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Hva er en mobilitetsplan?



Planprogram for mobilitetsplan-
hvorfor?

• Kommunedelplan→ planprogram

• Planprogrammet er vår «avtale» med 
omverdenen om hva planen skal inneholde og 
hvordan den skal utarbeides.

§4-1: Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, 
planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, 
spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke 
alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger



Formålet med planarbeidet

• Hvordan planlegge mobiliteten i kommunen?
• Effektivt transportsystem

• Tilrettelegging for miljøvennlige transportformer

• Høy andel gående, syklende og kollektivreisende



Medvirkning

• God medvirkning er avgjørende for å sikre 
nødvendig forankring av planen:
• Saksbehandling folkevalgt organ

• Workshops og informasjonsmøter

• Høringer

• Digitale løsninger for medvirkning

• Barn og unges interesser



Planfaser

Fase 1:

• Oppstart og 
etablering av 
kunnskapsgrunnlag

Fase 2:

• Målformulering

Fase 3:

• Utvikle alternativer / 
scenarier

Fase 4:

• Vurdering og 
anbefaling

Fase 5: 

• Handlingsplan m/ 
prioritering av tiltak



Transportmodell



Utredningstema

• Kommunale veier

• Fylkes- og riksveier:
• Vesterøya / Østerøya – Sandefjord sentrum

• Andre viktige fylkesveier, inkl. Ringveien rundt Sandefjord

• Veier beskrevet i kommuneplanen at skal ses på:

• Tassebekk- Nilsesvingen inkl. ny vei til lufthavnen

• Ny Kodalvei

• Ny vei mellom Borgeskogen nord og Fossnes

• Omlegging nedre del Håskenveien



Utredningstema

• Kollektivtrafikk (buss / tog)

• Sandefjord sentrum

• Stokke sentrum



Utredningstema

• Sykkel

• Gange

• Ny mobilitet

• Parkering



Utredningstema

• Helhetlig areal- og transportplanlegging



Utredningstema

• Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

• Finansieringsformer

• Trafikksikkerhet



Fremdrift

Aktivitet Tidspunkt

Sak folkevalgt behandling igangsetting av arbeidet med mobilitetsplan Mai 2020 (allerede gjennomført)

Utarbeide forslag til planprogram (§11-13m jf. § 4-1) Nov 2020 - jan 2021

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram (§11-14) Jan 2021 – mar 2021

Fastsetting av planprogram (§11-13) Mai 2021

Planforslag til førstegangsbehandling (§11-1, jf. § 4-1) Nov 2021

Høring og offentlig ettersyn av planforslag (§11-14) Des 2021

Vedtak av kommunedelplan (§11-15) Mar 2022

Kunngjøring av planvedtak (§11-15) Mar 2022


