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NULLVEKSTMÅLET

 Veksten i 
persontransporten i 

byområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel 

og gange.



TRANSPORTMODELL - RTM

Med basis i den regionale modellen (RTM) 
er det «klippet ut» et område for 
Sandefjord.

Modellen er kalibrert inn mot forhold i 
Sandefjord - befolkningssammensetning, 
vegnett, trafikkmønster og reisevaner 
(RVU).

Samlet gir modellen et godt 
bilde av trafikksituasjonen i 
Sandefjord-området. 

 En simulering av 
dagens trafikale 

situasjon og framtidig 
trafikkbilde



DAGENS SITUASJON



DAGENS SITUASJON, REISESTRØMMER

 SANDEFJORD
(gml. kommunegrense)

 83% 
INTERNE 
REISER

 Noe pendling til 
Larvik (7%), mens 
alle andre reisemål 
ligger på 3% eller 
lavere.
 



REISESTRØMMER MELLOM «BYDELER»

 Hvordan de interne 
reisene i Sandefjord 
fordeler seg.

- Mange 
sentrumsrettede 
reiser

- Mange korte reiser
 



STORT POTENSIAL FOR ØKNING 
I GANGE OG SYKKEL



REKKEVIDDE MED GANGE, 
SYKKEL OG EL-SYKKEL

 91%

 av Sandefjords 
befolkning har 

 10 minutters avstand 
til sentrum på en 

 el-sykkel 



PARKERING

 3300 offentlig 
tilgjengelige p-
plasser i Sandefjord 
sentrum (kommunale 
og private).
 

 I tillegg til disse p-plassene finnes det 
mange reserverte parkeringsplasser 
/arbeidsplassparkering innenfor området.



LAV KOLLEKTIVANDEL

Sandefjord har en 
lav kollektivandel 
(4%), lavere enn 
gjennomsnitt for 
Vestfoldbyen. 

Lav avgangsfrekvens er 
medvirkende til at 
kollektivtilgangen 
defineres som dårlig.



2030 SITUASJONEN



BEFOLKNINGSVEKST

• Befolkningen i Sandefjord kommune er ca. 64 000

• Befolkningsveksten i de seneste prognosene fra SSB 
(2020) er estimert til 5,7 % fram til 2030



SITUASJONEN I ÅR 2030 

Trendutvikling

Trendframskrivning av 
transportmodellen til 2030 er basert på 
dagens befolkningsmønster og 
historisk vekst. 

Kommuneplanen

Tatt hensyn til framtidige 
utbyggingsområder og fortetting 
(kommunens boligprogram). 



BEREGNINGER AV 2030 SITUASJONEN

 Vekst i biltrafikken 
på rundt 14 %



OPPSUMMERING  - SITUASJONSBESKRIVELSE

• Høy andel interne reiser (gml. Sandefjord = 83% interne reiser)

• Høy andel sentrumsrettede reiser

• Mange korte reiser med bil (typiske reisen=3 km)

• Lav kollektivandel – likevel viktig å utvikle riktig

• Stort potensiale for gs – mange bor innenfor 2 km fra sentrum

• 2030 viser en økning i biltrafikken/kjtkm på rundt 14 % ( ikke i tråd med 
nullvekstmålet)

• Størst potensial for reduksjon av biltrafikken i gml. Sandefjord/Sfj sentrum



STRATEGIER



«Bilrestriksjoner»

Bompenger

Parkeringstiltak

Redusere de mange og korte 
sentrumsrettede bilreiser, 
bidra til at færre velger bil 
som transportmiddel 
(herunder få de over på kollektiv, 
gange og sykkel)

«Kompaktby»

Kortere avstander mellom 
boliger, arbeidsplasser og 
andre målpunkt. 

Gjør det enklere å gå og 
sykle, og å tilby innbyggerne 
et godt kollektivtilbud. 
Reduserer behovet for bil.

«Miljøvennlig transport» 

Kollektivsatsing

Gange- og sykkel

Tilrettelegge for at flere får gode 
alternativer til bilen. Mer aktiv 
transport er også bedre for 
folkehelsen. 

STRATEGIER
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«KOMPAKTBY»

Dess mer sentralt boliger, arbeidsplasser og 
andre funksjoner er lokalisert, dess mindre 
biltrafikk genererer de.

Hovedtiltak: 
Sterkere fortetting (av boliger, arbeidsplasser og 
andre funksjoner) i Sandefjord sentrum og i 
lokalsentrene (Stokke og Andebu), før 
utbygging i boligfelt/randsonen.



«BILRESTRIKSJONER»

 Bompenger:

 Kan man tenke «bypakke»? 

 Tiltak: 
 Utrede bompengeordning med optimal plassering av bomring og rushtidsavgift.
 Arbeide for å opprette et forpliktende samarbeid mellom aktuelle aktører. 

Private plasser Offentlig plasser (kommunale)

Nybygde Stor - Parkeringsnormer Stor - Parkeringsnormer

Eksisterende Liten påvirkningsmulighet Stor påvirkningsmulighet 

 Parkeringsrestriksjoner:

 Enhver biltur starter og ender på en parkeringsplass. 



«MILJØVENNLIG TRANSPORT»

Gange- og sykkel

 Utarbeide strategi for gange og sykkel (ny) 

 Revidere Hovedplan for sykkel i Sandefjord (2009)

Aktuelle tiltak: nye gang- og sykkelveier og -lenker, sykkelparkering, 
sikre kryssingspunkter, attraktive og fotgjengervennlige byrom, mv.

Kollektivsatsing

 Arbeide for gjennomføring av VKT sin Trafikkplan (2019) 

Aktuelle tiltak: ny rutestruktur og økt frekvens, satsing på viktige 
hovedruter, ny terminal i sentrum, holdeplassutbedringer, mv. 



NYE VANER OG HOLDNINGSENDRINGER

Eksempel: 
Biltrafikken i Tønsberg vil kunne reduseres 
med 17% dersom én biltur i uka erstattes med 
kollektiv, gange eller sykkel.

Tall fra Urbanet Analyse  (mål og status –
presentasjon januar 2015).


