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Hva er en mobilitetsplan?



Hvorfor mobilitetsplan?

• Areal- og transportbehovet øker
• Avviklingsutfordringene øker
• Befolkning tett konsentrert rundt by og tettsted
• Reisene som foretas er korte og sentrumsrettede økt  gange/ 

sykkel/ kollektiv
• Langsiktig plan for transportsystemet



Planer og føringer

• Nasjonal og regional transportplan: 
• Nullvekstmålet Trafikkvekst tas med gange/ sykkel / kollektiv
• Klima- og miljøvennlige transportformer

• Kommuneplanen 2019 – 2031:



Mål for mobilitet i Sandefjord

• Hovedmål:
• Sandefjord kommune skal tilrettelegge for et transportsystem som er bærekraftig, effektivt, brukervennlig 

og trygt for innbyggerne og næringslivet.
• Nullvekstmålet; vekst i persontransport tas med gange / sykkel / kollektiv. 

• Delmål:
• Sikre næringslivet effektive og bærekraftige løsninger.
• Sikre gode og bærekraftige transportløsninger for alle.
• Legge til rette for kollektiv, gange og sykkel. 



Transportformenes konkurranseforhold

• Alt ligger til rette for spesielt sykkel i 
Sandefjord, hvorfor er da 3 av 4 reiser med 
bil?

• Det er enkelt å benytte bil i Sandefjord:
• God fremkommelighet
• God tilgang til parkering
• Bilen er komfortabel

• Skal flere gå, sykle eller bruke kollektivtrafikk 
må konkurranseforholdene endres: Gange-, 
sykkel og kollektivtrafikk må være fordelaktig 
å benytte.



Trafikken i 2030

14 % 
trafikkvekst



Trafikkmodellberegninger



Scenarier for å nå målene



Utviklingsmuligheter og analyse

• Hovedplanen for sykkel er revidert og ny plan for gange 
foreligger. 

• Buss:
• Satsing på ruter med flest reisende
• Kollektivfelt i Kilgata

• Tog:
• Ny jernbane og stasjoner gir mange muligheter. 

• Ny mobilitet:
• Det må forventes nye mobilitetsløsninger i fremtiden.  



Utviklingsmuligheter og analyse

• Parkering:
• Svært mange p-plasser i Sandefjord by, lav bruk av p-hus. 
• På sikt vurdere p-hus i ytterkant av Sandefjord sentrum
• Oppgraderingsprosjekter, eks. Kongens gate og Thor Dahls 

gate er positivt. 



Utviklingsmuligheter og analyse

• Hovedveiene:
• Sandefjordsveien er hovedadkomst til 

Sandefjord.
• Forbedre forbindelsen Vesterøya – sentrum.
• Ny riksvei fra Tassebekk til Torp.
• Oppgradere Ringveien
• Oppgradere Tassebekkveien
• Oppgradere Kodalveien



Ringvei 2



Vesterøya - sentrum



Vesterøya - sentrum

Kilde: Google maps



Fremtidsfortellinger

1. Fortsette som vi gjør nå

2. Redusert trafikkvekst og overgang til kollektiv, 
sykkel og gange (grønn mobilitet)

3. Omfattende veiutbygging og fortsatt 
trafikkvekst



Finansieringsordninger

• Ny tilskuddsordning i NTP for 5 mellomstore 
norske byer inkl. Sandefjord.

• Bypakke
• Fire bomsnitt rundt Sandefjord med 5 kr. i 

avgift kan gi 70 mill. kr. i årlig inntekt = 1 
milliard kr. lånefinansiert.

• Finansiering av enkeltprosjekter, eks. ny vei 
Tassebekk – Torp. 



Strategier og tiltak

• Trafikkavvikling i Sandefjord har frem til nå vært 
god, de fleste reiser er med bil og det er enkelt å 
komme seg frem og parkere. 

• Det vil bli avviklingsutfordringer fremover, tiltak 
bør planlegges. 

• Hvordan mobiliteten i Sandefjord skal være i 2030 
må planlegges nå. 

• Sandefjord står ved noen sentrale veivalg. 



Strategier

- Etablere bomring / bomsnitt med høy takst
- Høy effekt for å begrense trafikkveksten
- Bygge store samferdselstiltak (tunnel Preståsen, ny innfartsvei øst, oppgradering Kodalveien og Tassebekkveien, 4-felt hele 

Sandefjordsveien)
- Etablere kommunalt P-hus tett på sentrum (som frigjør areal til byutvikling i sentrumsgatene)
- Satse på gange, sykkel og kollektivt

Strategi alternativ1: Bypakke stor

- Etablere bomring / bomsnitt med middels takst
- Middels effekt for å begrense trafikkveksten
- Bygge noen store samferdselstiltak (tunnel Preståsen, ny vei Tassebekk - Torp, 4-felt hele Sandefjordsveien)
- Etablere kommunalt P-hus tett på sentrum (som frigjør areal til byutvikling i sentrumsgatene)
- Satse på gange, sykkel og kollektivt

Strategi alternativ 2: Bypakke middels

- Etablere bomring / bomsnitt med lav takst
- Liten effekt for å begrense trafikkveksten
- Utvikle og forsterke eksisterende transportsystem, balansering av transportformer. Bygge endel mindre samferdselstiltak 

(kryssutbedringer, forsterkning av eks. veier, noen mindre veiomlegginger)
- Etablere kommunalt P-hus tett på sentrum (som frigjør areal til byutvikling i sentrumsgatene)
- Satse på gange, sykkel og kollektivt

Strategi alternativ 3: Bypakke liten

- Etablere Bypakke uten bomring / bomsnitt
- Spille inn veitiltak til Handlingsprogrammet for fylkesvegnettet og NTP. Ønske om noe tilskuddsmidler gjennom NTP.
- Ingen store veitiltak
- Bygge på kommunal vei med kommunale midler.
- Leve med kollektivdekningen som er i dag. 
- Mindre gang- og sykkeltiltak

Strategi alternativ 4: Bypakke uten bomring



Strategi alternativ 2: Bypakke middels

• Bomring med middels sats
• Satsing på tiltak for gående, 

syklende og kollektivreisende.
• Aktuelle tiltak på veinettet:

• Ny vei Kilen – Tempokrysset
• Bygge om Kilgata til bygate
• Oppgradere Ringveien
• Oppgradere Sandefjordsveien
• Ny vei fra Tassebekk til Torp
• Parkeringshus i ytterkant av 

Sandefjord sentrum.



Strategi alternativ 3: Bypakke liten

• Bomring med liten sats
• Satsing på tiltak for gående, syklende og 

kollektivreisende.
• Aktuelle tiltak på veinettet:

• Kollektivfelt i Kilgata
• Oppgradering av Gokstadveien, 

Skiringssalveien, Landstadsgate.
• Oppgradere Ringveien
• Oppgradere Sandefjordsveien
• Parkeringshus i ytterkant av Sandefjord 

sentrum.



Kort oppsummert

• Trafikkveksten fortsetter hvis vi ikke 
gjennomfører tiltak, det blir mer kø.

• Det bør etableres en bypakke som 
begrenser trafikkveksten og gir rom for 
nødvendige tiltak.

• Hvilke tiltak som skal inn i en bypakke må 
vurderes nærmere.

• En slik utvikling gir en effektiv og 
bærekraftig mobilitet for alle 
trafikantgrupper. 

• Vi må planlegge for fremtidens mobilitet 
nå.



Høringsfrist

26. Oktober 2022

https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/
overordnet-planlegging/mobilitetsplan/
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