 

gjennomføre. 

 

Gjennom aktivt eierskap og erverv kan kommunen være en effektiv 

forhandlingspart overfor aktuelle virksomheter. Når arealer er regulert er 

det etablert hjemmelsgrunnlag for erverv. Dersom kommunens økonomi 

tilsier det kan eiendom og erverv være effektive faktorer i strategisk 

næringsutvikling. Når kommunen har en eiendomsportefølje kan den også 

være aktiv tilrettelegger gjennom makeskifte. 

 

Utbygging Kommunene har, sammen med stat og fylkeskommune ansvar for viktig 

infrastruktur, både teknisk og sosial. Dette tas som en selvfølge, men å se 

dette i sammenheng med framtidsrettet utvikling av utbyggingsområdene i 

kommunen er særdeles viktig når tiltakene skal prioriteres. 

 

Kommunen kan gjennomføre hele plan- og utbyggingsprosessen for 

aktuelle utbyggingsområder, og senere selge eller leie ut arealer og 

lokaler. Det er vanlig at kommunene organiserer egne eierskapsenheter 

eller kommunale foretak som kan stå for slike prosesser. Noen har også 

etablert utbyggingsselskap for konkrete utbyggingsoppgaver i samarbeid 

med andre aktører, gjerne private. 
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Veiledning Kommunen har et rådgivningsansvar overfor alle aktører i kommunen. 

Rådgivningstjenesten kan ha aktive, utadvendte funksjoner, gjerne i 

samarbeid med næringsorganisasjoner. 

 

Rådgiverrollen er viktig og den kan ikke være passiv, i den forstand at den 

blir usynlig og lite tilgjengelig for bedriftene. Kommunene er sentral i 

veiledning og rådgivning av bedrifter og etablerere, bl.a. førstelinjetjeneste 

for bedrifter  

 

Jo mere kommunen ta ansvar i pådriverrollen, jo mer synes å være mulig 

å realisere. 

 

Tilskudd Kommunen har en forskriftsfestet saksforberedende rolle ved søknader om 

bygdeutvikling m.m. Videre kan kommunen besørge tilskuddsordninger 

innenfor EØS-regelverket om bagatellmessig støtte. Slike ordninger kan 

være avgjørende for nyetableringer. 
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Det å bidra med å lette bedriftenes tilgang til virksomhetsoppbygging er 

særdeles viktig, spesielt i forbindelse med innovasjon og omstilling. 

 

 

 

I arbeidet med strategisk næringsplan er virkemiddelbruken et svært viktig tema, et tema som 

må behandles i tett samarbeid med fora for næringslivet. Hvordan dialogen skal skje må drøftes 

nærmere, men det er viktig å sette av tilstrekkelig med tid til denne prosessen. 

 

I tillegg til rollene som er gitt over, er kommunen trolig den viktigste aktøren som gir visjoner til 

samfunnet. Troverdigheten i denne rollen har betydning for om visjonene skal få innpass og 

påvirke konkrete handlinger. 
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7. H AN D ELSAN ALYSE

Om handel

Overordnede fø ringer for handel
Den første rikspolitiske "midlertidige kjøpesenterstoppen" kom i 1999. Den sa at kjøpesentre
bare kunne etableres på visse betingelser, og at det skulle utarbeides fylkesdelplaner som skulle
regulere etablering av kjøpesentre nærmere. De fleste fylker utarbeidet slike planer, gjerne for
handel, service og senterstruktur, basert på sentralstedteorien. Stedene plasseres i et nettverk
med ulike nivåer av sentralitet. Nivået for stedet bestemmer hvilket tilbud av handel og service
som kan elle r bør finnes.

I 2008 kom en ny rikspolitisk kjøpesenterbestemmelse. Den gjør at fylkesdelplanene for
handelsetablering er juridisk bindende. I motsetning til den første kjøpesenterstoppen,
inneholder den gjeldende rikspolitiske bestemmelsen ingen spesiel le regler for plasskrevende
varer eller andre vareslag og bransjer.

I 2013 ble et forslag til ny kjøpesenterbestemmelse sendt på høring, der blant annet anledningen
til å gi unntak for plasskrevende varer ble innskjerpet. Etter regjeringsskiftet ble arbeidet med
den nye bestemmelsen stanset, og kommunal - og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har i
stedet satt i gang en evaluering av dagens bestemmelse.

Kjøpesenterbestemmelsen fra 2008 gjelder i 10 år, og vil dermed opphøre sommeren 2018.
Dersom d et ikke kommer nye bestemmelser, er det kun bestemmelser i regionale og kommunale
planer som vil gjelde. Mange fylker og regioner har regionale planer som regulerer etablering av
handel.

Hensikten med de rikspolitiske bestemmelsene er å styrke eksisterend e by - og tettstedssentre og
å hindre byspredning.

I Vestfold gjelder Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold (Vestfold
fylkeskommune 2012). Planen ble vedtatt allerede i 2009, men på grunn av at spørsmålet om
Danebu og tilrettelegging fo r etablering av IKEA der, måtte Miljøverndepartementet ta en
avgjørelse. Denne kom ikke før i 2012, og ga et unntak som tillater IKEA på Danebu. Planen gir
retningslinjer for etableringer eller utvidelser som er på mer enn 1000 m 2 bruksareal, mens dette
sk jønnsmessig kan økes til 3000 m 2. Etableringer ut over dette er bare tillatt i sentrumssoner for
fylkessenter, regionsenter og områdesentre, samt i lokal - og nærsentre og andre områder for
handel. Planen gir forbud mot handelsetableringer innenfor et belte på 1 km fra E18, med unntak
for områder som inngår i sentrumssoner eller andre avsatte områder for handel. Unntaket for
Danebu i Larvik og Sandefjord kommuner gjelder et areal på 60 – 80 daa, og er begrenset til "en
enkelt større handelsvirksomhet med reg ionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt".

Tønsberg er fylkessenter i den regionale planen. Sandefjord by er klassifisert som regionsenter,
sammen med Larvik, Horten og Holmestrand. Stokke sentrum og Andebu kommer på tredje nivå,
som er områdesenter. I tilleg g til dette er det utpekt lokalsentra og nærsentre.

Den nye RPBA for Vestfold skal inneholde retningslinjer og bestemmelser for handel og
senterstruktur.

Definisjon
Med "handel" mener vi i denne rapporten detaljvarehandel. Dette vil si handel med forbruk s - og
kapitalvarer til private husholdninger, slik at engroshandel og varer som går videre i verdikjeden,
ikke inngår.
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Trender

Handel får stor oppmerksomhet i planlegging. Det er flere grunner til dette:
- Handel har stor betydning for aktiviteten i bye r og tettsteder.
- Handel har stor betydning for reisemønsteret vårt. Innkjøpsreiser utgjør 28 % av de daglige

reisene (Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009).
- Handel betyr mye for sysselsettingen. Næringen sto i 2011 for 14 % av arbeidsplassene i

lande t. (Detaljhandel og bil)

I mange sammenhenger kan betydningen av handel med kunder bosatt i andre kommuner
overvurderes. Dette gjelder også sentrumsutvikling. Det aller meste av omsetningen kommer,
med få unntak, fra bosatte i egen kommune. Handelen i et byområde og sentrumsutviklingen er
først og fremst verdifull for dem som bor der. Rambøll har for eksempel gjennomført et
sentrumsregnskap for Bodø i 2016 og 2017 (Rambøll Norge AS 2016 og 2017 c ), der vi har
oppsøkt handlende og besøkende både i sentrumskjernen og på kjøpesenteret City Nord like
utenfor sentrum. Til tross for at Bodø er et regionsenter, kommer hoveddelen av respondentene
fra Bodø kommune.

Bodø sentrum,
andel utenbys

City Nord,
andel utenbys

26 - 29.08.2016 44 % 24 %

28. - 30.09.2017 37 % 30 %

Andel utenbys respondenter blant handlende i Bodø

Som næring er handelens lønnsomhet preget av lave driftsmarginer, men høy
egenkapitalrentabilitet. Varehandelen samlet (inkludert agentur, engros og bilbransje) har
ansatte med lavere utdannelse enn arbeidslivet ellers, og gjennomsnittlig årslønn er også l avere.
(Nygaard og Utgård 2011). Bare 13 % av de ansatte i varehandelen hadde høyere utdannelse på
minst bachelornivå i 2011, mens tallet for arbeidslivet samlet var 30 %.

Mye av de sentrale plan - og miljømyndighetenes arbeid med handel de siste 10 - 20 å rene har
vært rettet mot kjøpesentrene, for å forhindre at eksterne, bilbaserte sentre utkonkurrerer
handelen i sentrum. Dette har hatt innvirkning på deler av detaljvarehandelen. Handelsnæringen
utvikler seg imidlertid, og nye problemstillinger oppstår. N oen viktige fenomener er:

- Bransjeglidning. Forretninger som i utgangspunktet har hatt plasskrevende varer,
forhandler i økende grad varer fra andre bransjer. Dette skaper utfordringer for
myndighetenes håndtering av virksomhetene.

- Storhandel eller "big - box ". Konsepter med store enkeltforretninger, ofte i industri - eller
lagerliknende bygg, kan utfordre både sentrumshandelen og kjøpesentrene med svært
effektive handelsformer. De stiller også nye krav til tankegangen rundt lokalisering.

- Netthandel. Fra å være et marginalt fenomen har netthandelen i Norge økt til å bli
betydelig. Tall fra oktober - desember 2015 (Virke 2016) tyder på at i størrelsesordenen 6 - 7
% av varehandelen kan foregå som netthandel, men dette er beheftet med stor usikkerhet.
TØI oppgir at ne tthandelens markedsandel av detaljhandelen i 2012 var på 3 %, men er i
en betydelig vekst (TØI 2014). DIBS oppgir at netthandel med varer har økt med hele 21 %
fra 2016 til 2017, og at den samlede omsetningen er på 32,6 mrd kr (DIBS 2017). SSBs
handelsstat istikk viser imidlertid at postordre - og netthandelen med norske butikker var på
ca. 18 mrd kr i 2016, og utgjorde knappe 4 % av detaljhandelen. En andel på rundt 20 %
av netthandelen er ifølge Virke med utenlandske butikker. Utviklingen i netthandelen vil
trolig fortsette, og vi vet ikke hvordan dette vil påvirke den øvrige handelsnæringen.

- Åpningstidene. Særlig kjøpesentre, storhandelsforretninger og dagligvareforretninger har
fått lange åpningstider. Regjeringen Solberg tilkjennega i 2015 at den ønsker å gjøre det
mulig for dagligvarebutikker å holde åpent på søndager uten begrensningene knyttet til
"Brustadbua". Forslaget møtte betydelig motstand, og ble utredet videre av et utvalg fra
2016 til 2017 (N OU 2017: 17)
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Sørlandsparken ved Kristiansand, en handelspark med storhandel 

 

De nye fenomenene over er ikke behandlet på en entydig måte i veiledningsmateriale og 

retningslinjer for areal- og byplanleggere. Man vil derfor oppleve ulike måter å håndtere disse på 

og ulike råd fra fagfolk. 

 

Vi finner også indikasjoner på endringer i forbruksmønsteret: 
- Delingsøkonomi. Mange, og særlig yngre, ønsker i mindre grad enn tildligere generasjoner å 

kjøpe og eie gjenstander. Man vil heller leie eller låne ting akkurat når man trenger dem. 

- Fokus på bærekraft og etikk. Forbrukerne ønsker å ha større kontroll over opprinnelse, 

produksjonsmetoder m.m. knyttet til produktene. Dette kan blant annet bety at hittil 

økende strømmen av billige "kinavarer" kan avta, og med det kan forretningskonseptene 

for disse varene også bli mindre aktuelle.  

- Ikke-materielt forbruk. Å få gode, og gjerne spesielle, opplevelser betyr mer enn å 

konsumere mye.  

Disse trendene har, i likhet med e-handel, ikke gitt noen store utslag i statistikken enda. Men 

sammen med trenden med e-handel kan de føre til at behovet og interessen for å etablere 

storhandelskonsepter kan bli mindre i fremtiden enn i dag. 

Handelskonsepter 

De handelskonseptene vi har i dag kan i ulik grad innpasses i sentrum: 

- Frittstående forretning: Dette er den tradisjonelle forretningen som vi finner langs 

sentrumsgatene. De har egen inngang, lite eller ingen reservert parkeringsplass og som 

regel begrenset med lagerplass. Varelevering foregår i mange tilfeller fra hovedgaten. 

Frittstående forretninger passer best i sentrum. 

- Kjøpesenter: En samling av enkeltforretninger under samme tak, der innvendig gangareal 

på mange måter etterlikner en bygate, slik at forretningene vender ut mot den indre 

"gaten". Felles markedsføring og lange åpningstider. Har få innganger og lite innsyn 

utenfra. Oftest eget parkeringsanlegg med høy kapasitet. Hver butikk har begrenset med 

lagerplass. Ofte eget varemottak. Kjøpesenter kan passe både i og utenfor bysentrum, men 

bør få spesielle krav hvis det skal etableres i sentrum. 

- Hypermarked: Stor forretning med både dagligvarer og andre vareslag. Kan være del av 

kjøpesenter eller frittstående som en big-box. Hypermarked passer sjelden inn i sentrum på 

grunn av det store volumet og fordi det vil være vanskelig å få til flere innganger og fasader 

med innsyn. 

- Big-box eller storhandel: Stort bygg der varene lagres i forretningslokalet og kundene i stor 

grad betjener seg selv. Vanlig for interiør m.m., men omfatter stadig flere bransjer. En 

enkelt inngang og egen parkeringsplass like utenfor denne. Kan etableres frittstående eller i 

handelspark, der flere storhandelsforretninger inngår i en struktur. Storhandelskonsepter 

passer ikke i sentrum.  

 



 

Strategisk nærings-plan for Sandefjord  

 

 

 

 
 
 

 

73 av 100 

Fremtidige konsepter eller konsepter vi trolig kommer til å se mer av: 

- E-handel: Kunde og selger kan oppholde seg hvor som helst. Den fysiske dimensjonen 

dreier seg om lagerbetjening og pakking, fraktsystem og utleveringssted. Amazon har for 

eksempel gigantlager. Flere nettbutikker som tilsynelatende er norske, befinner seg i sin 

helhet i utlandet. I denne formen vil e-handel ikke ha noen fysisk plass i sentrum annet enn 

eventuelt som utleveringssted. 

- E-handel og storhandel: Mange har varslet at storhandelen vil dø når e-handel blir mer 

utbredt. Hittil har imidlertid mange storhandelsaktører holdt posisjonen ved å kombinere 

handel på nett med storhandel i butikk. Et eksempel er elektrovarebransjen. 

Utleveringspunktet kan da være i nærmeste butikk, og da oppnår de et ekstra besøk og 

gjerne ekstra salg når kunden kommer for å hente det hun har bestilt på nettet. Disse 

forretningene vil ikke passe i sentrum. 

- E-handel og nisjeforretning: Mange nisjeforretninger som ikke ville ha klart seg med det 

lokale markedet får mangedoblet sitt markedsområde når de etablerer nettbutikk i tillegg til 

den fysiske forretningen. I noen tilfeller kan også flere nisjebutikker gå sammen om en 

felles portal. Antikvariatbransjen er et eksempel på slike forretninger. ebay og nylig også 

Finn er store aktører som omfatter både privatsalg og nettbutikker. Nisjeforretninger med 

e-handel kan passe godt inn i sentrum. 

- Pop-up stores: Fleksible forretningslokaler der en aktør viser frem og selger varer i en 

begrenset periode, og så byttes ut med en ny. Det kan passe for kunst og håndverk eller 

annen småskalaproduksjon, men også for eksempel for netthandlere som ønsker å vise 

frem varene fysisk for å få oppmerksomhet. Slike butikker passer godt i sentrum. 

- Showroom: Her kan en eller flere aktører vise frem sine varer, mens den fysiske butikken 

ligger et annet sted eller på nettet. Showroom passer godt i sentrum. 

 

Mer om netthandel  

Netthandel får mye oppmerksomhet, og har et potensial for å påvirke moderne handel og da 

også næringsområder. Sandefjord er Norges "netthandelshovedstad", der særlig komplett.no 

betyr mye. Vi dykker derfor litt dypere ned i netthandel i avsnittene under.  

 

Varehandelen lekker hver måned opp mot to milliarder kroner til netthandelen. Lekkasjen er 

økende, samtidig som driftskostnadene til de fysiske butikkene øker. Dette sier Morten Rynning, 

daglig leder i det teknologiske innovasjonsbyrået Aispot. Han frykter norsk handel står overfor 

butikkdød og tomme kjøpesentre som følge av for lite innovasjon i bransjen. 

Uttalelsen bygger på en fersk undersøkelse gjort av FivrillAnalyse AS på oppdrag for Aispot i 

samarbeid med Virke og Innovasjon Norge.  Ifølge rapporten har 55 prosent av retail-kjedene i 

dag nettbutikk, samtidig som stadig flere har planer om å komme seg på nett (Virke. E-

handelsrapporten 2017) Aispot og Rynning regner med at dette vil presse marginene i 

varehandelen ytterligere, samtidig som mer av kjedenes omsetning flyttes fra butikk til nett.  

 

Resultatet blir at en økende andel fysiske butikker vil bli ulønnsomme. Postnord sin ferske 

rapport om netthandel (Postnord 2017. Norden - en digitalisert region: Slik ser nettkjøpsatferden 

ut i Norden i 2017) sier at Norge er et kjøpesterkt marked med stor interesse for netthandel, og 

med en stor andel utenlandshandel. To tredeler av nordmennene handlet på nett i en 

gjennomsnittsmåned i 2016, og av disse handlet fire av ti utenfor landets grenser. Det er først og 

fremst kinesiske, britiske, amerikanske og svenske nettbutikker som lokker ved utenlandskjøp. 

Hver norske nettkunde kjøpte for i gjennomsnitt 1 691 kroner per måned i løpet av 2016. 

 

Hvor man skal etablere næringsarealer for å tiltrekke seg moderne bedrifter består imidlertid 

som et viktig spørsmål. Mange av de aktørene som før var plassert et godt stykke utenfor 

sentrum kan komme til å opprette showrooms, og la varene bli fraktet til kunden etterpå. Disse 

har mindre krav til arealer og ønsker seg en mer sentral beliggenhet. Nok næringsarealer 

sentrumsnært vil derfor bli viktig for å tiltrekke seg slike bedrifter. Sandefjord ønsker å tiltrekke 

seg arbeidstakere med høyere utdanning. Det er grunn til å tro at særlig yngre ønsker et bo og 

arbeidsmarked i nærheten til hverandre. Sentrale knutepunkt med blanding bolig, kontor, 
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forretning og næring vil da være en riktig strategi for å tiltrekke seg arbeidstakere med høyere 

utdanning. 

 

Postnord 2017. Norden - en digitalisert region: Slik ser nettkjøpsatferden ut i Norden i 2017 

Dette gir ringvirkninger også for areal/plasskrevende varehandel.  Ikea har på nett sitt tredje 

kombinerte pickup-point og showroom på Skøyen i Oslo.  Det er mye som skiller det nye 

konseptet fra tradisjonelle Ikea-varehus men det viktigste er (e-handel.com 2016): 

• I stedet for et tradisjonelt varehus, finner du et 1000 kvadratmeter stort utstillingsrom 

for IKEAs største produktgrupper kjøkken, garderobe og baderomsløsninger. Der får 

kundene også hjelp til å planlegge og bestille sine varer. 

• I stedet for å plassere butikkene utenfor de store byene, plasseres «IKEA service & pick-

up point» i sentrale strøk. Målet er å nå travle mennesker og de uten bil. 

Bilbransjen tenker også slik og har mindre utstillingsrom sentralt i stedet for i store 

næringsområder eller typiske bilbyer plassert utenfor byene. Elektronikk og møbelbransjen er 

andre bransjer som tenker slik.  Clas Ohlson eksperimenterer med nye og mindre butikker. Riktig 

nok er det fortsatt mulig å handle i butikkene og ta med seg varene hjem umiddelbart, men 

butikkarealet på enkelte butikker er kraftig redusert. Kundene som trenger tilgang til hele Clas 

Ohlson-sortimentet henvises til nettbutikken (e-handel.com 2016). 

 

Handelsanalyser 

Det er gjennomført flere handelsanalyser som er relevante for Sandefjord. 

 
Rapporten "Sentrumshandel i Vestfold" (Mendo AS 2017) bygger i stor grad på data fra 
enkeltvirksomheter. I Vestfold er det samlet inn slike data i Larvik og Tønsberg fra 2015 til og 
med de første fire månedene i 2017. Tallene tydet på en svak vekst eller nedgang i omsetningen 
i sentrumshandel våren 2017 både i Vestfold og i landet som helhet. Rapporten gir ingen entydig 

forklaring på utviklingen, men peker på både netthandelen og været. 
 

Rapporten peker på aktiviteter som "Black Friday", som gir omsetningsvekst på den aktuelle 
dagen, men lavere omsetning etterpå. Når varene også selges med betydelig avslag, er det 
usikkert om effekten er positiv for handelsnæringen.  
 
Kjøpesentrenes andel av detaljhandelen i kommunene er omtrent uendret de siste årene. Tallene 
gjelder fem sentre i Vestfold, der Hvaltorget har beholdt sin andel på ca. 11 % av omsetningen 

fra 2009 til og med 2016.  
 
Rapporten peker på big-box-etableringer som en tydelig trend de siste årene, uten at det er gitt 
tall som kvantifiserer utviklingen. 
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Mendo peker på at sentrumshandelen står i fare for å bli akterutseilt blant annet med hensyn til 
teknologi, kompetanse og kundeopplevelse, og at det vil bli viktig å ta i bruk nye konsepter for å 
holde på kunder og omsetning. 

 
Rambøll vil påpeke at befolkningsveksten innenfor "10-minuttersbyen" har vært sterkere enn i 
resten av kommunen de siste 10 årene. Årlig befolkningsvekst har i gjennomsnitt vært 2,5 % i 
sentrum mot knappe 1,0 % for kommunen som helhet (Vestfold fylkeskommune 2018). Sett i lys 
av dette kan man hevde at sentrum har tapt den økte markedsandelen som sentrum burde ha 
vunnet på grunn av befolkningsveksten. 
 

Rapporten "Handelsanalyse Vestfold 2017" (Asplan Viak AS 2017) er utarbeidet som en 
oppdatering av et kunnskapsgrunnlag fra 2008.  
 
Alle kommunene i Vestfold har hatt befolkningsøkning i perioden 2008-2016. De fire byene har 
hatt en befolkningsøkning på mellom 5 % og 10 % i perioden. Omsetningen i detaljvarehandelen 
og innenfor ulike varegrupper er vurdert, og følger i hovedsak befolkningsutviklingen. Innenfor 
visse varegrupper og i noen kommuner er det større prosentvise endringer og svingninger i 

utviklingen. 
 

 

Utvikling i detaljhandel 2008-2016. Figur: Asplan Viak AS 

 

Dekningsgradene, som angir forholdet mellom omsetningen og kjøpekraften i befolkningen 
innenfor et handelsomland, brukes for å analysere overdekning eller underdekning i handelen. 
Figuren nedenfor, med utvikling i dekningsgrader for kommunene, viser at mønsteret i Vestfold 
og Grenland er temmelig stabilt. De største endringene gjelder små kommuner, og representerer 
derfor relativt små omsetningstall. 
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Dekningsgrader for detaljhandel i Vestfold og Grenland 2008-2015. Figur: Asplan Viak AS 

 
Figuren over viser at gamle Sandefjord kommune hadde en solid regional posisjon i handelen. 
Andebu kommune har hatt en sterk, gradvis økning, trolig både på grunn av nye forretninger og 
Vinmonopolet, mens Stokke kommune også har hatt økning fra rundt 50 % til rundt 60 % 

dekningsgrad. Tønsberg har en svært sterk posisjon som regionsenter, med rundt 150 % 
dekningsgrad. En grunn til at Tønsberg kommer godt ut, er nok at de rundt 25.000 innbyggerne i 
Færder kommune har langt lettere tilgjengelighet til Tønsberg enn til andre byer, siden den 

eneste vegen går gjennom Tønsberg. 
 
Rapporten angir også dekningsgrad for ulike varegrupper. Gamle Sandefjord hadde i 2016 en 
dekningsgrad for dagligvare på noe under 110 %, mens både Stokke og Andebu lå på mellom 75 
og 80 %.  
 
For de tre største byene er omsetningen i ulike soner undersøkt. I Sandefjord viser dette at 

sentrums del av omsetningen har gått ned fra knappe 60 % i 2008 til rundt 53 % i 2016. 
Tilsvarende økte omsetningen i sonen "E-18 Sandefjord" fra rundt 34 % til knappe 40 %. De 
øvrige sonene, Loftsrød og Vester-Østerøya hadde liten omsetning. 
 
Handelsdata for 2017 

Tabellen nedenfor viser omsetning i detaljhandel i 2017 som landsgjennomsnitt per innbygger, 

samt dekningsgraden i 2017 i bykommuner i regionen målt i forhold til landsgjennomsnittet.  

 

Det er ikke gjort korreksjoner for inntekt, innpendling, studentbefolkning eller reiseliv, som vil 

kunne påvirke kjøpekraften. Kjøpekraften per innbygger er derfor regnet lik gjennomsnittet for 

hele landet. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for Vestfold var i 2016 404.800 kr, og lå litt lavere enn 

snittet for landet (418.300 kr). Telemark fylke ligger litt lavere enn Vestfold igjen. 
 

Pendling kan påvirke handelsmønsteret, men ofte ikke så mye. Kapittel 2 viser at det er en viss 
netto utpendling både fra Sandefjord og fra regionen som helhet.  
 
Det er ingen studiesteder som er så store at de påvirker den samlede detaljhandelsomsetningen 
vesentlig. 
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Tabellen nedenfor viser dekningsgrader for bransjene for byene i regionen i 2017. Sandefjord har 

en svært høy dekningsgrad for detaljvarehandel, som vanligvis regnes uten omsetning av 

drivstoff fra bensinstasjoner. Mye av den høye dekningsgraden skyldes imidlertid netthandel, der 

særlig Komplett.no bidrar mye. Denne omsetningen er så stor at den også slår ut på fylkesnivå. 

Trekker vi ut netthandelen, slik det er gjort i en rad i tabellen, får Sandefjord (og Vestfold fylke) 

en mer moderat omsetning, som ikke tyder på at man trekker til seg spesielt mye omsetning fra 

omkringliggende kommuner eller andre besøkende.  

 

En av bransjene som skiller seg ut i Sandefjord, er "spesialforretninger for nærings- og 

nytelsesmidler". Her utgjør trolig salget på Torp flyplass en betydelig andel. Det er særlig 

bransjen "Butikkhandel drikkevarer" som bidrar til dette. 

 

De øvrige bransjene der Sandefjord har overdekning er bilreparasjon og byggevarer.  

 

 
Tabell over dekningsgrader i detaljhandelen i byene i regionen 

 

Tabellen nedenfor viser hvordan noen utvalgte bransjer er fordelt mellom ulike soner i 

Sandefjord. Fokserød/Torp har, på grunn av Komplett.no, en svært høy andel av netthandelen og 

av omsetningen i spesialforretninger for mat og drikke, som kommer fra flyplassen. Dette gjør at 

denne sonen også får en høy andel av detaljhandelen totalt, siden den omfatter de to nevnte 

bransjene.  

 

Pindsle har en svært høy andel av detaljhandel og handel med utvalgsvarer. Dette skyldes 

fremveksten av en rekke big-box-forretninger, som Biltema, Jysk, Jula, Elkjøp, XXL og store 

dagligvareforretninger i dette området. I tillegg holder en del av bil- og motorbransjen til i dette 

området. 
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Sandefjord sentrum kommer ut med moderate andeler av handelen, med unntak av klær og sko, 

der det aller meste av omsetningen foregår i sentrum. Da er Kilen/Hegna trukket ut som egen 

sone, og vi ser at denne sonen har en forholdsvis stor andel av dagligvarehandelen.  

 

 
Andeler av omsetningen for hver bransje for postnummersoner i Sandefjord i 2017 

 

Turisme 
Som et forenklet mål på hvor mye turismen betyr for handelen, kan man se på omsetningen i juli 
og august og hvilken andel denne utgjør av årsomsetningen. Her har vi valgt å se på "butikkvare 
med bredt vareutvalg", som i hovedsak er dagligvare. Her vil det generelt sett være slik at steder 
med lite turisme har en omsetning lavere enn landsgjennomsnittet. På steder med en stor 
studentbefolkning vil dette også påvirke sommeromsetningen, så resultatene må sees i lys av 
dette. 

 
Som landsgjennomsnitt gir denne terminen 17,0 % av årsomsetningen. I en svært utpreget 
turistkommune som Kragerø er sommeromsetningen oppe i 27 %, mens Sandefjord har 18,5 %. 
Tønsberg har til sammenligning 17,3 % av årsomsetningen i juli og august. Handelen i 
Sandefjord påvirkes tydelig av turistsesongen, selv om ikke utslaget i omsetning er så stort. 
 
Grunnen til å trekke frem turismen er ikke nødvendigvis at selve omsetningen i detaljvarehandel 

betyr mye, men fordi turismen også bidrar til aktivitet samt omsetning i blant annet servering, 
tjenester og overnatting. Dessuten gir turisme et positivt omdømme. Et sted med høy 
besøksattraktivitet har derfor et utviklingsmessig fortrinn, som i sin tur kan komme handelen til 
gode. 

 

Fergetrafikken 

Fergeforbindelsen til Strømstad innebærer at mye detaljhandel gjennomføres i forbindelse med 

disse turene, som har opptil fire daglige avganger. Omsetningen kan skje som taxfreehandel om 

bord eller som "harryhandel" i Sverige. Forbindelsen kan innebære handelslekkasje fra 

Sandefjord, fordi bosatte i handelsomlandet som ellers ville ha handlet her, handler i forbindelse 

med fergeturer i stedet. Fergeforbindelsen kan også gi økt detaljhandel i Sandefjord, hvis 

reisende med fergen, og som for eksempel er bosatt lengre unna, handler i Sandefjord i 

forbindelse med turen. Vi har ingen data over denne handelen, og kan verken fastslå hvilken vei 

dette slår ut eller hvor mye det utgjør. Vi vil imidlertid anta at fergetrafikken innebærer en 

mindre vesentlig netto handelslekkasje fra Sandefjord. 

 

Stedene i Sandefjord 

Rambøll befarte stedene i forbindelse med oppdraget 19.05.2018. Hensikten var ikke å 

gjennomføre registreringer, men å få et inntrykk av hvordan stedene fungerer, spesielt med 

hensyn til handel. 

 

Stokke 

Stokke har en gatestruktur der Frederik Stangs gate danner en hovedgate gjennom sentrum. 

Forretningene er til en viss grad lagt langs hovedgata, uten at den oppleves som noen 

handlegate. Dette skyldes at en god del av forretningene vender seg bort fra gata, og henvender 

seg til sidegater eller parkeringsplasser. Man opplever også en kvartalsstruktur i og rundt det 

kvartalet som dannes av Frederik Stangs gate, Nygaards Alle, Ysterigata og Jevnakerveien, 

nordvest for jernbanestasjonen. Her ligger det en del enkeltstående forretninger, 
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serveringssteder og servicevirksomheter, men det er også noen tomme lokaler. Til tross for at 

det er kjøpesenter i sentrum, er det også mindre forretninger som både skaper liv i gatebildet og 

gir bredde og noe spennende i handelstilbudet i Stokke. Tabellen over viser at Stokke har en god 

andel av handelen i Sandefjord kommune, og spiller en betydelig rolle som handlested for sitt 

handelsomland. 

 

 
Hovedgata, Frederik Stangs gate, med enkeltstående forretninger 

Ved senteret Lilletorget, like øst for jernbanen, er det opparbeidet et byrom som knytter seg til 

hovedgata. Bortsett fra dette er det få steder som har et folkeliv og samtidig innbyr til opphold. 

Mye av folkelivet foregår på parkeringsplassene og i biltrafikken. Lilletorget er ikke et 

kjøpesenter, men inneholder ulike tjenester, servering m.m. Vinmonopolet ligger også ved dette 

torget. 

 

Stokke senter har rundt 12 butikker, og ligger halvveis vendt bort fra hovedgata, mot en 

parkeringsplass. I tillegg har sentrum to store dagligvareforretninger, som også har egne 

parkeringsplasser og vender seg bort fra de øvrige ferdselsårene.  

 

Strekningen langs hovedgata som brukes til handel, fra Jevnakerveien til Meny i Melsomvikveien, 

er på hele 650 meter. For et lite sted som Stokke er dette for langt til at man får en bymessig 

tetthet i et handlestrøk, der tettheten og folkelivet skaper attraktivitet. Selv om plassen ved 

Lilletorvet er fin, mangler stedet et tydelig tyngdepunkt. 

 

Stokke sentrum vil trolig få en oppgradering og økt betydning når IC-stasjonen etableres. Da bør 

det utarbeides en plan for stedsutvikling, der handel, publikumsrettet service og folkeliv bør være 

viktige temaer. 

 

Andebu 

Andebu tettsted ligger i et område med spredt bebyggelse, og selve tettstedet har ca. 2200 

innbyggere. Sentrumsbebyggelsen er organisert rundt krysset mellom Fv 307 Andebuveien og Fv 

305 Kodalveien. Her ligger blant annet Andebu Senter, en bensinstasjon og andre forretninger i 

en håndfull bygninger. Disse er henvendt mot parkeringsarealer. Det finnes ikke noe byrom eller 

noen tydelig hovedgate i Andebu. Alle asfaltarealer med bebyggelse uten klare ordensprinsipper 

bidrar negativt til det visuelle inntrykket. 

 

Andre funksjoner som bank, idrettsanlegg, skoler m.m. ligger nokså nær sentrumsområdet. 

Andebu sentrum vil derfor fungere effektivt og godt for både tettstedets innbyggere og de som 

reiser hit for å handle eller gjøre andre ærend.  
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Moderne sentrumsbebyggelse med handel 

 

 
Senter orientert mot parkeringsareal 

 

Andebu tettsteds innbyggere utgjør ca. 3,5 % av Sandefjord kommunes befolkning. 

Detaljhandelen samlet har en lavere andel med 2 %, men dagligvarehandelen har trolig en god 

dekning innenfor sitt handelsomland (SSB oppgir ikke data for dagligvare i Andebus 

postnummersone fordi det er for få forretninger). 

 

Sandefjord sentrum 

Sandefjord sentrum har en kvartalsstruktur. Mye av detaljhandelen er imidlertid samlet i noen av 

gatene nord for Toget, der Torget fremstår som et tyngdepunkt. Kjøpesenteret Hvaltorvet ligger i 

tilknytning til Torget, og har over 60 butikker.  

 

På den varme lørdagen i pinsen da Rambøll var på besøk, var det et yrende byliv i Sandefjord 

sentrum, og butikker og serveringssteder ble godt besøkt. Det var også mange som brukte 

parken, og spesielt den nordligste delen. Sentrumsbebyggelsen ligger nokså lagt fra sjøen, og 
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avstanden bidrar sammen med den trafikkerte Fv 280 Strandpromenaden og kaianleggene til at 

sentrum oppleves delvis som frakoblet fra sjøen.  

 

Til tross for det store sentrums-kjøpesenteret har Sandefjord et svært godt utvalg av frittstående 

forretninger. Både gatestrukturen og de mange staselige bygningene innbyr til dette, og gjør at 

mange vil finne det attraktivt å shoppe og oppleve byen samtidig.  

 

 

 
Byliv og historisk bebyggelse i Sandefjord sentrum 

 

Bylivet og attraktiviteten i innholdet i førsteetasjene i bebyggelsen avtar nokså tydelig med 

avstand fra Torget. Dette gjelder også hvis man beveger seg nordover mot jernbanestasjonen. 

Avstanden fra Torget til stasjonen er 500-600 meter i luftlinje. I tillegg er handelen og den 

publikumsrettede servicen fordelt på både Storgata og Jernbanealleen, samt i tverrgater. Det er 

svært utfordrende å holde liv i så mange meter handlegate, selv i en mellomstor by som 

Sandefjord. 

 

Sandefjord sentrum har en sterk sentrumshandel, men den kan også være sårbar. Mange av 

lokalene i den eldre bebyggelsen, samt lokaler i dårlig planlagt nyere bebyggelse, kan være 

uhensiktsmessige for moderne handel. I noen tilfeller lider også handelen under manglende 

interesse for utvikling hos gårdeiere. Mange bysentre mangler et organ som samordner satsingen 

på handel for de frittstående forretningene. I de byene som har en sentrumsforening eller 

liknende, opplever man enten manglende oppslutning eller at foreningen bare bidrar med helt 

overfladiske tiltak. Det man i virkeligheten trenger, er en dyptgripende samordning og strategi 

som er en parallell til det man finner innad i et kjøpesenter.  
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Frittstående forretninger og service i historiske bygninger 

 

Når Sandefjord får en IC-stasjon blir det en strategisk utfordring om man skal "strekke" sentrum 

med byliv og handel helt frem til stasjonen, eller om man skal la stasjonen bli sentrum i en egen 

bydel.  

 

Omsetningstallene viser at Sandefjord sentrum har et godt grep om handelen med utvalgsvarer, 

selv om man ligger langt bak Tønsberg når det gjelder å tiltrekke seg kunder og omsetning. Som 

nevnt spiller trolig Færder kommunes 25 000 innbyggere og sommergjester en viktig rolle.  

Innen dagligvarer taper sentrum imidlertid mye til Kilen, som nok profiterer på enklere 

biladkomst og parkering. Det vil være en utfordring for sentrum hvis handel utenfor sentrum får 

utvikle seg mye mer. 

 

I tillegg til sentrum er det i gjeldende kommuneplan for gamle Sandefjord åpnet for detaljhandel 

i følgende områder:  

- Pindsle/ Hinderveien 

- Peder Bogensgate. 

- Skiringssalveien 

- Gokstadveien 

- Hasle 

- Hegna 

- Fokserød nord (kun byggevarer) 

- Danebu 

 

Under omtaler vi et utvalg av disse arealene. 

 

Hegna/Kilen 

Området inneholder mye næringsbebyggelse, og strekker seg fra sjøen like øst for sentrum og 

omtrent en kilometer innover. Det er tre større dagligvareforretninger i området, som til sammen 

omsetter 50 % mer enn dagligvareforretningene i sentrum. Avstanden fra Torget og til 

"tyngdepunktet" i Kilen er under en kilometer. 

 

I tillegg til dagligvareforretninger, er det byggevare, samt flerbransjeforretninger som Clas 

Ohlson og Rusta. Hele området er først og fremst tilrettelagt for bil, med mye parkeringsareal 

separat for hver virksomhet og liten attraktivitet for gang- og sykkeltransport. Det er heller ikke 

tilrettelagt for opphold i området. 
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Handel, trafikk og parkering i Kilen 

 

Det er lite ønskelig å tilrettelegge for handel i denne typen områder hvis det er fare for at den vil 

konkurrere med sentrumshandelen. Samtidig er det noen av handelskonseptene som vil passe 

dårlig i sentrum, og som bare kan drive effektivt som bilbasert storhandel. Strategien bør være å 

utvikle handel i denne typen områder svært forsiktig. 

 

 

Fokserød 

Fokserød næringsområde ligger på begge sider av E18 ved det krysset som ligger nærmest Torp 

lufthavn. Området inneholder mange bedrifter innenfor produksjon, kontor, lager og logistikk, 

men også innen detaljhandel.  

 

Komplett.no har sitt hovedkontor og også et pick-up point på Fokserød. Det finnes også andre 

netthandelsselskaper her.  
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Typisk bebyggelse på Fokserød 

 

Handelsvirksomhetene på Fokserød forholder seg i svært liten grad til lokalmiljøet eller til 

kommunen som nedslagsfelt. Bortsett fra arbeidsplassene "gir" de derfor lite til kommunen 

sammenlignet med om de hadde ligget i et by- eller et tettstedssentrum. Dette gjelder imidlertid 

ikke netthandel, som har mer preg av kontor, lager- og logistikk enn av detaljhandel, og som 

dermed kan lokaliseres uavhengig av de strategiene som bør gjelde for detaljhandel der kundene 

oppsøker utsalgstedet.  

 

Borgeskogen 

I likhet med Fokserød, er Borgeskogen i tidligere Stokke kommune, et stort næringsområde. Det 

ligger like vest for E18 på motsatt side av Stokke sentrum. Næringsområdet ligger uten direkte 

innsyn fra motorveien. Området har lite eller ingen ordinær detaljhandel. På tilsvarende måte 

som for Fokserød bør det heller ikke åpnes for detaljhandel her, fordi det vil svekke grunnlaget 

andre steder og gir relativt små positive virkninger for kommunens næringsutvikling. 

 

 
Næringsbygg i Borgeskogen 
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Scenarier

Mange handelsanalyser forsøker å beregne hvor store handelsarealer som bør utvikles i
fremtiden. Svarene er ofte avhengig av hvem som spør og hvilke interesser som er inne i bildet.

I kapittel 0 har vi gjort rede for noen trender. Disse tyder på at en "optimistisk" framskrivning
der man beregner arealbehov etter befolkningsøkning, forbruksøkning og kanskje i tillegg en økt
dekningsgrad, ikke vil samsvare med verken virkelig eller ønskelig utvikling.

Denne næringsanalysen, bygger opp mot en strategi der man satser mye på Sandefjo rd sentrum,
men også på Andebu og Stokke sentrum. Vi kan derfor peke ut to scenarier:

Begge scenarier bygger på at omsetningen per person er den samme som i dag.

1) Sandefjord kommune beholder sin dekningsgrad for detaljhandel utenom netthandel, og
øker ba re handelsarealet i takt med befolkningsveksten frem til 2031. Alt nytt
handelsareal legges til Sandefjord sentrum.

2) Sandefjord kommune øker sin dekningsgrad utenom netthandel til 120 % ved å bli en
like betydelig handelsmagnet som Tønsberg i 2031. Nytt han delsareal fordeles mellom
Andebu, Stokke og Sandefjord sentrum.

Scenario 1
SSBs middelalternativ M MM M gir en befolkningsvekst på 14 % i Sandefjord fra 2017 til 2031.
Dette gir en økning i detaljhandelen på ca. 700 mill. kr. Hvis omsetningen er 30.000 kr p er m 2,
tilsvarer dette 23.000 m 2 handelsareal. Hvis det legges i sentrum, kunne det tilsvare et nokså
stort kjøpesenter.

Scenario 2
Her regner vi med den samme befolkningsveksten på 14 %. I tillegg skal dekningsgraden øke fra
101 % til 120 %. Da øker års omsetningen fra knappe 5 milliarder til 6,8 milliarder kr. Økningen
tilsvarer et handelsareal på ca. 60.000 m 2. Hvis vi fordeler dette arealet på de tre stedene slik
detaljhandelen er i dag (inkludert drivstoff, siden vi ikke har data for omsetning uten dr ivstoff for
alle tre steder), får Andebu 9 %, Stokke 26 % og Sandefjord sentrum 65 % av det økte
handelsarealet. Fordelingen blir slik:
• Andebu: 5.000 m 2

• Stokke: 15.000 m 2

• Sandefjord sentrum: 38.000 m 2

Hvor realistiske er scenarioene? Vi vet lite om hvord an sammenhengen mellom handelsareal og
omsetning vil bli i årene som kommer. Slik sett kan det være stor sannsynlighet for at begge
bommer. Omsetningsøkningen i Scenario 1 er derimot veldig nøkternt anslått. Spørsmålet blir så
om man ønsker og klarer å sty re utviklingen inn mot sentrum. En omfordeling av handel mellom
Tønsberg og Sandefjord virker også sannsynlig hvis man satser bevisst på å gjøre handelen i
Sandefjord attraktiv og lar denne veksten gå hånd i hånd med nærings - og boligvekst. Imidlertid
er d et vanskelig å kompensere fullt ut for den "fordelen" Tønsberg har av tilgjengeligheten for
befolkningen i Færder kommune. Det er kanskje også mindre sannsynlig at handelsetableringene
vil fordeles mellom stedene slik som scenariet tilsier, men det viser e t potensial.

Når man regner med handelsareal må man ta i betraktning at mye av dagens handelsareal drives
ineffektivt, med lav omsetning per arealenhet. Hvis dette effektiviseres eller erstattes med mer
effektive lokaler, vil dette bidra til at det samle de handelsarealet reduseres. Utskifting fra lite
effektive lokaler kan likevel også gi behov for nytt areal, selv om omsetningen ikke økes.

Oppsummering
Sandefjord kommune har en solid regional posisjon i handelen. Sandefjord har en svært høy

dekningsgrad for detaljvarehandel . Mye av den høye dekningsgraden skyldes imidlertid
netthandel, der særlig Komplett.no bidrar mye. Denne omsetningen er så stor at den også slår ut
på fylkesnivå. Trekker vi ut netthandelen får Sandefjord (og Vestfold fylke) en mer moderat
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omsetning, som ikke tyder på at man trekker til seg spesielt mye omsetning fra omkringliggende 

kommuner eller andre besøkende. Sandefjord har også en noe større andel av sin handel i 

sommermånedene enn for eksempel Tønsberg noe som er interessant ettersom begge 

kommunene, og omlandet, kan sies å være populære destinasjoner på sommeren.  

 

Tross en sterk befolkningsvekst i sentrumsområdene det siste tiåret har sentrumshandelen 

samtidig tapt andeler. Hvaltorget har imidlertid beholdt sin andel av handelen. 

 

En generell tendens nasjonalt er netthandel som bidrar til at en del aktører som tidligere satset 

på store fysiske utsalgssteder begynner å kombinere disse med mindre oppvisningsrom 

(«showroom») og avhentingssteder («pick up points») sentralt i byområdene.  

 

Komplett.no er en betydelig aktør i nasjonal sammenheng, og kan danne grobunn for flere 

suksesser innenfor denne bransjen.   

 

I scenariene for handelsutviklingen får vi hhv. 23 000 m2 i scenario 1 og 58 000m2 i scenario 2. 

Fordelt på kun sentrum (scenario 1) og sentrum og områdesenterne (scenario 2) blir det et 

betydelig areal. Jamfør drøftingen av utbyggingspotensial i kapittel 5.4 mener vi at det vil være 

hensiktsmessig å påbegynne helhetlige sentrumsplaner der handels- og næringsutvikling står 

sentralt. Dersom disse arealene skal fordeles utover alle handelsområder i kommunen innebærer 

det begrenset vekst for de enkelte arealene, herunder sentrum.    

 

Med utgangspunkt i dette vil vi gi følgende råd: 

- Utarbeide helhetlige sentrumsplaner med vekt på handel og næring for senterområdene. 

- Mindre dagligvareforretninger kan i tråd med drøftingen og anbefalingene i kapittel 5 

lokaliseres innenfor tettstedet.  
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8. ATTRAKTIVITET 

Det finnes flere teorier om attraktivitet, som for eksempel "attraktivitetspyramiden", som 

Telemarksforskning har brukt som grunnlag for rangeringer og analyser av norske kommuner 

og regioner. Telemarksforskning har to sentrale rapporter, «Regional analyse for SAS 2015 

(Stokke, Andebu og Sandefjord), TF-notat 117/2015» og «TF-rapport 409/2017, Regional 

analyse Vestfold 2017». 

 

Begge rapporten bygger på en analyse om at «alt henger sammen med alt», arbeidsplasser, 

næringsutvikling, flytting, pendling og befolkningsutvikling. Figuren nedenfor viser 

sammenhengene i et modellperspektiv. 

 

Attraktivitetsmodellen – Kilde: Telemarksforskning TF-notat 409-2017 

 

Modellen trekker frem "strukturelle forhold", som er de forholdene man ikke kan påvirke gjennom 

lokale handlinger. Disse forklarer en viss del av befolknings- og næringsveksten. Øvrige 

endringer forklares ved "attraktivitet". 

 

I TF-rapport 409/2017 pekes det på at Vestfold har en noe bedre arbeidsplassvekst og innflytting 

enn forventet ut fra de strukturelle forholdene, og at den samlete attraktiviteten for næringsliv 

og bosetting har vært positiv i 2015 og 2016. Imidlertid pekes det på at Norge står overfor en 

mulig svakere vekst på grunn av fallende innvandring og lavere fruktbarhet. Vestfold må derfor 

skape enda høyere attraktivitet, dersom veksten skal fortsette som tidligere. 
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Sammenstilt bosettings- og næringsattraktivitet 2007-2016. Illustrasjon: Telemarksforskning 

 

Figuren over viser den samlete bosettings- og næringsattraktiviteten i regioner, der regioner i 

Vestfold er markert. Sandefjordregionen scorer lavt på bostedsattraktivitet, men bedre på 

næringsattraktivitet. Vektingen er gjort ved at prosentvis vekst i bosetting teller tre ganger så 

mye som prosentvis vekst i sysselsetting. Vestfold har samlet sett en svak negativ 

næringsattraktivitet, men er på plussiden når det gjelder bosetting.  
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Drivkrefter for flytting i perioden 2007-2016. Illustrasjon: Telemarksforskning 

 

Figuren over viser hvilke forhold som påvirker befolkningsutviklingen. Vestfoldkommune scorer 

relativt likt på strukturelle forhold, og det er i stor grad bostedsattraktiviteten som avgjør 

veksten. Sandefjord gis ingen verdi score på arbeid, men har små positive verdier på 

fødselsoverskudd og bostedsattraktivitet. 

 

Sandefjord framstår i analysen som attraktiv som bosted. Arbeidstakerpotensialet som ligger i 

utpendling og bosettingsattraktiviteten kan utnyttes for å øke næringsattraktiviteten. 

Telemarksforskning slår fast gjennom sine statistiske analyser at noen bransjer reagerer positivt 

på befolkningsvekst. Når befolkningen øker mer enn gjennomsnittet, slår dette mest ut for 

handel, bygg og anlegg, aktiviteter, servering og eiendom. 

 

Telemarksforskning bruker også en næringslivsindeks, som er sammensatt av delindekser for  

- Arbeidsplassvekst 

- Produktivitet 

- Lønnsomhet 

- Nyetableringer 

- Næringslivets størrelse 
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Næringslivsindeks i 2016. Tallene til venstre er rangering blant kommuner på landsbasis, mens tallene i 
søylene er poengscore. Illustrasjon: Telemarksforskning 

 

Sandefjord kommer ut nokså moderat på næringslivsindeksen på en 149. plass blant landets 

kommuner, mens Tønsberg ligger helt oppe på 27. plass. Tønsberg scorer vesentlig høyere på 

produktivitet, nyetableringer og næringslivets størrelse. Poengscorene er beregnet slik at spennet 

er fra 0 poeng for dårligste kommune og 100 for beste. Det er særlig på nyetableringer at 

Sandefjord kommer dårlig ut sammenlignet med andre kommuner i fylket.  

 

Kommunebarometeret er en årlig sammenstilling av 152 forskjellige nøkkeltall, i hovedsak 

hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, tall fra Utdanningsdirektoratet, 

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks.  og publiseres gjennom Kommunal 

Rapport. (Kommunal Rapport 2017) Kommunebarometeret rangerer kommunene og publiseres i 

Kommunal rapport og på kommunebarometeret.no 
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Rangeringen skjer innenfor områdende barnehage, barnevern, enhetskostnader, grunnskole, 

helse, kultur, miljø og ressurser, pleie og omsorg, saksbehandling, sosialtjeneste, vann, avløp og 

renovasjon og økonomi.  

 

Det er grunn til å anta at kommuner som ønsker å framstå som attraktive også ønsker å 

rangeres høyt på barometeret. 

 

I denne sammenhengen vil alle temaene være interessante for bostedsattraktivitet, mens for 

næringsattraktivitet, så er det særlig saksbehandling, infrastruktur og økonomi som vil være 

viktig. 

 

Sandefjord er på 294. plass i landet når det gjelder barnehage, og bak de fleste andre kommuner 

i Vestfold. Barnehage er viktig for bosetting og tilflytting og således viktig i næringsutviklingen. 

 

Kultur er viktig for befolkningen og i valg av bosted vurderes gjerne utbudet på dette området. 

Kommunebarometeret har ikke rangert Sandefjord i 2018, men i 2017 kommer Sandefjord på 

154. plass i landet og som nr. 2 i Vestfold. 

 

 

 

Eksempel på rangering i Kommunebarometeret – enhetskostnader. Illustrasjon: KS 

 

På kostnadssiden ligger Sandefjord på 37. plass på landsbasis, noe som må kunne oppfattes som 

svært bra. Sandefjord ligger også godt an i forhold til de øvrige kommunene i Vestfold. 

 

På pleie og omsorgssiden ligger Sandefjord dårlig an i rangeringen. 389. plass er blant de 

dårligste i landet og også nest dårligst i Vestfold. Forbedringer her vil øke 

bosettingsattraktiviteten. 

 

Når det gjelder saksbehandling ligger Sandefjord på 309. plass i landet og er dårligst av 

Vestfoldkommunene. Rambøll vil påpeke at vi ikke har opplevd  

  

Alle er avhengige av at kommunen har gode saksbehandlingsrutiner og er effektive. Næringslivet 

har ved flere anledninger pekt på behovet for at de kommunale tjenestene forbedres på dette 
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området. Både bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet kan settes i direkte sammenheng med 

dette. 

 

Innenfor tekniske tjenester, infrastruktur kommer Sandefjord høyt i den nasjonale rangeringen. 

Det gjør også de fleste andre Vestfoldkommunene. I bosettingssammenheng tas slike tjenester 

gjerne for gitt og betyr neppe mye for valg av bosted, men for næringslivet kan det være av 

avgjørende betydning at slike tjenester er gode. 

 

Sandefjord framstår på kommunebarometeret som en kommune med svært god økonomi. 

Sandefjord ligger svært langt foran de andre kommunene i Vestfold, noe som kan være en stor 

fordel, dersom kommunen på en aktiv måte også bruker kommunal økonomi i sin tilrettelegging 

for næringslivet. Her kan det være snakk om lokale støtteordninger, sørge for bedre kapasitet i 

saksbehandling eller strategiske eiendomsoppkjøp. 

 

Kommunebarometeret kan være en viktig støtte når strategier skal legges for å bedre 

attraktiviteten. Kommunebarometeret bekrefter forhold som også synliggjøres i rapportene fra 

Telemarksforskning. 

 

NHOs kommune-NM (Menon Economics 2017) gir også en rangering av kommuner på 

bakgrunn av sammensatte indikatorer innenfor hovedområdene  

- Næringsliv 

- Arbeidsmarked 

- Demografi 

- Kompetanse 

- Kommuneøkonomi 

 

Sandefjord kommer ut på 67. plass i denne rangeringen, mens Tønsberg ligger helt oppe på 20. 

plass. Larvik ligger lavt på 151. plass. Sandefjord scorer høyt på næringsliv, men lavt på 

arbeidsmarked, demografi og kompetanse. For Tønsberg er situasjonen motsatt. Begge 

kommuner scorer nokså godt på kommuneøkonomi.  
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9. SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER 

 

Sandefjord har 28 655 sysselsatte med arbeidssted i kommunen. Andelen sysselsatte med 

høyere utdanning er 30 % - noe som er lavere enn i andre utvalgte kommuner i, og utenfor 

regionen. Av netto utpendling på 786 sysselsatte stod sysselsatte med høyere utdanning for 652 

av disse. Innenfor bransjer som bygg og anlegg samt i varehandel er det netto innpendling til 

Sandefjord. Stat og fylke er derimot underrepresentert i kommunen sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. En næringsstrategi må inneholde grep for å øke kompetanseinnholdet i 

næringslivet på lang sikt. Regionreformen kan kanskje gi muligheter for regionale offentlige 

funksjoner? 

 

Næringsstrukturen viser at netthandel står sterkt, sammen med engros og handel, samt maritim 

og offshore. Dette kan gi grunnlag for økt klyngedynamikk i disse bransjene. 

 

Telemarksforsknings analyser på attraktivitet har vist at Sandefjord scorer bra som 

bostedskommune, og noe mindre bra som næringskommune. For å styrke Sandefjords 

attraktivitet som både næring- og bostedskommune, og spesielt for å øke attraktiviteten for 

bosatte/tilflyttere med høyere utdanning, foreslår vi en satsning på kontorer og tjenesteyting i 

sentrum og randsonen av sentrum. En relativt begrenset andel av arbeidsreiser er over 30 

minutter, og dersom det er ønskelig å både tiltrekke seg bosatte og næringer er tilrettelegging 

for vekst sentralt, der den gjennomsnittlige reiseavstanden for arbeidstakerne er kortest, et godt 

grep.  

 

Sandefjord kommune har en solid regional posisjon i handelen med en svært høy dekningsgrad 

for detaljvarehandel. Mye av den høye dekningsgraden skyldes netthandel, der særlig 

Komplett.no bidrar mye. Denne omsetningen er så stor at den også slår ut på fylkesnivå. Trekker 

vi ut netthandelen får Sandefjord (og Vestfold fylke) en mer moderat omsetning, som ikke tyder 

på at man trekker til seg spesielt mye omsetning fra omkringliggende kommuner eller andre 

besøkende. Handel er viktig for sysselsetting, attraktivitet og steds- og byutvikling.  

 

Når det gjelder gjennomgangen av dagens næringsområder så er det et betydelig vekstpotensial 

innenfor eksisterende områder. Utnyttelsen er generelt høyest og arealpresset størst jo nærmere 

vi kommer sentrum noe som gir seg utslag i få klargjorte arealer sentralt (kapittel 4-5). En aktiv 

håndtering av dette blir viktig for «å få rette etablererer til rett tid». 

 

I scenariene for handelsutviklingen får vi hhv. 23 000 m2 i scenario 1 og 58 000 m2 i scenario 2. 

Fordelt på kun sentrum (scenario 1) og sentrum og områdesenterne Stokke og Andebu (scenario 

2) blir det et betydelig areal. Vi har i rapporten påpekt at det kan være hensiktsmessig å 

påbegynne helhetlige sentrumsplaner der handels- og næringsutvikling står sentralt. En 

strategisk sentrumsplan for Sandefjord bør være robust med hensyn til gjennomføringstempo for 

IC og stasjonslokalisering. Dersom de nevnte arealstørrelsene skulle fordeles utover alle 

handelsområder i kommunen innebærer det begrenset vekst for de enkelte arealene, herunder 

sentrum.    

 

Et fellestrekk i gjeldende samfunnsdeler, og regionale og nasjonale føringer, er å tilrettelegge for 

attraktive steder, og å tiltrekke seg et vekstkraftig næringsliv. Planstrategien vektlegger at 

Sandefjord skal være en næringsattraktiv kommune, og at arbeidet med den strategiske 

næringsplanen skal legges til grunn for å oppnå dette. På overordnet nivå, som i utkast til 

oppdatert RPBA, er det en større vektlegging enn tidligere på at også kontorer skal lokaliseres i 

sentrumsområdene. Våre råd er for så vidt uavhengige av de overordnede føringene, men 

anbefalingene går i stor grad i samme retning når det gjelder lokaliseringspolitikk.  
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Vi har analysert Sandefjord kommune med utgangspunkt i de ulike områdenes kunde- og 

besøksgrunnlag. Kartene er laget basert på aktuell reisetid og -kostnad ved arbeids-, besøks- og 

fritidsreiser i regionen. Sentrum er det området i Sandefjord med høyest kunde- og 

besøksgrunnlag for alle transportmidler. Også bil. Det betyr at sentrum er området der flest 

kunder, besøkende og arbeidstakere vil akseptere og reise til i det daglige. Videre innebærer det 

at sentrum er den mest egnede geografiske lokaliseringen for arbeids- og besøksintensiv næring 

som tjenesteyting, kontor og detaljvarehandel. Økt boligbygging i sentrumsnære områder, som 

har vært en tydelig tendens de siste årene, vil styrke denne tendensen ytterligere. Det samme 

gjelder IC-utbyggingen, som reduserer tidstapet mellom senterområdene. 

 

Områder langs E18 har bedre tilgang til den regionale transportinfrastrukturen, og er egnet for 

distribusjon, logistikk, industri, lager, med tilhørende virksomhet. 

 

Når det gjelder Torp og Torp Øst har vi vurdert disse områdene i et kommuneperspektiv, det vil 

si at vi ser Torp i sammenheng med resten av kommunen. Egnet virksomhet er næringer som 

lufthavnvirksomhet, hotell/konferanse, fornøyelsespark, logistikk og distribusjon, etc. Flere av 

utredningene for Torp Øst trekker frem at aktuell arealbruk er kontorvirksomhet for 

internasjonale eller nasjonale aktører. Et skille mellom lokal og regional virksomhet på en side, 

og internasjonal og nasjonal på en annen, er imidlertid vanskelig å håndtere i kommune- og 

reguleringsplaner. En mulighet er å opprette et kommunalt foretak, som aktivt forvalter arealene 

med dette prinsippet lagt til grunn.     

 

Foruten sentrum er områdene i randsonen av sentrum og eksiterende tettsted de arealene som 

har høyest kollektiv- og biltilgjengelighet. Randsonene rundt sentrum skiller seg imidlertid fra for 

eksempel Fokserød og Kullerød, ved at randsonen har bedre tilgjengelighet med sykkel, og 

kortere avstand til togstasjonen. Nye reisemidler som for eksempel EL-sykkel gjør at 

tilgjengeligheten til disse områdene øker betydelig, og mer enn for mer typiske næringsarealer 

lengre borte fra sentrum. Slik sett vurderer vi randsonene rundt sentrum, som for eksempel 

Peder Bogens gate som også kan få jernbanestasjon, og Hegna/Kilen bedre egnet for kontor enn 

næringsarealer langs E18. Ved etablering i randsonen mister man imidlertid det bidraget til 

sentrumsutvikling og å skape en levende by som en mer sentral etablering vil gi. 

 

Et gjennomgående trekk er at arbeidsmarkedet i ulike deler av Vestfold er høyt integrert. For 

næringsstrategien betyr dette at det er vel så viktig å rette seg inn mot regional vekst som å 

oppnå lokal vekst i konkurranse med en nabokommune. 
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VEDLEGG 1 AVVIK MELLOM DATA FOR SYSSELSSATTE FRA SSB OG 

ANSATTE FRA IPER 

 

Sysselsatte personer 
etter arbeidssted 
2017 SSB 

Ansatte 
IPER Avvik 

01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 495 989 494 

05-09 Bergverksdrift og utvinning 26 27 1 

10-33 Industri 3002 2660 -342 

35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 174 142 -32 

41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 3111 3666 555 
45-47 Varehandel, reparasjon av 
motorvogner 4807 6730 1923 

49-53 Transport og lagring 2187 1981 -206 

55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 868 1394 526 

58-63 Informasjon og kommunikasjon 675 797 122 

64-66 Finansiering og forsikring 213 225 12 

68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 1892 2284 392 

77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 1753 2478 725 

84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1010 920 -90 

85 Undervisning 2155 2779 624 

86-88 Helse- og sosialtjenester 5241 7257 2016 

90-99 Personlig tjenesteyting 881 914 33 

00 Uoppgitt 165 55 -110 

SUM 28655 35298 6643 

SSB: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år - 

https://www.ssb.no/statbank/table/07984/tableViewLayout1/?rxid=68fb3172-1692-4671-b2f4-

8f6dcbb3b294 

IPER/Geodata AS: GeomapBedrifter -

http://geodataonline.maps.arcgis.com/apps/MapAndAppGallery/index.html?appid=7c3bd2cafdc9

47779a6493a2e03504c9 

 

  

https://www.ssb.no/statbank/table/07984/tableViewLayout1/?rxid=68fb3172-1692-4671-b2f4-8f6dcbb3b294
https://www.ssb.no/statbank/table/07984/tableViewLayout1/?rxid=68fb3172-1692-4671-b2f4-8f6dcbb3b294
http://geodataonline.maps.arcgis.com/apps/MapAndAppGallery/index.html?appid=7c3bd2cafdc947779a6493a2e03504c9
http://geodataonline.maps.arcgis.com/apps/MapAndAppGallery/index.html?appid=7c3bd2cafdc947779a6493a2e03504c9
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KATEGORISERING AV NÆRINGER ETTER BRANSJE 

 

NACE2 Tittel Bransje 

01 Jordbruk, tilhør. tjenester, jakt Basisnæring 

02 Skogbruk og tilhørende tjenester Basisnæring 

03 Fiske, fangst og akvakultur Basisnæring 

05 Bryting av steinkull og brunkull Basisnæring 

06 Utvinning av råolje og naturgass Basisnæring 

07 Bryting av metallholdig malm Basisnæring 

08 Bryting og bergverksdrift ellers Basisnæring 

09 Tjenester til bergverk og utvinning Basisnæring 

10 Næringsmiddelindustri Basisnæring 

11 Drikkevareindustri Basisnæring 

12 Tobakksindustri Basisnæring 

13 Tekstilindustri Basisnæring 

14 Bekledningsindustri Basisnæring 

15 Lær- og lærvareindustri Basisnæring 

16 Trelast- og trevareindustri Basisnæring 

17 Papir- og papirvareindustri Basisnæring 

18 Trykking, grafisk industri Basisnæring 

19 Petroleums- og kullvareindustri Basisnæring 

20 Kjemisk industri Basisnæring 

21 Farmasøytisk industri Basisnæring 

22 Gummivare- og plastindustri Basisnæring 

23 Mineralproduktindustri Basisnæring 

24 Metallindustri Basisnæring 

25 Metallvareindustri Basisnæring 

26 Data- og elektronisk industri Basisnæring 

27 Elektroteknisk industri Basisnæring 

28 Maskinindustri Basisnæring 

29 Motorkjøretøyindustri Basisnæring 

30 Transportmiddelindustri ellers Basisnæring 

31 Møbelindustri Basisnæring 

32 Annen industri Basisnæring 

33 Maskinreparasjon og -installasjon Basisnæring 

35 Kraftforsyning Basisnæring 

36 Vannforsyning Lokale næringer/offentlig 

37 Håndtering av avløpsvann Lokale næringer/offentlig 

38 Avfallshåndtering Lokale næringer/offentlig 
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39 Miljørydding og miljørensing Regionale næringer 

41 Oppføring av bygninger Regionale næringer 

42 Anleggsvirksomhet Regionale næringer 

43 Spes. bygge- og anleggsvirksomhet Regionale næringer 

45 Kjøretøyreparasjoner og -handel Besøksnæring 

46 Agentur- og engroshandel Regionale næringer 

47 Detaljhandel, unntatt motorvogner Besøksnæring 

49 Landtransport og rørtransport Regionale næringer 

50 Sjøfart Regionale næringer 

51 Lufttransport Regionale næringer 

52 Transporttjenester og lagring Regionale næringer 

53 Post og distribusjonsvirksomhet Regionale næringer 

55 Overnattingsvirksomhet Besøksnæring 

56 Serveringsvirksomhet Besøksnæring 

58 Forlagsvirksomhet Regionale næringer 

59 Film- og TV-prod., musikkutgivelse Regionale næringer 

60 Radio- og fjernsynskringkasting Regionale næringer 

61 Telekommunikasjon Basisnæring 

62 IT-tjenester Basisnæring 

63 Informasjonstjenester Regionale næringer 

64 Finansieringsvirksomhet Regionale næringer 

65 Forsikring og pensjonskasser Regionale næringer 

66 Finans-, forsikringshjelpetjenester Regionale næringer 

68 Omsetning og drift av fast eiendom Regionale næringer 

69 Juridisk og regnsk.messig tj.yting Regionale næringer 

70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning Regionale næringer 

71 Arkitekter og tekniske konsulenter Basisnæring 

72 Forskning og utviklingsarbeid Basisnæring 

73 Reklamevirksomhet og markedsund. Regionale næringer 

74 Fagl., vit. og tekn. virks. ellers Basisnæring 

75 Veterinærtjenester Lokale næringer/offentlig 

77 Utleie- og leasingvirksomhet Regionale næringer 

78 Arbeidskrafttjenester Regionale næringer 

79 Reisebyråer og reisearrangører Besøksnæring 

80 Vakttjeneste og etterforsking Regionale næringer 

81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift Regionale næringer 

82 Forretningsm. tjenesteyt. ellers Regionale næringer 

84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring Lokale næringer/offentlig 
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85 Undervisning Lokale næringer/offentlig 

86 Helsetjenester Lokale næringer/offentlig 

87 Pleie og omsorg i institusjon Lokale næringer/offentlig 

88 Omsorg uten botilbud, barnehager mv. Lokale næringer/offentlig 

90 Kunstnerisk virks. og underholdning Besøksnæring 

91 Bibliotek, muséer o.a. kulturvirks. Besøksnæring 

92 Lotteri og totalisatorspill Lokale næringer/offentlig 

93 Sports- og fritidsaktiviteter Besøksnæring 

94 Aktiviteter i medlemsorgansiasjoner Lokale næringer/offentlig 

95 Reparasjon av varer til pers. bruk Besøksnæring 

96 Annen personlig tjenesteyting Lokale næringer/offentlig 

97 Lønnet arbeid i private husholdn. Lokale næringer/offentlig 

99 Internasjonale organer Lokale næringer/offentlig 

 

 


