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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
• Ny plan for gående utarbeidet
• Buss:

• Satsing på ruter med flest reisende
• Tog:

• Ny jernbane og stasjoner gir mange 
muligheter. 

• Ny mobilitet:
• Det må forventes nye mobilitetsløsninger i 

fremtiden.  
• Parkering 

• Parkeringsstrategi
• I Stokke bør parkeringsbehovet vurderes.



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



Ny vei Tassebekk – Torp / Torp øst

• Transportanalyse konkluderer med at 
det er behov for ny vei til Torp

• 40 % av trafikken til flyplassen 
kommer nordfra

• Tiltaket har positiv trafikantnytte
• Finansiering ved hjelp av 

bompengeinntekter (enkeltstående 
eller bypakke)

• Statens vegvesen ansvarlig for 
planlegging og bygging

• Bør ses i sammenheng med 
fremtidig bygging av jernbanetraseen



Stokke sentrum



Plan for gående

• Arbeidet med tilrettelegging for 
gående i kommunen har til nå vært 
fragmentert.

• Gående og syklende ofte sett under 
ett, mens det egentlig er 
transportgrupper med ulike behov

• Nasjonal gåstrategi (SVV 2012):
• To hovedmål:

1. Det skal være attraktivt å gå        
for alle

2. Flere skal gå mer



Hvor er det størst potensial for å gå mer?

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

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

• Stokke: høy og nokså høy 
gangtilgjengelighet i 
sentrumsområdet



Gangvennlighet 

• Hvor godt tilrettelagt er det for å gå?
• Kartlegging av sentrale gangruter i 

Sandefjord by, Stokke og Andebu
• Befaring
• Innsamling av data (trafikkmengde, 

ulykker m.m)



Resultater Stokke sentrum

+ Mange rolige boliggater med liten  trafikk 
og lave fartsgrenser

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

+ Grønne omgivelser og rekreasjonsområder 
tett på sentrum (Bokemoa)

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

- Anleggene i sentrum er 
usammenhengende og av varierende 
kvalitet

- Frederik Stangs gate preget av biler, støy 
og få aktive fasader

- Få aktiviteter og møtesteder (lek, 
sitteplasser/uteservering)



Forslag til tiltak for Stokke sentrum

• Miljøgate i Frederik Stangs gate
• Rydde i parkering – mer plass 

til gående og opphold
• Flere lekeplasser og aktiviteter 

som skaper liv i sentrum
• Flere benker og sykkelstativer



Hovedplan for sykkel

• Definert et hovednett for 
sykkel

• Vurdert standard og behov 
for oppgradering:
• Frederik Stangs gate – miljøgate
• Melsomvikveien – rydde i 

avkjørsler
• Rørkollveien – forlenge anlegg

• Rutene skiltes



Sykkelparkering



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
• 4 alternative strategier – alle innebærer bypakke

• Komme i posisjon for tilskuddsordning i NTP
• Bremse trafikkveksten og etablere de tiltakene vi 

ønsker



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. 

• Mer plass til menneskene i byen/tettstedene
• Vi må planlegge for fremtidens mobilitet nå.



Høringsfrist

26. Oktober 2022
https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/
overordnet-planlegging/mobilitetsplan/
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