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BAKGRUNN  
 
Sandefjord havn benyttes av de tre fergene Color Hybrid, Color Viking (Color Line) og Oslofjord 
(Fjord Line) for daglig trafikk mellom Sandefjord og Strømstad i Sverige. Tildeling av seilingstider 
for fergedriften har vært gjenstand for ESA-sak, søksmål for norske domstoler, rettsforlik, 
omgjøring av seilingstider, m.m. Sandefjord kommune har forpliktet seg til å holde havnen åpen 
for fergetrafikk til og med 2025. Color Line (Color Hybrid) har en opsjon på forlengelse frem til 
2030, så lenge havna er åpen for fergetrafikk. 
  
Kommunestyret i Sandefjord vedtok i handlingsdelen til Kommuneplan 2019-2031 å 
gjennomføre en analyse av fordeler og ulemper ved fortsatt fergedrift fra Indre Havn. Hensikten 
med prosjektet er å beskrive konsekvensene fergedriften har for Sandefjord som samfunn, både 
de positive og negative sidene. Analysen vil kunne danne grunnlag for vurderinger av om det 
skal være videre fergedrift i Sandefjord etter 2025 / 2030.  
 
Konsulent skal engasjeres for å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse vedrørende 
temaene næringsutvikling, sysselsetting, økonomiske virkninger og besøks-/ turist-/ 
omdømmeeffekt. Utredningen skal være en gjennomgang av fergetrafikkens virksomhet og 
utvikling de siste fem årene og skal gi grunnlag for at kommunen kan gjøre en selvstendig 
utredning av videre fergedrift.  
 
Ved kommunens vurdering skal også konsekvenser for byutvikling, samt de trafikale 

konsekvensene vurderes. I dette notatet drøftes konekvensene en eventuell avvikling av 

fergedriften i Indre havn vil ha for byutviklingen i Sandefjord.  
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DET AKTUELLE AREALET (DAGENS FERGETERMINAL) 
Landarealet i Sandefjord sentrum som er i bruk til fergedriften er per i dag omtrent 15 daa. 

Arealet er uregulert og avsatt til havneformål i kommuneplanens arealdel. I tillegg er det 

godkjent en mindre utvidelse til biloppstilling vest for dagens biloppstillingsplasser. 

 

Figur 1: Landarealet som er i bruk til fergedrift. (Kilde: Sandefjord kommunes karttjeneste) 
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Sammen med Hesteskoen i vest og Brygga i øst, danner fergeleiet sjøfronten mellom 

Sandefjord sentrum og fjorden.  

 

Figur 2: Arealet for fergedrift vist med resten av Sandefjord sentrum i kommuneplanens arealdel. Brun farge er 

sentrumsformål. (Kilde: Sandefjord kommunes karttjeneste) 
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Figur 3: Arealet i bruk til fergedrift markert med rødt i katleggingen av sentrumsnære byutviklingsarealer i Sandefjord. 
De to svarte sirklebne viser fem og ti minutter gangavstand fra Byparken (Kilde: Byregnskap for Sandefjord sentrum 
2018, Sandefjord kommune, Asplan Viak, Vestfold fylkeskommune) 

Fergeterminalens sentrale, sjønære og strategiske beliggenhet tilsier at det vil være attraktivt for 

annen bruk enn fergeanløp. Det er et viktig grep i både lokal, regional og nasjonal arealpolitikk å 

tilrettelegge for boliger, handel og næring i sentrum av byer og tettsteder. Dagens fergeterminal 

er både arealpolitisk riktig og kommersielt attraktivt for både bolig og mange ulike typer næring. I 

et oppslag i Sandefjords Blad november 2019 antydet en næringsmegler en verdi på arealet på 

150 millioner kroner1.  

En gjennomgang av sentrumsnære arealer med byutviklingspotensiale fra 2018 (Byregnskapet) 

viste at fergeterminalen utgjør cirka 10 prosent av slikt areal i Sandefjord2. Dette tilsier at byen 

per i dag har mulighet til å prioritere andre deler av byen med byutviklingspotensiale og at 

fortsatt fergedrift ikke er til hinder for en positiv vekst i byliv, boliger og arbeidsplasser i 

Sandefjord. Spesielt kan det trekkes fram at ny jernbanestasjon skal utvikles i andre enden av 

sentrum. Den prosessen tilsier at også kommunen bør prioritere områdene rundt ny 

jernbanestasjon i sine planer.  

 
1 https://www.sb.no/nyheter/ferjer/ferjeterminal/ferjetomta-kan-vare-verdt-150-millioner/s/5-73-1027715 
2 https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer-og-rapporter/byregnskap-sandefjord-sentrum-
2018.pdf 

https://www.sb.no/nyheter/ferjer/ferjeterminal/ferjetomta-kan-vare-verdt-150-millioner/s/5-73-1027715
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer-og-rapporter/byregnskap-sandefjord-sentrum-2018.pdf
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer-og-rapporter/byregnskap-sandefjord-sentrum-2018.pdf
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ULIKE SCENARIER/GJENNOMFØRTE STUDIER 
Det er gjort ulike mulighetsstudier og tilsvarende for Sandefjord sentrum gjennom årene. Med 

utgangspunkt i fergeanløpets sentrale beliggenhet vil slike studier nødvendigvis omtale dette 

arealet. Noen eksempler følger: 

Civitas for Sandefjord kommune (2013) 

I forbindelse med kommuneplanrevisjon engasjerte Sandefjord kommune konsulentselskapet 
Civitas for definere byutviklingsstrategi for Sandefjord sentrum. Rapporten forelå april 201, og 
også denne pekte på Tivolitomta som et viktig areal for framtidig byutvikling. I rapporten 
anbefales det å ikke åpne for byutvikling på fergeterminalen i den kommende planperioden. Det 
konkluderes videre med at frigjøring av fergeterminalområdet ikke er en betingelse form 
nødvendig utvikling av sentrum og «For sentrumsutviklingen er det ingen viktig forutsetning å 
arbeide for flytting av fergeterminalen ut av sentrum.»  

 

Snøhetta for Color Line (2013) 

Høsten 2013 gjorde arkitektfirmaet Snøhetta et arbeid på oppdrag for Color Line ved å se på 

mulighetene på dagens fergekai, inklusive arealene mellom bykjernen og fergekaia (Tivolitomta). 

Mellom de to aksene «Jernbaneaksen» og de kommersielle aksen (Thor Dahls gate) som begge 

ender i sjøfronten, skulle Tivolitomta utvikles med boliger, butikker, et stort, nytt Maritimt senter, 

kino og mediatek. Tanken var å binde sentrum i Sandefjord sammen med Badeparken og 

havneområdet og gi byen en attraktiv front mot sjøen. Videre skulle trafikken i 

Strnadpromenaden reduseres ved å lede trafikken fra Kilgata mot Sandefjordsveien med en øst-

vest-forbindelse lenger nord i sentrum (i skissene er denne forbindelsen vist i Landstads gate). 

På dagens fergeterminal var det i dette arbeidet vist et nytt hvalfangsmuseum på ca 4000 

kvadratmeter, med en plass ut mot Hvalfangstmonumentet. 
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Figur 4: Utdrag fra Snøhettas arbeid (2013) 

 

Figur 5: Utdrag fra Snøhettas arbeid (2013) 
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DARK Arktekter for Sandefjord kommune (2014) 

DARK Arkitekter ble engasjert av kommunen og utarbeidet utredningen «Konsekvenser av økte 
byggehøyder i sentrum», levert mars 2015. I arbeidet har arkitektene sett mer detaljert på noen 
eksempelkvartaler, men selv om fergeterminalen er identfisert som et potensielt 
transformasjonsområde, er ikke dette kvartalet behandlet særskilt. Det konkluderes med at 
fergeterminalen bør inngå i en helhetlig plan for kvartalene fra torget til sjøfronten, der 
eneventuell omlegging av fylkesveien også bør inngå, og: «Sjøfronten bør generelt 
tilgjengeliggjøres og oppgraderes, dette bør gjøres gjennom en helhetlig og langsiktig plan. 
Bebyggelse bør være publikumsrettet og det bør etableres attraksjoner langs en 
sammenhengende havnepromenade. (…) Bygninger tillates i maks. tre etasjer, som pavillionger 
i landskapet, på brygger og utstikkere.» 
 
 

Civitas og Dyrvik Arkitekter for Sandefjord kommune (2017) 

«Mulighetsstudie – Sjøfronten i Sandefjord fra Kilen til Stub» forelå mai 2017. I mulighetsstudien 

ble følgende tiltak anbefalt for fergeområdet: «Opparbeide en mer direkte og permanent 

gangforbindelse over fergeområdet, og forbedre "snarveien" gjennom ISPS-området. Etablere 

infosenter/prosjektkontor for havnepromenaden og sjøfrontutviklingen i den gamle tollbygningen. 

Effektivisere fergeområdet, f.eks. ved å rive tilbygg til tollboden og/eller bygge to etasjer med 

biloppstilling. Det kan frigjøre plass til et nytt bygg som gir et målpunkt i forlengelsen av Thor 

Dahls gate, og henvender seg mot Thor Dahls gate og sjøfronten. Første etasje i bygget har 

servering i kombinasjon med utstillingslokale for Hvalfangstmuseet med formidling av historien 

om Southern Actor og hvalfangerbåtene.» 
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Figur 6: Utdrag fra «Mulighetsstudie Sjøfronten» (2017) 

KONSEKVENSER FOR BYLIVET I SENTRUM FOR ØVRIG - 

BARRIEREVIRKNINGER 
Avvikling av fergedrift vil ikke bare medføre at et strategisk areal i Sandefjord åpnes for ny bruk: 

Det vil også ha konsekvenser utenfor det arealet som i dag er fergeterminal. Først og fremst 

dreier dette seg om reduserte barrierevirkninger. Både ved at trafikken i Strandpromenaden blir 

redusert og ved at fergeterminalen ikke lenger vil være barriere mellom byen og fjorden.  

Det utarbeides en egen trafikkrapport innenfor samme prosjekt som dette notatet inngår. 

Beregninger i denne rapporten viser at 9 % av trafikken i Strandpromenaden er generert av 

fergedriften. Selv om trafikken i Strandpromenaden vil være være betydelig også dersom 

fergedriften blir avviklet, er trafikkredusjonen i seg selv nok til å redusere barrierevirkningen av 

denne veien. Det viktigste bidraget til reduksjon i barrierevirkningen vil være at de punktvise 

belastningene på veisystemet som en fergeankomst genererer vil bortfalle. Dette understrekes 

av at fergetrafikken er størst i juli, samtidig som Sandefjord samtidig er preget av økt trafikk ifbm 

feriegjester og at det er sommermånedene det er mest attraktivt med utendørs byliv. 
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Fergeområdet som barriere mellom byen og fjorden vil bli spesielt merkbart dersom tilstøtende 

arealer (som Tivolitomta) utvikles med byfunksjoner og fergedriften fortsetter. Flere av studiene 

referert til tidligere i notatet peker på sammenhengen mellom Tivolitomta og fergeområdet og at 

disse bør planlegges i sammenheng. Det er en utfordring at slike helhetlige planer kan sende 

signaler om at kommunen planlegger for avvikling av fergedrift når intensjonen i utgangspunktet 

skal være å planlegge for utviklingen av Tivolitomta. Det er en risiko for at beslutninger som i 

utgangspunktet ikke berører arealet for fergedrift legger føringer for om fergene skal fortsette å 

gå fra Indre havn. Konsekvensen kan være mer fragmentert reguleringsplanlegging i Sandefjord 

sentrum, for å unngå å legge ikke-intenderte føringer på fergedriften. 

De senere årene har det blitt noe mer publikumsrettet aktivitet i Thor Dahl-bygget, like øst for 

fergeterminalen, blant annet er NAV og serveringssteder etablert her. Byutvikling på dagens 

fergeterminal med tilettelegging for handel og servering kan bidra til at flere aktører flytter hit fra 

det etablerte bysentrum og dermed bidrar til flytting av sentrum heller reell vekst i Sandefjord. 

Arealets strategiske og attraktive beliggenhet øker risikoen for dette. Dersom byutvikling på 

fergeterminalen bidrar til reell vekst i Sandefjord sentrum, for eksempel ved at en aktør som 

ellers ikke ville etablert seg i byen flytter hit, vil dette supplere dagens sentrum heller enn å 

utarme det. 

I dette notatet er det så langt tatt utgangspunkt i to situasjoner: Fortsatt fergedrift eller avvikling 

av fergedrift. Det er imidlertid ikke gitt at situasjonen vil være som i dag med fortsatt fergedrift. 

Innføringen av Color Hybrid høsten 2019 har vist at fergekapasiteten kan økes, og dette vil 

spesielt påvirke antallet biler som benytter enkeltavganger. Ved økning av maks antall biler per 

ferge blir barrierevirkningen i Strandpromenaden fortserket, og risikoen for økt trafikk i øvrig 

gatenett i Sandefjord sentrum vil også øke. Da kapasiteten på dagens fergeterminal til tider er 

overutnyttet, vil ytterligere økning i fergekapasitet mest sannsynlig også kreve økt kapasitet på 

fergeterminalen. Først og fremst kan denne kapasiteten økes ved å avsette et større areal til 

fergeterminal. Det gjennomføres en utvidelse av fergeterminalen våren 2020, men ytterligere 

arealmessige utvidelser av fergeterminalen vil være svært uheldig for byutviklingen i Sandefjord. 

OPPSUMMERING 
• Fergeterminalen er et svært viktig område for Sandefjord som er godt egnet for sentrale 

funksjoner og byutvikling. 

• Sandefjord by har mange andre arealer som egner seg for byutvikling. 

• Fergeterminalen danner en barriere mellom sjøfronten øst og vest for fergeterminalen og 

trafikken til og fra fergene forsterker Strandpromenaden som barriere i bymiljøet. 

• Byutvikling på fergeterminalen kan bidra til at etablerte aktører i Sandefjord sentrum 

flytter til Sjøfronten og etterlater dagens sentrum med mindre byliv. 

• Fergeterminalen henger sammen med Tivolitomta og Sjøfronten. Utvikling av Tivolitomta 

og Sjøfronten kan legge føringer på utviklingen av fergeterminalen og utviklingen av 

disse tilstøtende arealene vil påvirkes av om fergedriften i Indre havn skal fortsette på 

lang sikt eller ikke.. 
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KONKLUSJON 
Dersom fergene skal flyttes bør det legges til rette for byutvikling på arealet som i dag er 

fergeterminal. Byutvikling her bør imidlertid ikke planlegges for dette arealet alene, men ses i 

sammenheng med tilgrensende arealer, først og fremst kvartalene mellom Torget, 

Jernbanealleen og Thor Dahls gate og arealene langs sjøen fra Stub til Kilen. For byutvklingen 

og bylivet i Sandefjord vil avvikling av fergeterminalen være positivt dersom arealene gis høy 

kvalitet og viktige urbane funskjoner. Det er god tilgang til andre sentrumsnære 

transformasjonsområder i Sandefjord og dette gjør at transformasjon av fergeterminalen ikke 

vurderes som viktig på kort sikt.  

Byutvikling på fergeterminalen kan blokkere muligheten for en hver form for skipsanløp i 

framtida. Det anbefales å gjøre vurdering av om det fortsatt skal være kaianlegg osv som gjør 

det mulig med anløp av større båter i Indre havn, før det tas en beslutning om ny bruk av 

arealet.  

Fergeterminalens strategiske, sentrale og attraktive beliggenhet gjør den attraktiv for byutvikling. 

Arealets størrelse og at det per i dag ligger løsrevet fra dagens sentrum, tilsier at det kan bidra til 

intern konkurranse i Sandefjord å åpne arealet for «ordinær» byutvikling. Arealets størrelse og 

attraktivitet gjør imidlertid arealet egnet for å tiltrekke seg aktører som ellers kanskje ikke ville 

etablert seg i Sandefjord eller Sandefjord sentrum, f. eks offentlige aktører av regional eller 

nasjonal betydning innenfor utdanning, forvaltning eller kultur. På lang sikt er transformasjon av 

fergeterminalen strategisk viktig for byutviklingen i Sandefjord. 

 


