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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. 



Trafikken i 2030

14 % 
trafikkvekst



Trafikkmodellberegninger



Utviklingsmuligheter og analyse

• Ny plan for gående og plan for syklende er utarbeidet.

• Mulige veitiltak på hovedveinettet er vurdert.

• Det er sett på tiltak i Andebu sentrum.  



Plan for gående - Hvor er det størst potensial for 
å gå mer?

• Kart- analyser: Områder klassifisert fra høy til lav 
gangtilgjengelighet

• Høy gangtilgjengelighet = nærhet til mange og varierte 
målpunkt/tilbud

• Andebu: høy og nokså høy gangtilgjengelighet i 
sentrumsområdet



Plan for gående - Resultater Andebu sentrum

+ Mange rolige boliggater med liten  
trafikk og lave fartsgrenser

+ Flere gang- og sykkelveier med 
god standard inn mot sentrum

+ Grønne omgivelser, park- og 
idrettsanlegg som innbyr til 
aktivitet/opphold

- Sentrumskjernen er dominert av 
biltrafikk og store asfalterte flater 
(parkering)

- Uoversiktlig og lite tilrettelagt for å 
gå og oppholde seg i 
sentrumskjernen

- Mangel på trivelige 
sitteplasser/møteplasser 

- Få aktive fasader 
- Manglende universell utforming av 

mange gangfelt



Plan for gående - forslag til tiltak for Andebu sentrum

• Miljøgate
• Sentrumsplan – tilrettelegge for de 

som går og oppholder seg 
(gangtraseer og møteplasser/torg)

• Fortau langs Askjemveien
• Trygg og universell 

gangforbindelse til Andebu kirke
• Flere benker
• Universell utforming av gangfelt



Hovedveiene - Kodalveien

• Ny Kodalvei er kostbart
• Oppgradering av 

eksisterende er mer realistisk 
og anbefales.



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

- Etablere bomring / bomsnitt med høy takst
- Høy effekt for å begrense trafikkveksten
- Bygge store samferdselstiltak
- 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
- 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
- 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
- Mindre gang- og sykkeltiltak

Strategi alternativ 4: Bypakke uten bomring



Kort oppsummert

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

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

• I Andebu foreslås
• Miljøgate Andebuveien
• Fortau langs Askjemveien
• Gangforbindelse til kirken
• Oppgradering av sentrum
• Oppgradering av Kodalveien.

• Vi må planlegge for fremtidens mobilitet 
nå.



Høringsfrist

26. Oktober 2022

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