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FORORD
I 2014 startet den største norske kommunereformen
som er gjennomført i Norge i nyere tid. Nye og større
kommuner gir muligheter til å tenke annerledes om
hvordan kommunene skal utvikle seg, men er også
utfordrende med tanke på å opprettholde nærheten til
alle kommunens innbyggere.
Med sammenslåingen av gamle Stokke, Andebu og
Sandefjord har nye Sandefjord kommune sett dagens
lys. Med sin lange kystlinje, store jordbruksarealer og
dype skoger har kommunen en mangeartet geografi.
Samtidig er Sandefjord kommune med sine over
64 000 innbyggere den mest folkerike kommunen i
det nye storfylket Vestfold og Telemark, og en av de
mest tettbefolkede.
Med en mangeartet geografi følger det en variert
bosetting, hvorav 87 % av kommunens befolkning er
bosatt i tettsteder, slik SSB definerer tettsteder.
I denne rapporten er det forsøkt å kartlegge hvilke
kvaliteter, likheter og ulikheter som finnes i kommunens definerte tettsteder og lokalsentre.
Rapporten skal danne grunnlag for kommunens
steds- og arealutvikling. I rapportens avslutningskapittel oppsummeres kunnskapen fra stedene, og
det foreslås hvordan denne kunnskapen følges opp
gjennom forankring i kommunale planer.
Sandefjord, mars 2021

Stedsanalysen ble behandlet i Kommunestyret 29. april
2021. Etter den politiske behandlingen er det foretatt
følgende korrigeringer:
S 2 - ny tekst under temaet Alder hjemmeboende
S 5 - Kodal kirke er endret til å være innenfor stedsavgrensningen for Kodal etter innspill i kommunestyrebehandlingen. Dette er sjekket ut med NMU for Kodal.
S 32 - Vonheim beskrives som Kulturhuset Vonheim.
Brukerne av kulturhuset er endret fra amatørteaterforeningen/revylaget til Ungdomslaget.
Det er utarbeidet et tillegg til analysen som tar for seg
ulike måter å telle innbyggere på - se vedlegg 2. Her
finnes også veksttall for alle grunnkretsene i skolekretsen
som er tilknyttet stedene.
Sandefjord, juni 2021.

Sti for øye, Arnadal.
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INNLEDNING
Oppgaven er forankret i handlingsdelen til gjeldende kommuneplan for 2019-2031 under tema FNs bærekraftsmål
nr 17 – samarbeid for å nå målene, oppgave 1 side 92:
1) STEDSUTVIKLING FOR KOMMUNENS TETTSTEDER
OG LOKALSENTRE Sentralt i denne oppgaven er tilpasset utvikling for tettstedene Stokke og Andebu og lokalsentrene Høyjord, Kodal, Fossnes/Arnadal og Melsomvik.
Bevissthet om framtidig boligutvikling, hvilke funksjoner
det bør tiltrettelegges for på de ulike stedene, stedsidentitet og kulturelt uttrykk er viktige elementer som må vurderes i arbeidet med stedsutvikling. En naturlig del av dette
arbeidet vil være framtidig skole- og barnehagestruktur,
dekningsanalyse grønnstruktur, prioritering av gang- og
sykkelveger, boligsosial handlingsplan, omsorgsboliger,
kultur- og aktivitetsbygg mm.
Bakgrunn
I sammenslåingsprosessen ble tettsteder og lokalsentre
diskutert i fellesnemda. Følgende punkt er aktuelle i arbeidet med stedsanalysen:
Målformuleringer:
• Lokal identitet med nærhet til basistjenestene
• Funksjonelle samfunnsutviklingsområder med god
infrastruktur og tettstedsutvikling.
Tjenestetilbudet:
• Dekning av basistjenester der innbyggere bor.
• Skolestruktur opprettholdes.
• Egnet virksomhet i Stokke rådhus og Andebu
herredshus søkes opprettholdt.
• Høyjord og Melsom skole opprettholdes.
• Barnehageplass med utgangspunkt i der folk bor.
• Sykehjemsplasser, omsorgsboliger og bo- og servicesenter nærmest mulig der folk bor.
• Bemannede bibliotekfilialer i Stokke og Andebu.
Organisering av arbeidet
Oppgaven er gjennomført av en prosjektgruppe bestående
av Inger Line Birkeland, Mikael Lindh, Signe Moland og
Anne Therese Anvik (prosjektleder). Kommunens folkehelsenettverk utvidet med næringsrådgiver og ansvarlig
for samfunnssikkerhet og beredskap, har vært referansegruppe. Rådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.
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Styrene i nærmiljøutvalgene for Bokemoa, Andebu,
Fossnes/Arnadal, Melsomvik, Kodal og Høyjord var viktige
partnere for å innhente kunnskap om stedene og om relevante aktører som bør involveres i arbeidet.
Denne rapporten er faktabasert, og vil danne grunnlag
for videre diskusjoner om utvikling av stedene. Som fakta
regnes både kvantitative data som befolkningsoversikter,
kartlegging av funksjoner og avstander mellom dem og
kvalitative data som samtaler og intervjuer med relevante
innbyggere på stedene.
Arbeidet med rapporten ble påbegynt i januar 2020. Medvirkningsprosessen som var planlagt, ble sterkt redusert
som følge av smitteverntiltak innført i mars 2020 for å
stoppe utviklingen av Covid-19. Vi rakk å avholde et felles
møte med deltakere fra Kodal, Arnadal, Andebu og Stokke
nærmiljøutvalg. Høyjord og Stokke NMU har hatt separate samtaler i tillegg. Videre kommunikasjon har vært på
e-post. Et utkast ble sendt NMU’ene i desember 2020 og
faktakorreksjoner av tekst og illustrasjoner er inkludert i
endelig rapport. Alle NMU-ene har gitt tilbakemelding.
Data brukt i utarbeidelsen av denne rapporten har blitt
innhentet gjennom bruk av GIS*-analyser, medvirkningsmøter, samt fra andre rapporter utarbeidet av kommunen
på et tidligere tidspunkt. (*Geografisk Informasjon System.)

FNS BÆREKRAFTSMÅL
revy. Stokke har Bokemoa som et vernet område (bøkeskog), Melsomvik har både en tett historisk bebyggelse og
kultiverte naturområder tilknyttet den videregående skolen.
Høyjord har Vestfolds eneste stavkirke og Andebu har
Solheim ungdomslokale med revy, barneteater og Hælja
Hime: en årlig aktivitetsuke.
Alder hjemmeboende
92% av innbyggere som var 77 år i 2019 mestrer hverdagen uten kommunale helstjenester. Antall personer med
demens i Sandefjord kan anslås til 1283 personer i 2020,
tilsvarende 2% av befolkningen, og 81% av disse bor i
eget hjem. Les mer i folkehelseoversikten s 25.

Nr. 4 – God utdanning

Kommuneplanens samfunnsdel kapittel 6 – kommunens
overordnede samfunnsmål viser lokale mål under hvert av
de prioriterte bærekraftsmålene. Her gis en kort beskrivelse av aktiviteter og status på stedene knyttet til de ulike
kommunale målene.

Nr. 3 – God helse
Tilbud til ulike behov
Frivilligsentralene i Andebu og Stokke har et variert tilbud
til alle aldre, fra åpent hus med vaffelservering, datacafe,
bootcamp og balansetrening. Frivilligsentralene bistår
også med praktiske oppgaver som lett hagestell, følgehjelp og turvenn. Frivilligsentralene er lokalisert i Andebu, Stokke og Sandefjord, et resultat av opprettelse før
kommunesammenslåingen. Tradisjonelt har Melsomvik og
Arnadal vært tilknyttet sentralen i Stokke, mens Kodal og
Høyjord har vært tilknyttet Andebu.
Kultur og rekreasjonsarenaer
Alle stedene har tilrettelagt for en variasjon av rekreasjonsarealer utendørs, fra badeplasser til skiløyper. De har
også områder med særtrekk for hvert sted. Arnadal har
Sti for øye, en turløype med kunstinstallasjoner. Kodal
har Kulturhuset Vonheim, en viktig arena for teater og

Barnehagetilbud også til minoritetsspråklige
Kommunen driver aktivt arbeid for å rekruttere flere
minoritetsspråklige barn til barnehage. Dette er et prosjekt
finansiert av Utdanningsdirektoratet og ønsket av kommunestyret.
Skolebidragsindikatorer/grunnskolepoeng
I 2019 var snitt for elevkullet 41,8 grunnskolepoeng, og
har vært stabilt de tre siste målingene. Folkehelseoversikten fra 2019 har mer om grunnskolepoeng og skolebidragsindikatorer på kommunenivå.
Ungdata
Ungdataundersøkelsen gjennomføres på ungdomsskolene. Elever fra Arnadal og Melsomvik går på Stokke
ungdomsskole. Andebu ungdomsskole har elever også fra
Høyjord og Kodal. Aktuelle opplysninger er gjengitt under
relevante tema her i oversikten.
Fritidstilbud
Fritidstilbud er i stor grad basert på frivillig innsats. Det er
idrettslag i Andebu, Stokke, Høyjord, Kodal og Arnadal.
Stokke og Andebu har skolekorps som rekrutterer innenfor
de gamle kommunegrensene. NMUene har informert om
et rikt tilbud om teater og revy, idrettslag, triatlon, gokart,
akebakker og ikke minst god dugnadsånd og godt naboskap.
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Nr. 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Bo- og arbeidsattraktivitet
Stokke/Melsomvik/Arnadal: Ungdataundersøkelsen viser
at ca 30 % av ungdommene i Stokke kunne tenke seg å
bo i kommunen når de blir voksne, og 60 % svarer at de er
fornøyde med lokalmiljøet der de bor.
Andebu/Kodal/Høyjord: Ungdataundersøkelsen viser at
ca 35 % (g 37% j 32%) av ungdommene i Andebu kunne
tenke seg å bo i kommunen når de blir voksne, og ca 66
% svarer at de er fornøyde med lokalmiljøet der de bor.
Arbeidsplasser og sosialt entreprenørskap
Arbeidsplassene i kommunen er i hovedsak konsentrert
i tettstedene Andebu og Stokke, i Sandefjord sentrum,
langs E-18 (Fokserød og Tassebekk) og Borgeskogen.
Uføre
I Sandefjord var det per 31.12.16 registrert 960 personer
i alderen 18-44 år som regnes som unge uføre. Les mer
i folkehelseoversikten s 35. Det er stor variasjon i kommunen, med høy andel i Andebu/Høyjord (8,8%) og lav
andel i Melsom (1,7%). Les mer i levekårskartleggingen s
54.
Næringsarealer
Næringsarealene er i stor grad sammenfallende med de
store arbeidsplasskonsentrasjonene, men arealkrevende
virksomheter er lokalisert på Borgeskogen og Fokserød/
Kullerød. Store, framtidige næringsarealer er lokalisert
på østsiden av Torp, den nordlige delen som tidligere var
avsatt til framtidig flyplassvirksomhet.

Nr. 9 – innovasjon og infrastruktur
Nye etableringer siste år
Ny kommunedelplan for jernbanetrase gjennom Sandefjord ble vedtatt 2019, fra rett nord for Stokke til Sandefjord grense mot Larvik. Stasjoner vil være på vestsiden av
Torp, Stokke sentrum og Sandefjord ved den
videregående skolen.
Framkommelighet
Stokke/Melsomvik/Arnadal: Ungdataundersøkelsen viser
at ca. 40% av elevene vanligvis sykler eller går til og fra
skolen, og ca 70 % bruker 15 minutter eller mer på skoleveien (en vei).
Andebu/Kodal/Høyjord: Ungdataundersøkelsen viser at
ca. 40% av elevene vanligvis sykler eller går til og fra skolen, og ca. 70 % bruker 15 minutter eller mer på skolevei3

en (en vei).
Kollektivtilbud
Et søk på VKTs rutetilbud viser at det er busslinjer mellom
alle stedene, men med svært varierende rutetilbud. Andebu har direktelinje både til Sandefjord og Tønsberg. Mellom Sandefjord og Stokke er tog et bedre tilbud enn buss.
I Arnadal er skolebussen hovedtilbudet. På søndag er det
busstilbud kun mellom Stokke, Melsomvik og Tønsberg,
og denne linja har mange avganger også i ukedagene.

Nr. 10 – mindre ulikhet
Lokale foreninger og organisasjonsliv
Stokke/Melsomvik/Arnadal: Ungdataundersøkelsen viser
at ca. 60 % av ungdommene som har svart er med i et
idrettslag eller idrettsklubb.
Andebu/Kodal/Høyjord: Ungdataundersøkelsen viser at
rundt 60 % av ungdommene som har svart er med i et
idrettslag eller idrettsklubb.
Lokale markeringer
Alle tettsteder og lokalsentre har 17. mai tog. Julegrantenning er flere steder, men julemarkedet i Melsomvik utmerker seg. Andebu har Hælja Hime som det største bygdedagarrangementet.
Dugnadsinnsats
Alle NMUene melder om stor og stabil dugnadsinnsats
både innefor idrett, sesongmessige markeringer og ad hoc
arrangementer som for eksempel akedag når det er snø.
Innbrudd/trygghet
Stokke/Melsomvik/Arnadal: Ungdataundersøkelsen viser
at over 95 % av guttene opplever nærmiljøet sitt trygt om

kvelden, mens ca 75 % av jentene gjør det.
Andebu/Kodal/Høyjord: Ungdataundersøkelsen viser at
over 95 % av guttene opplever nærmiljøet sitt trygt om
kvelden, mens ca 80 % av jentene gjør det.
Konserter, forestillinger, sportsbegivenheter
Noen av de største arrangementene er: Hælja Hime,
teaterlaget i Kodal, Gråtassen Triatlon, Julegate i Melsomvik, skiarrangement i Storås, arrangementeri regi av
Stokke bygdetun og arrangementer på Sundåsen Fort.

Nr. 11 – bærekraftige byer og samfunn

Leve hele livet og aksjon eldresikkerhet. Fellesforum – dialogarena for å fremme mangfold og inkludering. Sentralen i Andebu har etablert sosial møteplass for ungdom.
Se mer i folkehelseoversikten.
Påvirkningskraft høringssaker
Alle nærmiljøutvalgene får tilsendt høringsdokumenter
som kan være relevante for dem å uttale seg om. Det er
normalt og ønsket at de sender høringsuttalelse. Det er
ønskelig fra nærmiljøutvalgene at rutinene for medvirkning
justeres slik at de får beskjed når en sak de har uttalt seg
til skal skal opp til politisk behandling.

NMU – deltakelse/interesse
Hvert NMU fordeler en sum til nærmiljøtiltak. Denne summen består av et fast beløp på kr 79 000 + kr 69,88 per
barn/ung under 20 år. Dette forankres årlig i kommunens
økonomibehandling.
Rekreasjonsområder
Alle stedene har rekreasjonsarealer, både større skog- og
friluftsområder, men også parker og andre opparbeidede
områder. Det er flere tilbud på Håsken, blant annet en
frisbee-golfbane. Det er badeplasser flere steder, men kun
Melsomvik har kystlinje.
Frivillige organisasjoner
Det er tilbud om skolekorps, idrettslag og andre frivillige
lag og foreninger på alle stedene
Luftkvalitet
Luftkvalitet er særlig knyttet til vegtrafikk. For stedene i
analysen vil det være gjennomgangstrafikk i Stokke og
Andebu som kan gi noe påvirkning for luftkvalitet.
Sandefjord har ikke målinger på luftkvalitet.no

Medvirkningsmøte på Andebu herredshus, 26. februar.

Klimautfordringer (brann, flom, skred mm)
Det er flomsone for springflo i Melsomvik, og kvikkleireområde nord for Arnadal kirke. Andebu sentrum kan være
utsatt for overvannsproblematikk som en konsekvens av
store takflater og asfalterte flater mellom byggene. Risikokart presenteres under kapittelet om samfunnssikkerhet
og beredskap.

Nr. 17 – samarbeid om å nå målene
Samarbeidsaktører og samarbeidsprosjekter
Program for folkehelsearbeid er et nasjonalt program sammen med de andre kommunene i Vestfold, og er et samhandlingsprosjekt mellom skole, skolehelsetjeneste og IT.
Andre samhandlingsprosjekt - samarbeid med Antidoping
Norge om forebygging av dopingmidler. Handlingsplanen

“Sti for øye” på Valberg, Arnadal
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STEDENE
I forbindelse med kommuneplanarbeidet ble det i 2018
utarbeidet en rapport som tok for seg kategorisering av
stedene i kommunen, basert på senterstruktur fra de
tidligere kommunene. Etter politisk behandling ble det
konkludert med at Stokke og Andebu fikk status tettsted,
mens Arnadal, Høyjord, Melsomvik og Kodal fikk status
lokalsenter.
Avgrensning av stedene ble foretatt av administrasjonen,
med utgangspunkt i bebygde områder. Det ble laget
polygoner/mangekantet figur basert på en avgrensning av
hvert sted, med hensikt å samle konsentrert bebyggelse
og funksjoner innenfor avgrensningen. Funksjoner innenfor avgrensningen ble kartlagt og vist i en tabell.
Denne tabellen er redigert i dette arbeidet og vises nederst på siden. Funksjonene som er endret siden 2018 er
markert. I denne runden er stedene avgrenset av representanter fra NMU-ene, se kart side 7. Avgrensningen ble
foretatt på møtet på Herredshuset i Andebu i februar 2020,
deretter gitt mulighet til å korrigere en gang. Grensene
viser oppfatningen av stedet, og ikke framtidige utviklingsmuligheter eller administrasjonsgrenser. Representanter
fra styrene i NMU-ene som ble utfordret til å foreta en slik
avgrensning på vegne av stedet sitt, forteller at de opplevde dette som vanskelig oppgave å gjøre på vegne av
nærmiljøet sitt.
Funksjoner/Sted

Kodal

Jernbanestasjon
Kollektiv time/rush
Ungdomsskole
Barneskole
Barnehage
Idrettspark
Matbutikk
Off./privat tjenesteyting
Tatt inn etter
Kirke
KST
Servering
Bibliotek
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Andebu

Andebu sentrumsbygg i tettstedet Andebu

Høyjord lokalsenter

Stokke

Arnadal

Tatt inn

Tatt inn
Tatt inn

Høyjord

Melsomvik

Høyjord

Andebu

Tønsberg
Arnadal

Kodal

Stokke
Melsomvik

Færder
Sandefjord

Larvik
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Som illustrasjonene viser, er det
forskjell på stedsavgrensningene som
ble foretatt i 2018 i forbindelse med
kommuneplanen og avgrensningene
som er foretatt nå i 2020 – av innbyggere på stedet. Dette har også
ført til at enkelte funksjoner har enten
blitt tatt inn eller tatt i oversikten over
funksjoner på stedet (tabell på side
5). For Kodal er kirken inkludert etter
innspill i Kommunestyrebehandlingen,
men kartet er ikke justert.

Stedsavgrensninger NMU 2020
Stedsavgrensninger 2018
0

2,5

5 km

±
Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS
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Tettsteder (SSB) er geografiske områder som
har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid
avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Tettstedene avgrenses uavhengig av de
administrative grensene.
Personer fordeles etter bostedsstrøk, dvs. om
de bor i tettbygd eller spredtbygd strøk. Tettbygde strøk er de områdene som omfattes av
tettsteder, og spredtbygde strøk er alle områder
utenfor.

SSBs tettstedsdefinisjon
En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer
der. Avstanden mellom husene skal
normalt ikke overstige 50 meter, men for
noen arealkrevende bygningstyper – som
Larvik boligblokker, industribygg, kontor/forretningsbygg, skoler, sykehus osv. – kan avstanden økes til 200 meter. Tilgrensende
bebygde og opparbeidede områder, som
parker, idrettsanlegg og industriområder,
skal være del av tettstedet. Husklynger
med minst 5 næringsbygninger eller 5
boligbygninger tas med inntil en avstand
på 400 meter fra tettstedskjernen.

Tettstedsavgrensning SSB
Avgrensning sted NMU

0

2,5

5 km

±

Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS
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ARBEIDSPLASSER
Lokalisering av store arbeidsplasser
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
20.

Firma
Jotun A/S (Gimle)
Carlsen Fritzøe Handel
AS
Oslofjord Convention
Center AS
Coop Vestfold og
Telemark
Signo Vivo
Sandefjord Videregående
Vestfold landbrukstjenester
(Gjennstad)
Jotun A/S (Vindal)
Wood Group Norway
Nygård bo- og behandlingssenter
Volmax AS
Matbørsen AS

Ansatte Sted
501-1050 Sandefjord
501-1050 Sandefjord

Melsomvik

Undervisning
7,4 %

501-1050 Sandefjord

Offentlig administrasjon, forsvar
og sosialforsikring
4,7 %

501-1050 Andebu
201-500 Sandefjord
201-500

Stokke

201-500
201-500
201-500

Sandefjord
Sandefjord
Sandefjord

201-500
201-500

Stokke
Stokke

Antall arbeidsplasser
2006
1941
331
488
206
411

Helse- og sosialtjenester
20 %

501-1050 Brunstad

Tabellen over må ses i sammenheng med kartet på neste
side. Oversikten viser at den største private arbeidsplassen i Sandefjord sortert på ansatte er Jotun AS (samlet)
med i underkant av 2000 ansatte. Andre store arbeidsplasser er Oslofjord Convention Center, Coop og Signo
Vivo. Antall kommunalt ansatte er ca 5000, kommunen er
med det den største arbeidsgiveren.
Andebu
Stokke
Høyjord
Kodal
Arnadal

Personlig
tjenesteyting
4,8 %

Varehandel, hotell og restaurant,
samferdsel, finanstjenester mv.
40,8 %

Sekundærnæringer
21,7 %

Primærnæringer
1,5 %

Oversikt over hva innbyggerne arbeider med i kommunen per 2019
(ssb.no)

Antall i arbeidsfør alder (15-74 år)
1699
2281
576
875
599
1316

Over-/underskudd arbeidsplasser
307
-340
-245
-387
-393
-905

En oversikt over antall arbeidsplasser og antall i arbeidsfør alder innenfor stedsavgrensningen viser at kun Andebu har
overskudd av arbeidsplasser. Borgeskogen, Gjennestad og Brunstad er ikke med, men det er naturlig å anta at disse er
arbeidsplassen til innbyggerne i nærheten. Så selv om tabellen viser at det er underskudd av arbeidsplasser innenfor
stedsavgrensningen, så betyr ikke det at reiseveien nødvendigvis blir lang. Det er eksempelvis fire kilometer mellom
Arnadal og Borgeskogen, mellom Høyjord og Borgeskogen er det drøye to mil.
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Illustrasjonen viser bedrifter av ulik
størrelse. De største ringene tilsvarer
arbeidsplasser mellom 501-1050
ansatte, mens de minste ringene er
for arbeidsplasser med 2-20 ansatte.
Vi ser her at det er flest arbeidsplasser i Sandefjord sentrum. De største
enkeltbedriftene finner vi på Brunstad,
i Andebu og Sandefjord sentrum og
Fokserød/Kullerød. Borgeskogen har
mange store bedrifter.
5

7

3

4
2

- Larvik

e

6
Antall ansatte per bedrift

1

(under 2 ansatte er utelatt)
2 - 20
21 - 70
71 - 200
201 - 500
501 - 1050
Avgrensning sted

0

2,5

5 km

Kartverket, Geovekst,

±
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BEFOLKNING
Sandefjord kommune hadde per 1. juli 2020 64 013 innbyggere, og er med det Norges 14. mest folkerike kommune. Det største tettstedet er Sandefjord med 44 368
innbyggere per 1. janaur 2019, og er med det Norges 13.
mest folkerike tettsted.
Etter sammenslåingen med Andebu og Stokke i 2017 har
kommunen hatt en årlig befolkningsvekst på ca. 1 % i
året, noe som er litt over Norges årlige vekst som de siste
årene har variert mellom 0,6 % (2018) og 0,9 % (2015).
For tettstedene utenfor Sandefjord by er det i denne
rapporten både hentet inn historiske befolkningstall
basert på tilgjengelig grunnkretsdata og utarbeidet befolkningsoversikter basert på GIS-analyser innenfor stedsavgrensningene som er foreslått av NMUene. Dette gir litt
ulike tall, fordi GIS-analysene henter innbyggertall innenfor
et klart avgrenset område, mens de historiske befolkningsvekstoversiktene for de ulike stedene er sammensatt
av grunnkretser så godt de passer til stedenes avgrensing
i denne rapporten.
Befolkningsutviklingen viser at det er tettstedene Stokke
og Andebu som vokser raskest med en befolkningsvekst
på henholdsvis 1 305 og 1 051 i perioden 1999-2020.
Minst vekst har det vært i lokalsentrene Arnadal og
Høyjord med en vekst på 164 og 161 innbyggere i samme
periode.
Befolkning i kommunes tettsteder etter
SSBs definisjon (2019):
Tettsted
InnbygNr. nasgere
jonalt*
Sandefjord
44 368
13
Stokke
3 882
132
Andebu
2 373
215
Melsomvik
2 055
245
Kodal
1 042
381
Fossnes/Arnadal
522
643
Brunstad
517
645
Høyjord
350
813
*Norge har totalt 994 tettsteder, hvorav Oslo er nr. 1 med 1 036 059
innbyggere per 01.01.2020.
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Innbyggere kommunen: 64 013
Befolkningstetthet: 154 per km2
Vekst 2019: + 493 (0,78 %)
Befolkning 2030: 67 392
Andel bosatt i tettsteder (SSB): 87 %
Over 80 år

5%

60-79 år

20 %

0-9 år

11 %
10-19 år

12 %

20-39 år

40-59 år

28 %

24 %

Aldersfordeling i kommunen som helhet (tall fra ssb.no)

Larvik

Antall bosatte per 250 meters ruter
1 - 30
31 - 80
81 - 150
151 - 250
251 - 600

Avgrensning sted NMU

0

2,5

5 km

±

Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS
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KOLLEKTIVTRAFIKK
Kollektivtilbudet
Et søk på VKTs rutetilbud viser at det er busslinjer mellom
alle stedene, men med svært varierende rutetilbud. Andebu har direktelinje både til Sandefjord og Tønsberg. Mellom Sandefjord og Stokke er tog et bedre tilbud enn buss.
I Arnadal er skolebussen hovedtilbudet. På søndag er det
busstilbud kun mellom Stokke, Melsomvik og Tønsberg,
og denne linja har mange avganger også i ukedagene.
Rute
01
03
175
172
130
161
150

Horten-Tønsberg-Sandefjord -Larvik- Stavern
Veldre-Larvik-Sandefjord
-Tangen
Torp-Råstad
Ringkollen-Sandefjord
-Mosserød-Åbol
Stokke-Tønsberg
Lasken-SandefjordGjekstad
Sandefjord-Kodal-Andebu

Påstigninger
(2019)
370 114
289 160

Illustrasjonen (på neste side) viser kollektivtilbudet for
buss i Sandefjord. Rute 124 kjører Tønsberg – Andebu,
med åtte avganger daglig i hver retning. Enkelte av avgangene fortsetter eller starter i Høyjord, med flest avganger
fra Høyjord om morgenen og flest til om ettermiddagen,
som gir et bedre tilbud til dem som drar fra Høyjord for å
jobbe enn for dem som drar til Høyjord på jobb.
Rute 129 og 138 er i praksis skoleruter, med enkelte
avganger i tillegg. Rute 150 mellom Andebu og Sandefjord har åtte avganger i begge retninger hverdager, og
fire på lørdag. Rute 130 mellom Stokke og Tønsberg har
timesruter hele dagen og halvtimesruter i rush hverdager.
Busstilbudet på linje 130 er nesten like hyppig på lørdag,
og dette er eneste rute som også har et tilbud på søndag.

198 136
173 536
121 811
117 191
51 498

Tabellen over viser de mest trafikkerte rutene i og gjennom
kommunen. To av rutene (130 og 150) berører tettstedene
og lokalsentrene i kommunen.
Holdeplass
Andebu sentrum
Sagmyra (Kodal)
Stokke stasjon
Melsomvik
Høyjord
Valberg (Arnadal)

Påstigninger
31 728
20 893
17 696
11 218
3 112
962

Tabellen over viser holdeplassene med høyest andel
påstigninger for hvert av tettstedene og lokalsentrene i
rapporten. Holdeplassen i Andebu sentrum skiller seg
ut som holdeplassen med klart flest påstigninger per år,
mens Høyjord og Valberg (Arnadal) skiller seg ut som
holdeplassene med klart færrest påstigninger.
Andebu rutebilstasjon, i sentrum av Andebu.
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Høyjord

Andebu

Arnadal
Tønsberg

Stokke

Melsomvik

Kodal

Sandefjord
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BREDBÅND

Hvert år utarbeider Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet dekningskart for alle kommuner i Norge. Dekningskartene inneholder bredbåndsdekning
for husstander oppdelt i hastighetsklasser.
Basisdefinisjonen av bredbånd som kan benyttes er
den samme som har vært lagt til grunn i andre tidligere
tilsvarende kartlegginger av bredbåndsstatus utført av det
offentlige. Definisjonen er basert på Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) sine krav til nedstrøms kapasiteter. NKOM opererer med en minimumsterskel på 30
Mbit/s nedstrøms for at det skal anses som høykapasitets
bredbånd. Dette er også kjent som NGA (Neste Generasjons Aksess). NKOM opererer også med begrepet «Grunnleggende Bredbånd». Her benyttes 4Mbit/s nedstrøms
som laveste terskel, det vil si minimum for grunnleggende
bredbånd. Definisjonen på bredbånd er teknologinøytralt.
Det vil si at det er uvesentlig om bredbånd leveres over
kabel (fast) eller trådløst (mobilt eller radiolink).
Hvert kvadrat på 100x100 meter representerer en eller
15

FAKTA:
I løpet av perioden 2021-22 vil
950 husstander i Sandefjord få
tilbud om bredbånd.
1600 husstander mangler
fremdeles bredbånd.
I Handlings- og økonomiplan er det foreslått 11 mill.
kr fordelt på 2021-2023 til
å dekke kommunens andel
ved en videre utbygging av
bredbånds- og mobil- dekningen. Dette bidrar til ca 800 nye
husstander.

flere husstander for den respektive hastighetsklassen.
Utfordringen med dekningskart er at de ofte ikke er
finmaskede nok til å vise lokale variasjoner, som i
enkelte tilfeller kan være så lokale at en husstand har
god mobil- eller bredbåndsdekning mens nærmeste
nabo ikke har.
Kartene er fordelt på 3 kategorier: 10 Mbit/s, 30 Mbit/s
og 100 Mbit/s. Kartene er teknologiuavhengige, hvilket
vil si at både bredbånd- og mobildekning er med i
grunnlaget for kartene. Dette betyr igjen at områder
med god mobildekning vil vises å ha god dekning
på dekningskartene, selv om bredbåndsdekningen i
samme område kan være en helt annen.
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RISIKO OG SÅRBARHET

Utglidning/ras på Østerøyveien 41.

Flom og overvannsproblematikk
Endringer i klima i form av økt nedbør og økt temperatur
vil føre til at flommønsteret endrer seg. Det er imidlertid
stor usikkerheter knyttet til å spå hvordan det vil arte seg,
og det ventes store lokale variasjoner. Samtlige tettsteder
og lokalsentre i rapporten har flomveier gjennom stedsavgrensningen som kan skape problemer ved endret
klima.
Overvann er avrenning som regn og smeltevann fra
harde flater f.eks. plasser, gater og takflater. Dette er en
utfordring knyttet til økt fortetting. Flere situasjoner med
ekstrem nedbør vil skape utfordringer i områder der vannet ikke har noen vei å gå grunnet harde flater som ikke
infiltrerer vann, eller det mangler vannveier som naturlig
tar seg av vannet. Slike oversvømmelser kan medføre
betydelige skader. Dette er derfor en problematikk som
er særlig aktuell i områder med økt grad av urbanitet og
fortetting. I tillegg til Sandefjord sentrum er det særlig Andebu og Stokke hvor denne utfordringen kan være særlig
aktuell, med store asfaltsflater i sentrum.
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Stormflo og økt havstigningsnivå
Høyere havnivå kan i fremtiden føre til at man må bygge
lengre fra sjøen eller bygge med en større margin enn tidligere. På Østlandet er problematikken i hovedsak knyttet
til økt stormflo som følge av en kombinasjon av lavtrykk og
pålandsvind. Av tettstedene og lokalsentrene er det bare
Melsomvik hvor dette er og vil være en utfordring i fremtiden. Mye av tettbebyggelsen rundt Sandefjord er naturlig
skjermet i fjordsystemene langs kysten.
Skredfare
Økt ekstremnedbør vil trolig føre til flere jordskred og
flomskred. Kvikkleireskred blir som hovedregel utløst av
menneskelig aktivitet, men også av perioder med mye
nedbør. Kan også utløses av erodering i bekkeløp, særlig
ved store nedbørsmengder.
Risiko og sårbarhetskartene viser at både Stokke, Arnadal
og Andebu har områder med løsmasser i større eller mindre faregrad. Endrede nedbørsmønstre og ekstremnedbør
kan innebære skred i nye områder der dette ikke har vært
kjent som fareområder tidligere. Dette er særlig i områder
med bratt terreng.

Kart: Risiko og sårbarhetskart for Stokke

Kart: Risiko og sårbarhetskart for Kodal
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Kart: Risiko og sårbarhetskart for Andebu

Kart: Risiko og sårbarhetskart for Melsomvik
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Kart: Risiko og sårbarhetskart for Arnadal

Kart: Risiko og sårbarhetskart for Høyjord
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SKOLER
Prognoser for elevtall – basert på Norconsultrapport
2018.11.09. Perioden 22/21 til 33/34
Elevtallsprognose Andebu barneskole
Prognosene viser at totalt elevtall kan komme over 300
elever, dersom boligbyggingen realiseres. Jevn økning av
elever fra dagens 280 til 320 elever i 2033.

I mellomtiden har elevtallet variert mellom 300 og 350
elever, noe som gir en stabil elevmasse for en skole med
fire paralleller.

Elevtallsprognose Bokemoa skole
Prognosene viser en jevn vekst i perioden, fra 400 elever
i 2020 til 514 elever i 2033. Veksten betinger store årskull,
det vil si at det må bygges mye boliger i skolekretsen.
Elevtallsprognose Høyjord skole
Prognosene viser en vekst fra 103 elever i starten av perioden, men deretter en nedgang som stabiliserer seg på
rett under 120 elever. Klassestørrelsene vil variere fra rett
over 10 elever til over 20 elever ved de ulike trinnene.
Elevtallsprognose Kodal skole
Prognosene viser en vekst fra rundt 150 elever i 2020 til
rett over 300 elever i 2030. Dette anses som optimistiske
prognoser, og må kontrolleres mot hva som er sannsynlig
boligbygging i perioden.
Elevtallsprognose Melsom skole
Prognosene viser en nedgang i elevtall fra rett under
200 elever i 2020 til rundt 160 elever i 2025. Deretter vil
elevtallet stige i tråd med boligprogrammet og nå 259
elever i 2033.
Elevtallsprognose Vennerød skole
Prognosene viser en jevn nedgang i elevtall fra 129 elever
i 2020 til 68 elever i 2033. Dette vil også gi variasjon i
klassestørrelsene, fra 30 elever på noen trinn til 10 elever
på andre.

Illustrasjonen viser de største elevstrømmene til vgs for
stedene. Det er 219 elever fra Andebu/Høyjord, Stokke/
Arnadal, Melsomvik og Kodal som går på videregående
skole i Vestfold. Av disse er det 9 elever som går på
Melsom, og 3 eller færre som går på de øvrige skolene.
Tall fra høsten 2020. Busstilbudet mellom Stokke og Re
har flere direkte ruter som er populære. Mellom Andebu
og Re går det også buss, men trasèvalget her går innom
flere steder, og tar derfor lang tid og oppleves som ugunstig lang trasè.

Elevtallsprognose Andebu ungdomsskole
Prognosene viser en vekst i perioden fram mot 2033, fra
214 elever i 2020 til 306 elever i 2033. Veksten er ikke
jevn, med en nedgang til 257 elever i 2027 og en topp på
310 elever i 2031.
Elevtallsprognose Stokke ungdomsskole
Prognosene viser en variasjon i perioden fra 313 elever i
2020 til 318 elever på slutten av perioden, skoleåret 33/34.
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Lengde skolevei for barneskoleelever (Folkehelseoversikten).

Det er barneskoler på begge tettstedene og de fire lokalsentrene.
Det er ungdomsskole i Stokke
og Andebu. I Melsomvik er det
videregående skole – med fokus
på naturbruk og topp-idrett hest.
I Andebu er det skole for døve,
hørselshemmede og døvblinde i
tilknytning til Signo. I Arnadal er
det skolebygg ved Fossnes/Sti for
- Larvik øye. Gjennestad videregående
skole, som er en privat skole, ligger rett nord for Stokke sentrum.
Disse er ikke markert på kartet.
e

Skoler (kun offentlige)
Barneskole
Ungdomsskole
Videregående skole
Avgrensning sted
Skolekretser

0

2 500

5 000 m

Kartverket, Geovekst, kommuner

±
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BEBYGGELSE
Kommune

Leiligheter

Småhus

Eneboliger

Oslo

76 %

16 %

8%

Drammen

31 %

29 %

40 %

Fredrikstad

18 %

29 %

53 %

Sandefjord

19 %

28 %

53 %

20 %

24 %

56 %

Tønsberg

19 %

29 %

52 %

Porsgrunn

20 %

25 %

55 %

Larvik

15 %

24 %

60 %

Horten

20 %

28 %

51 %

14 %

23 %

63 %

Skien

Holmestrand

Tabellen over viser fordelingen av eneboliger, småhus
(tomannsboliger, rekkehus og kjedehus) og leiligheter i
de største bykommunene i det nye storfylket Vestfold og
Telemark, samt referansekommuner.

Andelen småhus er imidlertid forholdsvis stabil. Dette har
trolig sammenheng med en økt urbanisering og sentralisering rundt de største byene og endring i befolkningssammensetningen, med en stadig eldre befolkning.

Eneboliger
50 %

Rekkehus, kjedehus mv.
17 %

Bofellesskap
2%

Tomannsboliger
10 %

Boligblokker
17 %

Andre bygninger (næringsbygg mv.)
3,5 %

Figur: Fordelingen av type bygninger i kommunen som helhet,
inkludert bofellesskap og andre bygninger.

Oversikten viser at det er små forskjeller mellom bykommunene innad i fylket, med unntak av Holmestrand og
Larvik som skiller seg ut med en større andel eneboliger
og lavere andel leiligheter enn de andre byene. Ser man
i forhold til kontekstkommunene i henholdsvis Viken og
Oslo fylke kan en høy andel leiligheter knyttes til grad av
urbanitet.

I tettstedene og lokalsentrene i kommunen er andelen
eneboliger vesentlig høyere enn i kommunen som helhet
(se tabell under). Høyest er andelen i Melsomvik med hele
76 %. Stokke er stedet med størst andel småhus og store
boligbygg/leiligheter, mens Andebu har klart størst andel
tomannsboliger. Lokalsentrene Høyjord og Arnadal skiller
seg ut fra de øvrige med en høy andel landbruksbygninger
og svært lav andel boliger som ikke er eneboliger.

Sandefjord skiller seg ikke spesielt ut for noen av boligtypene, men har som resten av byene i fylket en høy andel
eneboliger og småhus sammenlignet med leiligheter.
På landsbasis viser statistikk fra SSB at andelen leiligheter
øker jevnt fra år til år, mens andelen eneboliger synker.

Tallene er hentet både fra SSB og GIS-analyser, og
det kan derfor være noe avvik pga definisjonskriterier.
GIS-analysene henter tall fra et definert området på kartet,
i denne analysen stedsavgrensningen fra NMU, mens
SSB baserer seg på grunnkrets- eller kommunenivå.

Sted
Eneboliger Tomannsboliger Rekkehus, kjedehus mv. Store boligbygg Landbruksbygg Bofellesskap
Andebu
64 %
21 %
7%
1%
5%
2%
Høyjord
64 %
8%
1%
0%
27 %
0%
Kodal
71 %
16 %
8%
1%
3%
0%
Stokke
66 %
12 %
14 %
4%
3%
1%
Arnadal
70 %
7%
3%
1%
18 %
1%
Melsomvik
76 %
11 %
4%
2%
7%
0%
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Enebolig i Kodal

Tomannsbolig i Melsomvik

Rekkehus i Stokke

Boligblokk i Stokke

Bofellesskap i Andebu

Landbruksbygning i Andebu
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STOKKE

2
1
3
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Stokke kommune ble opprettet 1. januar 1838, og har
gjennomgått flere grensejusteringer fram til kommunen
ble slått sammen med Sandefjord og Andebu fra 1. januar
2017. Tettstedet Stokke, som beskrives her, er en del av
tidligere Stokke kommune. Frederik Stang, Norges første
statsminister, kom fra Stokke. Jernbanestasjonen i Stokke
sentrum åpnet da Vestfoldbanen sto ferdig i 1881.
Funksjoner – tjenestetilbud og bransjer
Offentlige tjenester som skole, bibliotek, kirke, helsetilbud
og brannstasjon ligger innenfor stedsavgrensningen.
Fritidstilbud – friluftsliv – rekreasjon
Mulighetene for friluftsliv og rekreasjon er store, med Bokemoa som kjerneområde. Aktivitetstilbudet rommer ulike
typer ballspill, svømming, skyting og orientering.

1
Stokke senter

Fortelling fra Nærmiljøutvalget

Jernbanen kom først, og så kom Stokke. Jernbanen
er ryggraden. Rundt jernbanen vokste bygda fram,
mellom gårdene kom nye bygninger som fikk viktige
funksjoner, ysteri, meieri, herredshus, landhandel,
slakteri, bakeri, kafeer og verksteder. Men det begynte med jernbanen. Bokemoa er hjertet i Stokke.
Skogen har stor følelsesmessig betydning for alle
oss som bor der. 17.maifeiringen har gjort Bokemoa
og Moaplassen til et felles favorittsted. Nesten alle
som bor i Stokke bruker skogen, til rekreasjon, trening, hundelufting, skoleturer, aking og til arrangementer og sosiale samlinger av alle slag. Snarveien
gjennom Bokemoa er en viktig pustepause for
de fleste, alle har minner fra Moa, skogen gir oss
små naturopplevelser i hverdagen og er en viktig
møteplass. Veldig mange Stokkefolk er medlem av
Stokke IL, eller har barn eller barnebarn som er med
i idrettslaget. Idrettslaget spiller en enorm rolle for
Stokke både som et sted å drive idrett naturligvis,
men også som en møteplass, der innbyggerne sosialiseres, integreres og treffes.

2
Stokke Bygdetun

Arbeidsplasser og pendling
Det er stor variasjon av bransjer og virksomheter i Stokke.
Det er god kollektivdekning mot Tønsberg. Store arbeidsplasskonsentrasjoner ligger i kort avstand – Gjennestad,
Tassebekk og Borgeskogen.
Kollektivtransport
Det er jernbanestasjon i Stokke med hyppige avganger
både mot Tønsberg og Sandefjord. Busstilbudet mot
Tønsberg har timesruter med halvtimesruter i rush. Det
er få direkte busslinjer til Sandefjord sentrum, men mulig
med overgang ved Sandskje.

3
Bokemoa skole
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FUNKSJONER
Bransjegrupper
Varehandel

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Helse- og sosialtjenester (lege, tannlege, sykehjem m.m)
Industri
Transport og lagring
Overnattings- og serveringsvirksomhet
Informasjon og kommunikasjon
Annen tjenesteyting (frisør, skjønnhetspleie, vaskeri, organisasjoner m.m)
Jordbruk, skogbruk og fiske
Undervisning
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
Forretningsmessig tjenesteyting (events, reisebyrå, vakthold, utleie m.m)
Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Offentlig administrasjon m.m

0

250

±

500 m

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Brannstasjon, ambulansestasjon
Helse (sykehus, sykehjem, primærhelse)
Bygning for religiøse aktiviteter
Kulturhus
Idrettsbygning
Museum og bibliotek
Skolebygning
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0

125

250 m

±
Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS

BEFOLKNING
Innbyggere: 3 645
Vekst 1999-2010: 430 (18 %)
Vekst 2010-2020: 875 (32 %)
Vekst 1999-2020: 1 305 (56 %)
Justert veksttall basert på alle grunnkretser i skolekretsen finnes i vedlegg
2.
Befolkningsutviklingen i Stokke er basert på grunnkretsdata sammensatt av grunnkretsene Bokemoa, Holtan
Stokke, Jevnaker og Sole.
I perioden 1999-2020 har befolkningen vokst med 1 305
personer, tilsvarende 56 %. Dette er størst vekst av samtlige steder i antall personer og nest høyest i prosent bak
Andebu. Veksten har skutt gradvis fart i Stokke med sterk
fortetting i sentrum.
Når det gjelder aldersfordeling er Stokke det tettstedet
med eldst befolkning med 34 % over 60 år.
Kart over: Tetthet (250 m. x 250 m. ruter).
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3500

2412

2340

2000

2770

2500

3133

3000

Over 80 år
60-79 år

25 %

9%

0-9 år

9%
10-19 år

11 %

1500
1000

40-59 år

23 %

500
0

1999

2005

2010

2015

20-39 år

21 %

2020

Figuren over: Befolkningsutvikling 1999-2020 (ssb.no)

Figuren over: Alderssammensetning (ssb.no)
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BEBYGGELSE

Stokke skiller seg ut av stedene med en forholdsvis
tydelig bymessig utforming, i hovedsak rundt hovedgaten
Frederik Stangs Gate. Bebyggelsen i sentrum består av
samtlige boligtypologier, hvorav en del leilighetsbygg er
kommet til i nyere tid.
Det er imidlertid småhus og særlig eneboligene som
dominerer i Stokke, også tett på sentrum. I nyere utbyggingsfelt, som Stokke hageby, er det eneboliger og
småhusbebyggelse med en vesentlig høyere utnyttelse
enn i Stokke småhusområder forøvrig. I motsetning til de
mer tradisjonelle boligfeltene ved Bokemoa og Holtan
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består de nye utbyggingsfeltene av mindre private tomter
og hagearealer i tillegg til større fellesarealer.

PLANER
Stokkeveien 136
16 boliger
(reg. igangsatt)

Sundland
330 boliger
(regulert)
Stokke sentrum øst
190 boliger
(reg. igangsatt)
Myhrejordet
(Arne Garborgs vei)
50 boliger
(ikke regulert)

Stokke sentrum syd
125 boliger
(regulert)

±

m

Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS

I kommuneplanens arealdel fra 2019 tas det utgangspunkt
i en befolkningsvekst på 1%, basert på tall fra de siste
10 år. Dette er et et grovt anslag for å kunne si noe om
forventet boligbygging på hvert sted. Med utgangspunkt i
at det bor 2 personer i hver boenhet, kan vi foreta et grovt
overslag om boligreserven er tilstrekkelig for en forventet
befolkningsvekst. Disse tallene er svært usikre, og tar ikke
hensyn til at andre boliger blir ledige etter flytting eller andre forhold som spiller inn når innbyggere bestemmer seg
for hvor de ønsker å bo. Til arbeidet med arealdelen vil det
foreligge bedre analyser for befolkningsvekst og flyttemønster som gir oss mer nøyaktige prognoser.

For denne utregningsmodellen som gir en vekst på ca 800
innbyggere, vil tilstrekkelig boligreserve for Stokke være
ca 400 boenheter fordelt på 20 år. Sammenligner vi med
reell befolkningsvekst de siste 20 år i Stokke, viser tallene
en høyere vekst enn utregningsmodellen på 1%.
KST- 124/20 Vedtak: En eventuell utvidelse av Engveiensenteret vurderes i sammenheng med evalueringen og
rulleringen av handlingsplanen for Leve hele livet i 2021.
Her ses det på det helhetlige tilbudet til målgruppen for
heldøgns omsorgsplasser i Stokke, herunder hvor det bør
bygges nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger.
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KODAL
K
I det videre arbeidet vil
avgrensningen utvides
vestover slik at Kodal kirke
inkluderes.

1

3

2
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Kodal er en bygd i tidligere Andebu kommune som ble
opprettet 1. januar 1838. Kodal kirke er første gang
nevnt i 1339, men kirkens eldste del kan dateres tilbake
til 1100-tallet. Andebu kommune ble slått sammen med
Sandefjord og Stokke 1. januar 2017.
Fritidstilbud – friluftsliv – rekreasjon
Innenfor stedsavgrensningen finner vi barneskole, barnehage, idrettsanlegg og kulturhus. Kirken ligger rett utenfor
avgrensningen mot nord. Det er flest arbeidsplasser rundt
sentrum, der skolen og butikkene ligger, i tillegg er Hasås
sag en bedrift med mange arbeidsplasser.
Det er kort vei til friluftsliv og rekreasjon i Kodal, og flere
av stiene går innom skolen og det nye turanlegget ved
Sti-vannet. Kulturhuset Vonheim brukes både av Ungdomslaget og leies ut som festlokale til private og frivillige
lag og foreninger. Det er diskgolfanlegg, skatepark, flerbruksområde og fotballbane/ballbinge sentralt i Kodal.

1
Beverstien

Arbeidsplasser og pendling
Kodal har flere bosatte i arbeidsfør alder enn antall
arbeidsplasser. En stor andel av dem som bor der, må
derfor regne med å jobbe utenfor avgrensningen. Det er
13 minutter med bil til Sandefjord sentrum, 14 til Fokserød,
21 til Larvik sentrum og 26 minutter til Tønsberg. Det er
11 minutter til Andebu sentrum og 14 min til Borgeskogen,
dersom man kjører bil.
Kollektivtransport
Bussen mellom Sandefjord og Andebu går gjennom Kodal
med åtte avganger i begge retninger hverdager og fire
avganger på lørdag.
Fortelling fra Nærmiljøutvalget
Kort avstand til både Larvik og Sandefjord sentrum trekkes
fram som en fordel med å bo i Kodal. Det er mange
muligheter til fysisk aktivitet: Beverstien, Koldalmila og
Gråtassen triatlon trekkes fram. Vonheim som kulturell
arena er også viktig for stedet, men den oppleves som
litt usentralt beliggende. Det er ønske om en badeplass,
det hadde vært fint om noen kunne sjekke vannkvalitet i
Stivannet for å se om det kunne bli en badeplass. Ønske
om å flytte Vonheim til sentrum, det mangler et møtested
(bar, cafe) som ikke lukter frityr, og det er litt få alternativer
til bolig dersom man ikke ønsker å bo i enebolig.
Kodal har mange kvaliteter. Det nevnes inkluderende
lokalmiljø, preget av vekst (inkl ny skole og barnehage),
nærhet til «alt», et trygt sted, har alt – skole 1-7, barnehage, butikk, gjenbruk, idrettsanlegg, frisbeegolf, gapahus/
beverstien som gjør at det er lett å få hverdagen til å
fungere.

2
Vonheim

3
Kodal skole
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FUNKSJONER
Bransjegrupper
Varehandel
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Helse- og sosialtjenester (lege, tannlege, sykehjem m.m)
Industri
Transport og lagring
Annen tjenesteyting (frisør, skjønnhetspleie, vaskeri, organisasjoner m.m)
Undervisning
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
Forretningsmessig tjenesteyting (events, reisebyrå, vakthold, utleie m.m)
Vann, VVS og renovasjon

0

330

660 m

±

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

På illustrasjonene ser vi at skole, barnehage og idrettsanlegg ligger samlet med dagligvarehandel på andre
siden av vegen. Grendehuset Vonheim ligger sør-vest
for sentrum, og Kodal kirke ligger nord for sentrum, ikke
så langt fra Hasås Sag. Kodal har et rikt og aktivt kulturliv, og oppsetningene på Vonheim har vært rekrutteringsarena for utøvere som har satt Kodal og Sandefjord
på det nasjonale revykartet. En felles kulturarena som
også inneholder et serveringssted i sentrum av Kodal,
vil kunne bidra til å videreføre og forsterke dette.
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BEFOLKNING

Innbyggere: 1 430
Vekst 1999-2010: 218 (22 %)
Vekst 2010-2020: 203 (17 %)
Vekst 1999-2020: 421 (42 %)
Justert veksttall basert på alle grunnkretser i skolekretsen finnes i vedlegg
2.
Befolkningsutviklingen i Kodal er basert på grunnkretsdata sammensatt av grunnkretsene Prestbøen, Rismyr og
Trevland.
I perioden 1999-2020 har befolkningen vokst med 421
personer, tilsvarende 42 %. Veksten er vesentlig lavere
enn i Melsomvik og Andebu og noe lavere enn Stokke,
men samtidig langt høyere enn i Høyjord og Arnadal.
Når det gjelder aldersfordeling er Kodal, sammen med
Melsomvik og Arnadal, et av de stedene med høyest
andel unge (0-19 år) med 26 %.
Kart over: Befolkningstetthet (250 m. x 250 m. ruter).
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Figuren over: Befolkningsutvikling 1999-2020 (ssb.no)

Figuren over: Alderssammensetning (ssb.no)
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BEBYGGELSE

Av stedene er det kun Melsomvik som har en større andel
eneboliger, noe som tydelig fremgår av kartet ovenfor.
Selv om Kodal mangler en tydelig sentrumsstruktur er det
forholdsvis lett å lese hva som som er sentrum, da varehandelen ligger konsentrert langs Kodalveien.
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Med nye Kodal skole har sentrum fått en stor skole som
kan danne grunnlag for mer aktivitet i Kodal. Grendehuset
Vonheim ligger imidlertid et godt stykke fra sentrum.

PLANER

Rismyr-Huken
200 boliger
(reg. igangsatt)

Sti/Plassen
90 boliger
(ikke regulert)

0

I kommuneplanens arealdel fra 2019 tas det utgangspunkt
i en befolkningsvekst på 1%, basert på tall fra de siste 10
år. Dette kan gi et grovt anslag for å kunne si noe om forventet boligbygging på hvert sted. Med et utgangspunkt i
at det bor 2 personer i hver boenhet, kan vi foreta et grovt
overslag om boligreserven er tilstrekkelig for en forventet
befolkningsvekst. Disse tallene er svært usikre, og tar ikke
hensyn til at andre boliger blir ledige etter flytting eller andre forhold som spiller inn når innbyggere bestemmer seg
for hvor de ønsker å bo. Til arbeidet med arealdelen vil det
foreligge
analyser
for befolkningsvekst og flyttemøn250 bedre500
m
ster som gir oss mer nøyaktige prognoser.

For denne utregningsmodellen som gir en vekst på ca 315
personer, vil tilstrekkelig boligreserve for Kodal være ca
160 boenheter fordelt på 20 år. Sammenligner vi med reell
befolkningsvekst de siste 20 år i Kodal, viser tallene en
høyere vekst enn utregningsmodellen på 1%.

±
Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS
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ANDEBU

1
2

37

3

Andebu kommune ble opprettet 1. januar 1838, og besto
av mer enn tettstedet Andebu som beskrives her. Andebu
kommune ble slått sammen med Sandefjord og Stokke 1.
januar 2017.
Funksjoner – tjenestetilbud og bransjer
Andebu har flere helseinstitusjoner, de fleste knyttet til Signo. I tillegg er det kirke, bibliotek og skole med idrettsanlegg.
Fritidstilbud – friluftsliv – rekreasjon
Det er et stort og omfattende løypenett i Andebu, hvor det
blir kjørt opp skiløyper når det er snø. Det er badeplasser
ved Stålerødvannet og Askjemvannet. Det er flere flerbruksanlegg i tillegg til svømmehall, fotball, klatrevegg og
skateanlegg.
Fra Nærmiljøutvalget: (utdrag fra langt
innspill – se vedlegg)
Du all verden! Er dette virkelig Andebu sentrum? Det
kjennes mer som sydligere breddegrader! Ikke bare på
grunn av varmen, men like mye den gode stemningen og
folkelivet. Fra terrassen på sørsida av herredshuset skuer
jeg utover det nye parkanlegget. Flere ungdommer spiller
basket, en liten gutt og en pappa husker, et kjærestepar
sitter tilbakelent i den digre, rosa stolen, og en familie
sitter på en benk og spiser is. Det mye omtalte «sentrumsjordet» ser ut til å ha blitt et samlingssted for Andebusokninger, allerede to måneder før den offisielle åpninga av
Andebuparken.

1
Andebu Kirke

(…)
Den varme sommerkvelden maner til ettertanke; Jammen
har Andebu sentrum utviklet seg til et trivelig sted de siste
åra! Ikke bare har vi fått park, men bygningsmassene på
skoler og barnehager er velholdte, det er bygget gapahuk,
kunstgressbaner, trimapparater og treningstrapp i umiddelbar nærhet til sentrum. Frivillige stå-på-folk bidrar definitivt
til den positive utviklinga i bygda!

2
Andebu skole

(…)
Tankene blir brått avbrutt av en motorsykkel som kommer
rasende gjennom sentrum. Tett på følger en trailer med
henger. Hadde det ikke vært fint med ei såkalt miljøgate gjennom tettstedet vårt? Med beplantning, lys og
trafikksikkerhetstiltak for å gjøre sentrum enda triveligere
for bygdas innbyggere? Kanskje det bør være neste steg
for utvikling av tettstedet Andebu?

3
Herredshuset
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FUNKSJONER
Bransjegrupper

Varehandel
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Helse- og sosialtjenester (lege, tannlege, sykehjem m.m)
Industri
Transport og lagring
Overnattings- og serveringsvirksomhet
Annen tjenesteyting (frisør, skjønnhetspleie, vaskeri, organisasjoner m.m)
Jordbruk, skogbruk og fiske
Undervisning
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
Vann, VVS og renovasjon
Finansierings- og forsikringsvirksomhet
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±
Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS
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BEFOLKNING

Innbyggere: 2 454
Vekst 1999-2010: 432 (31 %)
Vekst 2010-2020: 619 (34 %)
Vekst 1999-2020: 1 051 (75 %)
Justert veksttall basert på alle grunnkretser i skolekretsen finnes i vedlegg
2.
Befolkningsutviklingen i Andebu er basert på grunnkretsdata sammensatt av grunnkretsene Prestgården, Askjem
og Gravdal.
I perioden 1999-2020 har befolkningen vokst med 1 051
personer, 75 %. Dette er den høyeste prosentvise veksten
av samtlige tettsteder og lokalsentre i kommunen.
Når det gjelder aldersfordeling har Andebu en andel på
25 % over 60 år, bare Stokke har en høyere andel eldre.
Av innbyggere mellom 0-19 år Andebu 22 %, nest lavest
andel unge stedene bak Stokke.

Kart over: Tetthet (250 m. x 250 m. ruter).
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Figuren over: Befolkningsutvikling 1999-2020 (ssb.no)

Figuren over: Alderssammensetning (ssb.no)

40

BEBYGGELSE

Andebu sentrum har et stor tetthet av funksjoner i sentrum
(se side 39). Dette gjør det trolig attraktiv å bo i sentralt i
leilighet tett på sentrum, særlig for eldre mennesker.
Samtidig er Andebu stedet med størst andel bygninger for
bofellesskap. Så sent som i 2019 åpnet Møylandsenteret i
sentrum, med 40 leiligheter.
Andebu har også fått flere nye leilighetsbygg i sentrum de
siste 10-12 årene, samtidig mangler sentrum en tydelig
bymessig struktur. I stedet domineres sentrum av store
åpne parkeringsplasser og harde flater. Mangel på en
41

tydelig struktur og byrom i menneskelig skala gjør at det
kan være vanskelig å få øye på en klar stedsidentitet
for Andebu sentrum. Nylig er det skjedd store, positive
utviklinger rundt Herredshuset, med sentrumspark og aktivitetsområde. Denne utviklingen legger føringer for videre
utvikling av handelssentrum, slik at Andebu sentrum har
funksjoner og aktiviteter som er naturlig for et tettsted med
et stort omland.

m

PLANER

Høksrød øst
50 boliger
(ikke regulert)
Ulevekula
16 boliger
(regulert)
Øvre Hoksrød
12 boliger
(regulert)

Kjørkåsen nord
30 boliger
(regulert)
Bergstien 6
15 boliger
(regulert)

Vestre Andebuvei
30 boliger
(ikke regulert)

Myrejordet
50 boliger
(ikke regulert)
Askjem sørøst
60 boliger
I kommuneplanens arealdel fra 2019 tas det utgangspunkt For denne utregningsmodellen som gir(regulert)
en befolki en befolkningsvekst på 1%, basert på tall fra de siste 10
år. Dette kan gi et grovt anslag for å kunne si noe om forventet boligbygging på hvert sted. Med et utgangspunkt i
at det bor 2 personer i hver boenhet, kan vi foreta et grovt
overslag om boligreserven er tilstrekkelig for en forventet
befolkningsvekst. Disse tallene er svært usikre, og tar ikke
hensyn til at andre boliger blir ledige etter flytting eller andre forhold som spiller inn når innbyggere bestemmer seg
for hvor de ønsker å bo. Til arbeidet med arealdelen vil det
foreligge bedre analyser for befolkningsvekst og flyttemønster som gir oss mer nøyaktige prognoser.

ningsvekst på ca 540 personer, vil tilstrekkelig boligreserve for Andebu være ca 270 boenheter fordelt på 20 år.
Sammenligner vi med reell befolkningsvekst de siste 20Kartverket, Ge
år i Andebu, viser tallene en høyere vekst enn utregningsmodellen på 1%.

42

MELSOMVIK

1

2
3
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Bakgrunn
Melsomvik har på grunn av sin nærhet til Tønsberg vært
havn og opplagsplass for båter helt siden middelalderen.
Fra 1897 til 1899 anla marinen egen opplagshavn der,
beregnet på vedlikehold av fartøysmateriell, utrustning
og bemanning ved mobilisering. Havna fortsatte som
marinedepot fram til 1964.
Funksjoner – tjenestetilbud og bransjer
Melsomvik har barneskole og barnehage innenfor avgrensningen, i tillegg til videregående skole og pensjonistskolen.
Fritidstilbud – friluftsliv – rekreasjon
Melsomvik har kystlinje, båthavn og et stort friområde med
godt tilrettelagte stier. Ved Melsom skole er det akebakke
med lys. I havneområdet er det opparbeidet aktivitetsområde med blant annet volleyballbane. I den historiske
bebyggelsen ved havna er det julemarked i desember. På
Melsom videregående skole er det internat og mulighet
for å ta med egen hest for elever som trenger det i undervisningen.

1
Melsom skole

Arbeidsplasser og pendling
Oversikten over arbeidsplasser og antall innbyggere i
arbeidsfør alder for Melsomvik viser et stort underskudd
på arbeidsplasser. Dette henger antakelig sammen med
nærheten til Stokke og Tønsberg. Det er 4 minutter med
bil fra båthavna i Melsomvik til Stokke stasjon, 16 minutter
til Tønsberg stasjon og 20 minutter til Sandefjord stasjon.
Kollektivtransport
Kollektivtransporttilbudet til Stokke og Tønsberg har 29
avganger på hverdager og halvparten i helgene. Mot Sandefjord er tilbudet ikke så hyppig, og man må regne med å
bytte til buss eller tog.

2
Strandgaten

Kommentar til stedsavgrensningen
Mot nord strekker avgrensningen seg inn i Tønsberg
kommune. I sammenslåingsprosessen i 2017 ble Vear
inkludert i Tønsberg, som førte til at grunnkretsen ble
splittet. Dette gjør at befolkningstallene blir upresise, og
den splittede grunnkretsen er ikke tatt med i den historiske
befolkningsoversikten.

3
Melsomvik Badeplass
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FUNKSJONER
±

Bransjegrupper

efjord - Larvik

Varehandel
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Helse- og sosialtjenester (lege, tannlege, sykehjem m.m)

Stokke

Industri

okke

Transport og lagring

debu

Overnattings- og serveringsvirksomhet
Informasjon og kommunikasjon
Annen tjenesteyting (frisør, skjønnhetspleie, vaskeri, organisasjoner m.m)
Jordbruk, skogbruk og fiske
Undervisning

0

400

800 m

±

Forretningsmessig tjenesteyting (events, reisebyrå, vakthold, utleie m.m)
Vann, VVS og renovasjon
Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Illustrasjonen med bransjegrupper viser at det er lokalisert
få funksjoner i den historiske bebyggelsen i Melsomvik.
Skole og butikk er lokalisert lenger nord, ved avkjøringen
til Melsom videregående skole og grendehuset. Kirken
ligger vest for den historiske bebyggelsen. Bygningene
som har betegnelsen “annen skolebygning”, er Nestor
pensjonistskole.
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BEFOLKNING
Innbyggere: 1 980
Vekst 1999-2010: 616 (47 %)
Vekst 2010-2019: 314 (16%)
Vekst 2010-2020: 42 (2 %)
Vekst 1999-2020: 658 (50 %)
Justert veksttall basert på alle grunnkretser i skolekretsen finnes i vedlegg
2.
Befolkningsutviklingen i Melsomvik er basert på grunnkretsdata sammensatt av grunnkretsene Melsomvik,
Vadum og Solnes.
I perioden 1999-2020 har befolkningen vokst med 658
personer, tilsvarende 50 %, det er bare Stokke og Andebu
som har vokst mer i perioden. I perioden
2010-2020 er
Bussruter
Horten - Tønsberg
- Sandefjord - Larvik
veksten kun 2%. I denne perioden er det01 variert
vekst,
124 Tønsberg - Andebu
Vestre Skjee
fram mot 2016 varierer befolkningstallet 129
under
2000, før
130 Tønsberg - Melsomvik - Stokke
det når en topp i 2019 med 2252 personer.
I 2020 er -be138 Unneberg/Helgerød
Stokke
150 Sandefjord - Kodal - Andebu
folkningstallet sunket til 1980. De store årlige
variasjonene
er sannsynligvis knyttet til virksomheten ved Oslofjorden
Convention Center.
0
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Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Når det gjelder aldersfordeling er Melsomvik sammen med
Kodal og Arnadal de tettstedene og lokalsenteret med
høyest andel unge (0-19 år) med 26 %.

Kart over: Befolkningstetthet (250 m. x 250 m. ruter).
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Figuren over: Befolkningsutvikling 1999-2020 (ssb.no)

Figuren over: Alderssammensetning (ssb.no)
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BEBYGGELSE

ord - Larvik
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Eneboliger, garasje, annen boligbygning
Tomannsboliger
Rekkehus, kjedehus andre småhus
Store boligbygg
Landbruksbygning
Bygning for bofellesskap
Fritidsboliger
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Melsomvik er stedet med klart høyest andel eneboliger i
kommunen. Vadum og Solnes er typiske eneboligområder
bygget ut etter 1960-1970, mens gamle Melsomvik, med
sine sjarmerende gater gir Melsomvik kvaliteter få andre
steder i kommunen har. OCC, Oslofjorden Convention
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Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS

Center ligger øst i Melsomvik, her registrert som fritidsboliger. På kart over befolkningstetthet er dette området
registret med høyest tetthet i Melsomvik.

PLANER
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I kommuneplanens arealdel fra 2019 tas det utgangspunkt
i en befolkningsvekst på 1%, basert på tall fra de siste 10
ssdr., strands., nåv.
åthavn, nåv. år. Dette kan gi et grovt anslag for å kunne si noe om foråthavn, framt.
ventet boligbygging på hvert sted. Med et utgangspunkt i
framt.
omr., nåv. at det bor 2 personer i hver boenhet, kan vi foreta et grovt
somr., nåv. overslag om boligreserven er tilstrekkelig for en forventet
somr., framt.
befolkningsvekst. Disse tallene er svært usikre, og tar ikke
ssdr m/u strandsone, nåv.
hensynframt.
til at andre boliger blir ledige etter flytting eller anssdr m/u strandsone,
dre forhold som spiller inn når innbyggere bestemmer seg
32
for hvor de ønsker å bo. Til arbeidet med arealdelen vil det
foreligge bedre analyser for befolkningsvekst og flyttemønster som gir oss mer nøyaktige prognoser.

. næring, nåv.

. næring, framt.

For denne utregningsmodellen som gir en befolkningsvekst på 496 innbyggere, vil tilstrekkelig boligreserve
for Melsomvik være ca 250 boenheter fordelt på 20 år.
Sammenligner vi med reell befolkningsvekst de siste 20 år
i Melsomvik, viser tallene en høyere vekst enn utregningsmodellen på 1%.
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ARNADAL

1

2
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3

Bakrunn
Arnadal er en bygd som lå i tidligere Stokke kommune.
Gården Fossnes er kjent siden 1415, men er trolig eldre.
Gården gikk fra å være en storgård med mange gårder
under seg, til å bli sterkt redusert før den brant i 1680.
I 1895 ble den gjort om til landbruksskole, og var det til
1946 da Melsom overtok skoledriften. Arnadal kirke er en
langkirke fra 1882. Stokke kommune ble slått sammen
med Sandefjord og Andebu 1. januar 2017.
Funksjoner – tjenestetilbud og bransjer
Det er barnehage og barneskole (Vennerød) innenfor
avgrensningen. Kirken ligger i nordre del av stedet, mens
skolen ligger sør for idrettsanlegget.
Fritidstilbud – friluftsliv – rekreasjon
Akebakken og idrettsanlegget er hjertet av Arnadal. Sti for
øye er en ca 2,5 km lang tilrettelagt tursti som kombinerer
kunst og kultur med rekreasjon. Når det er snø, er det kjørt
opp skiløype sørover fra idrettsanlegget.

1
Arnadal idrettsanlegg

Arbeidsplasser og pendling
Det er færre arbeidsplasser innenfor avgrensningen enn
bosatte i arbeidsfør alder. Det er svært kort veg, kun 6
minutter med bil, til Borgeskogen, hvor det er mange
arbeidsplasser. Det er 21 minutter til Sandefjord sentrum
og 16 minutter til Tønsberg sentrum.
Kollektivtransport
Kollektivtransporttilbudet i Arnadal er i hovedsak skolebuss.
Fra Nærmiljøutvalget (utdrag fra langt
innspill – se vedlegg)
Vi ønsker oss at kommunen bruker penger på en ny Vennerød skole, på Valberg-området. Vi ønsker oss at kommunen bruker penger på trafikksikkerhet for barna våre.
Vi ønsker at gjennomkjøring i Arnadal skal bli vanskelig å
få til, for de som ikke må. Vi ønsker oss ny plassering av
den kommunale barnehagen og at kommunen tar tilbake
noe av området på Valberg. Vi ønsker oss en forsterking
av sentrum ved Valberg-området og idrettsanlegget. Vi
ønsker oss at hele Vennerød skolekrets er tettstedet, og
Valberg-området med Skåum, Gryte og Pikås defineres
som et sentrum.
Skolen danner grunnlaget for alt. Idrettslaget og idrettsanlegget sørger for et tilbud til barna, og tidsfordriv til de
voksne som engasjerer seg for å få tilbudene til. Arnadal
kirke og menigheten trekker mange folk ved spesielle
anledninger og er åpent for alle med ulike aktiviteter for
store og små.

2
Vennerød skole

3
Fossnes
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FUNKSJONER
Bransjegrupper

Bygning for religiøse aktiviteter

Varehandel

Idrettsbygning

Helse- og sosialtjenester (lege, tannlege, sykehjem m.m)

Skolebygning

Industri
Transport og lagring

Barnehage

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Kirke

Annen tjenesteyting (frisør, skjønnhetspleie, vaskeri, organisasjoner m.m)
Jordbruk, skogbruk og fiske
Undervisning
Vann, VVS og renovasjon

Lekepark

Andre
skolebygninger

Idrettsbygg

Barneskole

Barnehage
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Kartillustrasjonene viser hvordan funksjonene ligger
spredt, noe som gjør det utfordrende å finne midtpunktet i
stedet Arnadal. Samtaler med deltakere i nærmiljøutvalget stedfester hjertet i Arnadal til bunnen av akebakken,
ved idrettsanlegget. Det er der bygdas innbyggere samles
på fine dager, og de opplever at folk kommer langveis fra
for å tilbringe en dag i akebakken når det er fine forhold
der. Samlokalisering av skole, barnehage og idrettsanlegg her vil kunne styrke Arnadals fysiske stedsidentitet.
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BEFOLKNING

Innbyggere: 1 019
Vekst 1999-2010: 142 (17 %)
Vekst 2010-2020: 22 (2 %)
Vekst 1999-2020: 164 (19 %)
Justert veksttall basert på alle grunnkretser i skolekretsen finnes i vedlegg 2.
Befolkningsutviklingen i Arnadal er basert på grunnkretsdata sammensatt av grunnkretsene Vennerød, Fossnes
og Tori.
I perioden 1999-2020 har befolkningen vokst med 164
personer, tilsvarende 19 %. Dette er lavest av tettstedene
og lokalsentrene.
Når det gjelder aldersfordeling er Arnadal sammen med
Melsomvik og Kodal, med høyest andel unge (0-19 år)
med 26 %. I likhet med Melsomvik har Arndal bare 16 %
over 60 år.
Kart over: Tetthet (250 m. x 250 m. ruter).
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Figur: Befolkningsutvikling 1999-2020 (ssb.no)
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Figur: Alderssammensetning (ssb.no)
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BEBYGGELSE

Arnadal har en forholdsvis spredt bebyggelse over et stort
området. Området Vennerød, Tori og Fossnes danner imidlertid et slags tyngdepunkt i Arnadal med en viss konsentrert bebyggelse.
Arndal idrettslag og Fossnes, med sin kunst og håndverkslandsby tilfører Arnadal en mer variert bebyggelsesstruktur
og tilfører også lokalsenteret et særpreg.
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PLANER
Fossnes senter nord
18 boliger
(regulert)

Pikås
28 boliger
(regulert)

Vennerød boligfelt
ca. 25 boliger
(reg. igangsatt)

I kommuneplanens arealdel fra 2019 tas det utgangspunkt
i en befolkningsvekst på 1%, basert på tall fra de siste 10
år. Dette kan gi et grovt anslag for å kunne si noe om forventet boligbygging på hvert sted. Med et utgangspunkt i
at det bor 2 personer i hver boenhet, kan vi foreta et grovt
overslag om boligreserven er tilstrekkelig for en forventet
befolkningsvekst. Disse tallene er svært usikre, og tar ikke
hensyn til at andre boliger blir ledige etter flytting eller an0 forhold som
250 spiller inn
500
dre
nårminnbyggere bestemmer seg
for hvor de ønsker å bo. Til arbeidet med arealdelen vil det
foreligge bedre analyser for befolkningsvekst og flyttemønster som gir oss mer nøyaktige prognoser.

Midtre Gryte
ca. 90 boliger
(reg. igangsatt)

For denne utregningsmodellen som gir ca 220 innbyggere, vil tilstrekkelig boligreserve for Arnadal være ca 110
boenheter fordelt på 20 år. Sammenligner vi med reell
befolkningsvekst de siste 20 år i Arnadal, viser tallene en
lavere vekst enn utregningsmodellen på 1%.

±
Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS
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HØYJORD
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1

2

Funksjoner – tjenestetilbud og bransjer
Innenfor avgrensningen er det kirke, barneskole, barnehage, grendehus og idrettsanlegg.
Fritidstilbud – friluftsliv – rekreasjon
Det er god tilgjengelighet til turløyper og friluftsliv i
Høyjord. Når det er snø, kjøres det opp løyper som gir
mulighet for lange skiturer.
Arbeidsplasser og pendling
Det bor flere i arbeidsfør alder i Høyjord enn det er
arbeidsplasser. Det er 25 minutter med bil til Tønsberg
sentrum, 12 minutter til Andebu, 37 til Sandefjord og 12
minutter til Re/Revetal.
Kollektivtransport
Busstilbudet til Høyjord består av seks daglige avganger
i begge retninger til Tønsberg via Andebu på hverdager.
Lørdager er det tre avganger.

1
Høyjord stavkirke

Fortellinger og annet fra NMUene
I Høyjord har vi alt. Lokalt engasjement, folk jobber og er
aktive i bygda. Vi er publikum på revy, alle arrangement,
deltar på Høyjord rundt og rundt. Alle er med på 17. mai
arrangement, på dugnad – på forhånd og på dagen.
Isfiske, Akebakke, badeplass, barnehage og skole er
veldig bra. Det er gode turmuligheter, skiløyper og sommerløyper, nært til det meste. Seniorgruppa deltar på alle
arenaer. Handel skjer i Andebu og på Revetal.
Vi ønsker å beholde og utvide skole og barnehage, det
er en forutsetning for boligsalg/tomter. Viktig at barna fra
Høyjord får plass i lokal barnehage. Ilestadvannet er populært, ønske om å utvide badeplassen der og på Kleivern,
med bedre p-plass, slengtau, brygge å bade fra, rutine for
å tømme søppel. Det er også behov for å avklare status
kommunale boliger, de som tidligere var pensjonistboliger.
Landlig og sentralt, har alt, nært det meste, trygt for barna,
stort nok og lite nok, vi kjenner naboen, lett å ta kontakt.

2
Høyjord skole

3
Kleivern
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FUNKSJONER
Helse (sykehus, sykehjem, primærhelse)
Bygning for religiøse aktiviteter
Kulturhus
Idrettsbygning
Museum og bibliotek
Skolebygning

Kirke

Barneskole

Annen
Annet
kulturhus idrettsbygning
Grendehus
Barnehage

Grendehus
Annet
kulturhus

Andre
museumsbygninger

Rehabiliteringsinstitusjon

Kartillustrasjonene viser at funksjoner som kirke, barneskole, idrettsbygning og kulturbygg er delvis samlet i den
nordlige delen av Høyjord. Kvalitetene i Høyjord er knyttet
til det åpne og vide landbrukslandskapet, og innbyggerne
forteller om et nærområde som har det de ønsker seg.
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BEFOLKNING

Innbyggere: 818
Vekst 1999-2010: -10 (- 2 %)
Vekst 2010-2020: 171 (26 %)
Vekst 1999-2020: 161 (25 %)
Justert veksttall basert på alle grunnkretser i skolekretsen finnes i vedlegg 2.
Befolkningsutviklingen i Høyjord er basert på grunnkretsdata sammensatt av grunnkretsene Skjelbred Andebu,
Moa og Heimdal Andebu.
I perioden 1999-2020 har befolkningen vokst med 161
personer, tilsvarende 25 %. Høyjord er det eneste av
lokalsentrene med under 1000 innbyggere.
I likhet med Melsomvik og Arnadal er det forholdsvis høy
andel unge og lav andel eldre.
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Kart over: Tetthet (250 m. x 250 m. ruter).
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BEBYGGELSE

Det meste av bebyggelsen i Høyjord er konsentrert på
Moa, nær Høyjord stavkirke. De senere årene er det imidlertid bygget ut mange boliger på Heimdalåsen, herunder
flere tomannsboliger.
Høyjord er de av stedene med flest landbruksbygg, noe
som ikke er unaturlig med tanke på avgrensningen som
tar med seg et vesentlig større område enn noen av de
andre stedene i kommunen.
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I likhet med de fleste stedene i kommunen mangler
Høyjord et tydelig sentrum, men Høyjord mangler også
funksjonene for å danne grunnlaget for et sentrum i
Høyjord. Både Andebu og Revetal betraktes som naturlige
handels- og funksjonssentrum for innbyggerne i Høyjord,
og ivaretar sentrumsfunksjonene for Høyjord.

PLANER

Høyjord østre
(Hammeren)
18 boliger
(regulert)

0

I kommuneplanens arealdel fra 2019 tas det utgangspunkt
i en befolkningsvekst på 1%, basert på tall fra de siste 10
år. Dette kan gi et grovt anslag for å kunne si noe om forventet boligbygging på hvert sted. Med et utgangspunkt i
at det bor 2 personer i hver boenhet, kan vi foreta et grovt
overslag om boligreserven er tilstrekkelig for en forventet
befolkningsvekst. Disse tallene er svært usikre, og tar ikke
hensyn til at andre boliger blir ledige etter flytting eller andre forhold som spiller inn når innbyggere bestemmer seg
for hvor de ønsker å bo. Til arbeidet med arealdelen vil det
foreligge
analyser
for befolkningsvekst og flyttemøn250 bedre
500
m
ster som gir oss mer nøyaktige prognoser.

Heimdalåsen
60 boliger
(regulert)

For denne utregningsmodellen som gir ca 150 innbyggere, vil tilstrekkelig boligreserve for Høyjord være ca 75
boenheter fordelt på 20 år. Sammenligner vi med reell
befolkningsvekst de siste 20 år i Høyjord, viser tallene en
lavere vekst enn utregningsmodellen på 1%.

±
Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS
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AVSLUTNING
En tilpasset utvikling for tettstedene Stokke og Andebu og
lokalsentrene Høyjord, Arnadal, Kodal og Melsomvik er
denne analysens oppdrag, slik det er gitt i kommuneplanens handlingsdel. Analysen skal gi bevissthet om framtidig
boligbygging og hvilke funksjoner det bør tilrettelegges for
på de ulike stedene. Analysen skal være et kunnskapsgrunnlag for andre planer, dette gjelder særlig framtidig
skole- og barnehagestruktur og kommuneplanens arealdel.
Analysen viser at det er likheter og ulikheter på alle
stedene. Alle stedene har befolkning i alle aldre, barneskole og fritidstilbud. Det er en større variasjon av tjenestetilbud, handel, kultur- og idrettstilbud på tettstedene
Andebu og Stokke enn lokalsentrene. Dette henger i stor
grad sammen med at det bor flere folk i tettstedene, men
også en villet utvikling om å samle viktige funksjoner og
legge til rette for tettere boligutbygging der.
Ser vi på boligpotensialet på stedene, summeres dette til
ca 1400 enheter. Dette fordeles på ca 600 i Stokke, og
ca 250 i hhv Melsomvik og Koldal, rundt 200 i Andebu.
I Arnadal er potensialet ca 160 enheter og det er ca 60
nye boenheter i Høyjord. Dette betyr ikke at potensialet
vil realiseres gjennom boligbygging i nær framtid. En
stor boligreserve gir ikke automatisk høy etterspørsel
etter tomter. I arbeidet med kommuneplanens arealdel
vil beslutningen om en eventuell justering av boligreserven tas. Det må da lages mer nøyaktige prognoser for
framtidig befolkningsvekst og se dette i sammenheng
med flyttemønster, trender og andre forhold som påvirker
stedenes attraktivitet.
Skole og barnehage er for mange selve limet i lokalsamfunnet. Det er der barn får lekekamerater, voksne møtes
gjennom barna og det er også lokaler for fritidsaktiviteter
og bygdas eller stedets samlingspunkt ved markeringer
og høytider. Begge tettstedene har både barneskole og
ungdomsskole, og lokalsentrene har barneskole og barnehage.
Det er flest arbeidsplasser innenfor stedsavgrensningene
i Stokke og Andebu. De som bor i lokalsentrene må regne
med å jobbe utenfor sitt sted, men det er arbeidsplasser i
kort avstand for alle som kjører bil. I 2020 har utstrakt bruk
av hjemmekontor trolig endret muligheter for å ha en mer
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fleksibel arbeidshverdag, og kombinasjonen av pendling
og hjemmekontor kan få betydning for bosettingsmønsteret i mer spredtbygde områder i kommunen.
Utviklingspotensialet er ulikt for stedene, men hensikten
med oppgaven er å gi kunnskap om tilpasset utvikling.
Stokke har gode kollektivtransportløsninger, et variert
arbeidsmarked, stor variasjon i tjenestetilbud og et bredt
utvalg av fritidstilbud. Melsomvik ligger i randsonen til
Stokke, og framtidig utvikling for disse stedene bør sees i
sammenheng. Et utvidet togtilbud på Vestfoldbanen med
stopp både i Stokke og på Torp, må også vurderes i den
framtidige utviklingen av stedene. Det kan forventes en
stor vekst i Stokke og det vil derfor være viktig med god
medvirkning med innbyggerne. Signalene fra nærmiljøutvalgets styre er at innbyggerne i Stokke ønsker å være en
bygd, men dette er en komplisert kombinasjon sammen
med stasjon på Vestfoldbanen.
Andebu med sitt tjenestetilbud, skoler og handelstilbud
er sentrum for den nordlige delen av kommunen. Det vil
være mest hensiktsmessig å bygge videre på dette, og
den relativ korte avstanden til Arnadal gjør at det vil være
naturlig å vurdere om endringen av kommunegrensen gjør
at beboere i Arnadal på sikt vender seg mer mot Andebu
enn Stokke.
Høyjord er lokalsenteret med færrest innbyggere, mest
spredt bosettingsmønster, få tjenestetilbud og lav befolkningsvekst. Avstanden til Revetal gjør dette til et like
naturlig handelssted for innbyggere i Høyjord som å dra til
Andebu. Tilpasset utvikling av Høyjord bør gjøres i nært
samarbeid med innbyggerne på stedet.
Kodal består av et utflytende senterområde med skole, butikk og noe tjenestetilbud omkranset av eneboligområder.
Tilpasset utvikling av Kodal må diskutere hvilke kvaliteter
ved stedet som skal forsterkes og hvordan utviklingen kan
bidra til å samle aktiviteter slik at de er mer tilgjengelige for
alle, ikke bare de som kjører egen bil.

Arnadal oppleves som langstrakt, ved at hjertet i Arnadal
beskrives å være i bunnen av akebakken ved idrettsplassen, mens skolen ligger ca 2 km unna i sørlig retning, og
kirken ligger ca 1 km nord for idrettsplassen. Avstandene
i seg selv er ikke et hinder, men når størstedelen av
avstanden går i åpent landskap, er det vanskelig å oppleve stedet som en helhet. Hvilke tiltak som kan gjøre det
enklere å gå og sykle mellom aktivitetene, bør diskuteres i
et tett samarbeid med innbyggerne.
Analysen ble sendt på høring til Nærmiljøutvalgene, med
ønske om at de konkretiserer hvilke tiltak som kan bidra
til tilpasset utvikling av stedet sitt. Fra Høyjord løftes
inn kollektivtransport, trimtrapp og harmoniseringtiltak
ved dekning av utgifter til idrettsanlegg. Bokemoa NMU
i Stokke ønsker mer fokus på trafikk gjennom sentrum,
utfordringer knyttet til bolig- og næringsutvikling og trafikk
i Stokke. Fra Andebu er det kommet innspill om fokus på
trafikksikkerhet.
I arbeidet med stedsanalysen har vi plukket opp noen
tema vi mener er viktig å forankre i andre planer kommunen skal jobbe med.

Grunnlagsdokumenter
Rapporten er bygget på følgende grunnlagsdokumenter:
• Folkehelseoversikten
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/
planer-og-rapporter/folkehelseoversikt---kortversjon19-siste.pdf
•

•

•

Levekårskartlegging
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/
planer-og-rapporter/rapport-levekarskartlegging-sandefjord-160519.pdf
Strategisk næringsplan
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/
naring-og-eiendom/ne-dokumenter/sandefjord-kommune-strategisk-naringsplan-org.pdf
Faktagrunnlag grunnskole
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/
oppvekst-og-kunnskap/ok-dokumenter/skoletruktur/1.-rapport-faktagrunnlag-grunnskole.pdf

Kommuneplanens arealdel:
• Andebu sentrum med miljøgate og vinterbelysning
• Justering av boligreserve til forventet befolkningsvekst
for alle stedene
Handlingsplan for Leve hele livet og Aldersvennlige
Sandefjord:
• Demografiutvikling i Arnadal og Høyjord og hvordan
man kan legge til rette for å bo der hele livet
Kommunedelplan for knutepunktsutvikling for Stokke
stasjon:
• Sentrumsutvikling i Stokke
Mobilitetsplan:
• Kollektivtransport mellom Sandefjord, Kodal og
Andebu
• Hvordan tilrettelegge for økt gange og sykkel i Andebu
sentrum og Stokke sentrum
Plan for skole- og barnehagestruktur:
• Hvordan kan skolen og barnehagen i Arnadal og Høyjord bli viktige nærmljøarenaer også på fritiden
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