
 

 
 
 



VISTA Analyse AS                                                                                                                                       Side 2

Forord 
 
 
Transportplanen er et ledd i arbeidet med oppfølging av ”Strategi for byutvikling Sandefjord sentrum”, 
som bystyret vedtok i mai 1999.  
 
Transportplanen er utarbeidet i et nært samarbeid mellom Sandefjord kommune og Statens vegvesen. 
Alle konklusjoner og anbefalinger bygger på arbeidsgruppens faglige skjønn og står for 
arbeidsgruppens regning.  
 
Arbeidet med transportplanen er utført med konsulentbistand under ledelse av Vista Analyse AS. Fra 
kommunens og statens vegvesens side har arbeidet vært ledet av en arbeidsgruppe bestående av: 
 

Ivar Holt, Sandefjord kommune 
Øivind Karlsen, Sandefjord kommune, prosjektleder 
Bjørn Myhre, Sandefjord kommune 
Hans Øvrum, Sandefjord kommune 
Hege Eick, Statens vegvesen Vestfold 
Tor Atle Odberg, Statens vegvesen Vestfold  

 
I tillegg har arbeidet blitt fulgt av en referansegruppe bestående av:  
 

Asbjørn Dag Hansen, ass. rådmann , Sandefjord kommune 
Hans Øvrum, konst.teknisk sjef, Sandefjord kommune 
Øivind Karlsen, avd. ing. Sandefjord kommune 
Hege Eick, Statensvegveen  
Erik Thomassen, Statens vegvesen Vestfold 

 
Konsulentgruppen har bestått av sivilingeniør Thor Lie, (prosjektleder), cand oecon Tor Homleid, og 
sivilingeniør Hellen Jansen, alle fra VISTA Analyse.  
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Sammendrag 
Innholdet i planen 
Transportplanen analyserer dagens situasjon og legger føringer for fremtidig utvikling av det samlede 
transportsystemet i kommunen. En oversikt over problemstillinger og utviklingsmuligheter danner 
grunnlaget for valg og prioriteringer mht transportløsninger og arealbruk. 
 
Transportplanen omfatter Sandefjord kommune, og bygger videre på Gatebruksplan for Sandefjord  
fra 2001.  
 
Dagens situasjon 
Arealbruk 
Sandefjord sentrum er relativt kompakt. Den øvrige tettbebyggelsen i Sandefjord er også relativt 
konsentrert. I overkant av 75 prosent av innbyggerne i kommunen bor i en avstand på inntil 3 
kilometer i luftlinje fra Torget, og hele 95 bor innenfor en radius på 5 kilometer fra Torget ( fig.2 ) 
Dette er en gunstig situasjon i transportsammenheng.  
 
Hytteområdene i Sandefjord består av ca 2.000 hytter, først og fremst på Østerøya, Vesterøya og 
Nes/York/Engø/Knattholmen-området. Det aller meste av fritidsbebyggelsen er lokalisert syd, sydøst 
eller øst for sentrum.  
 
Næringsarealene på Fokserød, Kullerød og Skolmerød har direkte tilknytning til E 18. Videre er det 
næringsvirksomhet på Pindsle, Hinderveien (sydvest for Pindsle), og Hasle, med adkomst til 
Ringveien og Gokstadveien. Områder med næringsvirksomhet ved Stub, Gimle (Jotun) og Thorøya 
har adkomst til Hystadveien. Næringsarealene på Heimdal og Hegna har adkomst til Hegnaveien. 
Næringsarealene på Framnes og Vindal har adkomst til Industriveien og Veløyveien/Framnesveien.  
 
Reisevaner og trafikk 
En reisevaneundersøkelse for Vestfold fra 2001 inneholder en egen analyse av reisevanene i 
Sandefjord. Resultatene viser at den vanligste måten å reise på er som bilfører. Snaut 65 prosent av 
reisene er som bilfører og 10 prosent som bilpassasjer, i Sandefjord og i Vestfold.  
 
Nesten 90 prosent av sandefjordinger over 18 år har førerkort. Nesten 80 prosent av de som har 
førekort, har alltid tilgang til en bil.  
 
Reiser med tog utgjør ca 1 prosent av reisene i Sandefjord, det samme som i de andre byområdene i 
Vestfold. Bussreisene har imidlertid den absolutt laveste andelen i Sandefjord, bare drøyt 2 prosent, 
mot 4 prosent i hele Vestfold.  
 
Av arbeidsreisene i Sandefjord gjennomføres 80 prosent med personbil, 17 prosent er gang- eller 
sykkelreiser mens bare ca 1,5 prosent er med buss. 
 
Nesten 80% av de reisende i Sandefjord svarte at de aldri reiste kollektivt mens 74% oppga at de aldri 
brukte sykkel 
 
Andel turer til fots er ca 14 prosent i Sandefjord som i de andre byområdene. Sykkelandelen er på nivå 
med Borre og Tønsberg, ca 8 prosent.  
 
Trafikkbelastningen på veinettet er vist på fig. 8. 
 
Med noen få unntak hadde de fleste veglenker i 2001  liten eller moderat trafikkbelastning . 
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På noen sentrale vegparseller var imidlertid belastningene stor. På E-18 ved Klinestad passerte 
eksempelvis i overkant av 20.000 kjøretøy pr døgn. 
   
Den største trafikkbelastningen var det  imidlertid på Sandefjordsveien mellom Peder Bogensgt og 
Skiringssalsveien. Her passerte gjennomsnittlig 25 000 kjt. pr døgn 
 
Trafikken i Kilgata var også stor. I og med at mange oppfatter dette som en flaskehals for øst-vest 
forbindelsen gjennom byen, ble det foretatt særskilte undersøkelser av trafikken i denne gata. I  
ettermiddagsrushet  passerte det i makstimen  ca 1400 kjt  mens  timetrafikken midt på dagen  lå på  ca 
1100 kj pr time. Timetrafikken over hele døgnet en vanlig fredag er vist i figur 7 b. 
 
I de mest belastede dagene på sommeren er timetrafikken noe høyere.  Gjennomsnittlig døgntrafikk 
for alle årets dager (Årsdøgntrafikk -ÅDT) ble i 2001 anslått til vel 17 000 kjt. 
 
Det ble  i 2001  også gjennomført en postkortundersøkelse av hva som er start og målpunkt for 
trafikken i Kilgt. Denne undersøkelsen viste at i perioden 11-14 hadde 60 %  av turene start eller 
målpunkt i sentrum. I ettermiddagsrushet var denne andelen redusert til litt under 50 %.  
 
Av andre veier med stor  trafikk  kan  nevnes  Sandefjordsveien  syd for  Strandpromenaden  ( ÅDT 
12 600 kjt) , Sandefjordsveien syd for Landstadsgt ( ÅDT 12 600 kjt ) samt Vesterøyveien  syd for  
Kilenkrysset ( ÅDT 11 200 kjt)  
 
Museumsgata er den mest trafikkerte delen av ”den halve sentrumsringen”, som består av Landstads 
gate og Museumsgata. I tillegg til krysset med Kilgata/Tollbugata er det sterk belastning i 
ettermiddagsrushet i krysset med Skippergata. 
 
På ordinære ukedager var det i 2001 utenom rushperioden  god fremkommelighet langs hovedveiene i 
Sandefjord.  
 
Parkeringstilbud 
Gatebruksplanen for Sandefjord sentrum viser at parkeringstilbudet er rikelig. Det samlede antall 
offentlig tilgjengelige parkeringsplasser var ca 2700 i 2001. I sentrumsgatene koster det ingenting å 
parkere, mens det nå i 2003 på avsatte parkeringsplasser utenfor gategrunn koster  8 kroner pr time for 
korttidsparkering og 25 kroner pr dag for langtidsparkering. Det gode parkeringstilbudet i og nær 
sentrum  er en viktig grunn til at langt de fleste  sandefjordinger bruker bil på handletur eller til andre 
ærend i sentrum.  
 
På arbeidsplassene er situasjonen tilsvarende. Alle som har arbeidet sitt utenfor sentrum vil som regel 
finne en parkeringsplass til sin privatbil, vanligvis på bedriftens areal.  
 
Kollektivtransport 
For den lokale trafikken i  Sandfjord er busstilbudet det klart viktigste kollektivtilbudet. På årsbasis 
har selskapet Vestfold Kollektivtransport opplyst at det  reiser 1,3 mill passasjerer med buss. Av dette 
utgjør 600 000 skolereiser. Det er også grunn til  anta at en stor del av de øvrige reisende bruker buss 
fordi de ikke har mulighet til å bruke bil. Den lave kollektivandelen som fremgår av 
reisevaneundersøkelsen indikerer dette. Det kan her opplyses at ca 20 % husholdningene er uten egen 
bil og  ca 40 % av befolkningen er  uten eget førekort. Husholdninger uten egen bil består for en stor 
del av eldre mens barn og unge utgjør en stor del av befolkningen uten førerkort. 
 
Rutetilbudet i Sandfjord består i dag i hovedsak av pendelruter. Rutetilbudet er vist på figur 10. Rundt 
75 % av befolkningen bor nærmere enn 350 meter i luftlinje fra nærmeste kollektivtrase 
 
 Rutene med størst trafikkunderlag har halvtimesfrekvens i rushtiden og  vanligvis timesfrekvens for 
øvrig på hverdager.   
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Trafikksikkerhet 
I 2001 ble det  i Sandefjord rapportert 89 trafikkulykker med personskade. De mest alvorlige ulykkene 
skjer først og fremst på E-18. Videre er det også en del andre kryss- og vegstrekninger som har mange 
ulykker. Ulykkesbildet er vist på figur 13 og 14. Fotgjenger og sykkelulykker forekommer i hele 
kommunen med tendenser til noe konsentrasjon  i og nær sentrumsområdet.  
                                                       
Luftforurensing og støy 
Lokal luftforurensing og støy fra motorisert trafikk kan gi sykdommer og nedsatt livskvalitet. I 
forurensingsloven er det fastsatt forskrifter for grenseverdier for disse forhold. Med utgangspunkt i 
disse forskriftene er luftforurensing og støy kartlagt langs veiene i Sandefjord  
 
Resultatene fra disse undersøkelsene viser at grenseverdien for luftforurensing ikke er overskredet 
langs noen av kommunens veier. For trafikkstøy kan  det bli nødvendig med tiltaksutredning for 
nærmere 60 boliger.  
 
Problemstillinger 
Hovedveinettet 
En rekke punkter og strekninger på hovedvegnettet i Sandefjord har en standard som er dårligere enn 
det trafikkmengdene og funksjonene tilsier. I alt 26 punkter og strekninger er pekt ut som 
utilfredsstillende i forhold til standardnivået. Problemene med standarden er først og fremst  knyttet til 
utforming av kryss og avkjørsler, bredde på kjørebanen og tilbudet til gang- og sykkeltrafikken.  
 
For trafikken på hovedveinettet i sentrum representerer fergetrafikken et spesielt problem 
Trafikken til fergene kommer jevnt over en lengre periode. På grunn av dårlig trafikkflyt i 
billettkontrollene og på oppstillingsarealet oppstår det i høysesongen om sommeren køer i Tollbugata 
og i rundkjøringen ved Hvalfangstmonumentet, og ikke så sjelden i hele eller deler av 
Strandpromenaden. Av og til begynner køene i Sandefjordsveien. Disse problemene er først og fremst 
knyttet til formiddagsavgangen og varer ca 1/2 time. 
 
 Trafikken fra fergene kommer naturlig nok støtvis. Også denne trafikken byr på avviklingsproblemer 
i bryggeområdet når den store trafikken av personbiler, turistbusser og vogntog skal avvikles sammen 
med store fotgjengerstrømmer på det trange arealet mellom bryggen og Tollbugata. 
 
Kollektivtransport 
Det er vanskelig å identifisere områder eller rutetraseer som vil gi et trafikkgrunnlag som er 
tilstrekkelig til at ruter med høy avgangshyppighet kan drives med tilfredsstillende økonomi.   
 
Fremkommeligheten for busstrafikken er videre blitt redusert i de senere år dels ved at det er anlagt 
fartsdumper i busstrasseer og dels som følge av noen kødannelser  i sentrumsgatene og i Kilgata på  
enkelte dager med spesiell stor trafikk 
 
En stor andel av arbeidsplassene i kommunen er lokalisert utenfor sentrum . Slike områder er 
vanskeligere å betjene kollektivt fra hele kommunen og forutsetter bl.a  gode korrespondanser mellom 
rutene i sentrum  
 
Gang- og sykkelveier 
Det mangler fortsatt et separat tilbud for sykkeltrafikken langs viktige forbindelser inn mot sentrum, 
og langs flere andre hoved- og samleveier. Mange av disse strekningene er knyttet til store 
boligkonsentrasjoner godt innenfor det vi betegner sykkelavstand, inntil 2-3 kilometer fra sentrum.  
 
Befolkningens holdninger til transport 
Valg av mål i transportpolitikk vil bl.a. henge sammen med holdninger. Holdninger og synspunkter er 
med på å styre valg av løsninger. Vi spør: Hvorfor er tingene som de er i Sandefjord? Hvorfor vil 
”alle” kjøre bil? Hva er det som virker transportdrivende, og hvorfor vil ”ingen” ta bussen? Vi antar at 
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”alle” som kan (dvs ikke er begrenset av alder, helse eller økonomi) helst vil kjøre bil når de ”skal” 
noe, selv om vi kan peke på fullgode alternativer (buss, sykkel eller gange). Dette representerer en stor 
utfordring for transportpolitikken.  
 
 
Mål 
Hovedmål 
Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer en samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig 
perspektiv i planleggingen. Det skal  videre legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på 
tvers av kommunegrensene. 
 
Delmål – virkemidler for å nå hovedmålet 
Hensikten med hovedmålet er at det skal gi grunnlag for å velge de virkemidlene som er egnet til å nå 
målet. Virkemidlene må videre være operasjonelle Med dette utgangspunkt er det skissert 6 delmål 
 
1. Dempe veksten i transportomfanget 
2. Legge opp til en transportdempende arealbruk 
3. Få en rasjonell arbeidsdeling mellom transportformene 
4. Gi transport og tilgjengelighet for alle 
5. Sørge for en sikker og miljøvennlig transport 
6. Sørge for god biltilgjengelighet og rasjonell avvikling av biltrafikken 
 

Det er konsistens mellom de fem første delmålene. Disse målene har videre et langsiktig perspektiv. 
Det sjette målet peker derimot mot løsninger på kort sikt og kan være delvis i  konflikt med enkelte av 
de andre målene 
 
 
Scenarier og tiltaksmuligheter 
Arealbruk 
Kommunens arealpolitikk vil i et langsiktig perspektiv ha stor betydning for det transportvolum som 
skal avvikles. For  dels å begrense dette transportvolumet og dels å legge forholdene til rette for større 
bruk av kollektivtrafikk er det skissert to alternative langsiktige utviklingsmuligheter for arealbruken.  
 
I det ene alternativet ( konsentrasjon, fig 26)  konsentreres boligbyggingen  innenfor Ringveien og en 
forlengelse av Ringveiens bue rundt sentrum. En slik arealbruk vil gi kortere biltransporter og det vil 
være mulig å overføre flere sentrumsrettede reiser til sykkel og muligens gange. 
 
I det andre alternativet ( båndby, fig 27) forutsettes det at den fremtidige boligbygging  lokaliseres 
langs hovedaksene for busstrafikken. Dette vil gi grunnlag for en rasjonell kollektivbetjening av disse 
boligfeltene. 
 
Den arealpolitikk som er i vedtatt gjeldende kommuneplan er i liten konflikt med  prinsippene i de 
transportdempende alternativer som her er skissert. 
 
Biltrafikken 
For å få oversikt over de trafikkbelastninger som kan forventes på vegnettet i 2015 er det ved hjelp av 
en trafikkfordelingsmodell ( Contram)  foretatt beregninger basert på 6 ulike alternativer vedrørende 
utbedring og utbygging av vegnettet. 
Beregningene baserer seg på den arealbruk og befolkningsvekst som fremgår av kommuneplanen. 
Videre er det også lagt en generell trafikkvekst pr. år 1,6 %. Dette er i samsvar med den generelle 
trafikkveksten  vegmyndighetene baserer seg på for Vestfold. Dette vil innebære at trafikken samlet 
øker med ca 25 % fra 2001 (basisåret) frem til 2015. 
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Det er også beregnet hvilke endringer av biltrafikken som vil være en konsekvens av at Framnes og 
Veraåsen ikke bygges ut som forutsatt. Bakgrunnen for å foreta denne beregningen er bystyrets vedtak 
om at før det tas endelig stilling til utbyggingen på Framnes, må de trafikkmessige konsekvensene 
være belyst. 
 
Alternativ 1  ( fig 30 ) innebærer  en utbedring av deler av det eksisterende hovedvegnett så som 
 
• Ombygging av Kilgata i henhold til vedtatt reguleringsplan 
• Omlegging av Heimdalveien 
• Bygging av en ny veglenke for Ringveien ved Gokstad  
 

Videre er det forutsatt enkle kapasitetsforbedrende tiltak i noen kryss. 
 
Kostnadene for de forutsatte tiltakene er grovt anslått til 55 mill kr. 
 
Med full boligutbygging i tråd med kommuneplanen viser trafikkberegningene at trafikken i Kilgata 
som følge av utbedringen av Heimdalveien og Ringveien, blir redusert  fra  gjennomsnittlig 17100 kj 
pr døgn i  2001 til 16 100 kjt pr døgn i 2015.  Også maks timetrafikk i rushtiden forventes å bli  
redusert fra 1370 kjt i dag til 1290 kjt i 2015. Beregningene indikerer også at det kan bli ca 6% 
reduksjon av trafikken i Kilgata dersom utbyggingen på Vesterøya ikke gjennomføres. 
  
Som følge av den forbedrende standard på Ringveien i Gokstadområdet er trafikken på denne 
vegstrekningen ved Hasle antatt å bli fordoblet fra  6000 kjt pr døgn  i 2001 til 12 300 kjt pr døgn i  
2015.  
 
I forhold til 2001 situasjonen vil trafikken også øke merkbart på Hystadveien , Sandefjordsveien og 
Gokstadveien. Trafikken i rushtiden vil imidlertid fortsatt være så stor at det vil oppstå køer i krysset 
Strandpromenaden x Sandefjordsveien og Kilgata x Museumsgata.    
 
Alternativ 2 til 5 forutsetter en  omfattende utbygging av vegnettet primært for å avlaste Kilgata for 
øst-vest trafikken. Alle disse alternativene baserer seg videre på at samtlige tiltak i alternativ 1 er 
gjennomført. 
 
Alternativ 2  (fig 32)  inneholder en ny vei i tunnel under fjorden fra Kilen til Sandefjordsveien ved 
Strandpromenaden.  
 
Kostnaden for denne tunnelen er det svært vanskelig å anslå uten nærmere undersøkelser av 
grunnforhold og andre kritiske forhold. Erfaringer fra andre tunnelprosjekter tilsier imidlertid at 
kostnaden kan bli i størrelsesorden på 1 mrd kr for en ordinær tofeltsvei. Med to løp   kan kostnaden 
bli 1,7 mrd kr.    
 
Trafikkfordelingsmodellen  viser at Kilgata med en slik tunnel vil bli sterkt avlastet  Maks timetrafikk 
antas å bli redusert til 820 kjt. 
 
 
 
Fig. 11. Trafikkbelastninger i 2015 med alternativ 2. Trafikktallene i parentes er maks. timetrafikk, 
øvrige trafikktall er gjennomsnittlig døgntrafikk over året,(ÅDT).  
 
Alternativ 3  ( fig 34 ) baserer seg på en ny bro over fjorden fra Framnes til Ranvik. 
Kostnaden for denne broen er anslått til ca 160 mill kr 
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 Også denne broforbindelsen vil gi en betydelig avlastning i Kilgata sammenlignet med trafikken i 
dag. Maks timetrafikk  i Kilgata er i dette alternativet beregnet til 900 kjt. 
 
Alternativ  4 ( fig 36 ) forutsetter en ny lang  tunnel som går fra Skiringssalveien ved 
Tempokrysset til Kilen. 
 
Også for dette tunnelalternativet er det vanskelig å anslå kostnaden uten nærmere undersøkelser. For 
en tunnel med ett løp kan det imidlertid forventes en kostnad rundt 220 mill kr , men to løp kan koste 
320 mill kr 
 
Trafikkavlastningen i Kilgata  vil også her bli merkbar med en beregnet maks timetrafikk i rushtiden 
på 1100 kjt. 
 
 
Alternativ 5   ( fig 38 ) baserer seg på en kort tunnel fra øvre del av Museumsgata til Kilen.  
Med ett løp er kostnaden her grovt anslått til 120 mill kr  
 
Avlastningen av Kilgata  er med dette alternativet beregnet til å bli omtrent som  alt.4. ( Maks 
timetrafikk 1040 kjt) 
 
Alternativ 6   ( fig 40 a ) har tatt utgangspunkt i de problemer  på vegnettet som er avdekket i 
alternativ 1.  
 
Ved å bygge om  de mest problematisk kryssene vil avviklingen kunne bedres vesentlig. I tillegg til de 
utbedringer som allerede ligger inne i alternativ 1, anslått til 55 mill, kr er det forutsatt utbedringer av   
følgende kryss. 
• Sandefjordsveien x Strandpromenaden 
• Hystadveien x Haukeveien 
• Museumsgat x Tollbugata 
• Rundkjøringene i Kilgata 
• Sandefjordsveien x Peder Bogensgate.   
 
Kostnadene for disse utbedringene er anslått til ca 21 mill kr. 
 
Med den bedrede kapasitet  dette gir i vegnettet er trafikken bl.a i Kilgata beregnet å øke 
sammenlignet med situasjonen i dag. Maks timetrafikk er i dette alternativet antatt å bli 1580 kjt i 
timen. En konsekvens av dette er at trafikken på den utbedrede Ringveien er redusert fra en maks 
timetrafikk på 1230 kjt i alternativ 1 til 1020 i alternativ 6. 
 
Selv om trafikken i alternativ 6 er økt vesentlig både i Sandefjordsveien, Strandpromenaden, 
Hystadveien og  Kilgata, forventes det mindre  avviklingsproblemer enn i dag  som følge bedre 
kapasitet i de kritiske kryssene.  
 
Ny vei fra Gokstad til Tassebekk ( alt 7 ) 
I de diskusjoner som har vært ført om nye veglenker i Sandefjord er det pekt på muligheten av å bygge 
en ny veg fra østsiden av byen  frem til Tassebekk ( fig 41 ). Traseen er forutsatt å gå på østsiden av 
Torp flyplass for å gi en god tilknytning til de nåværende militære områder som i så fall bør utvikles 
som næringsområder. 
Kostnaden til veien er med mange forbehold anslått til  rundt 250 mill kr. 
 
Med en slik ny vei vil avstanden fra Kilen til Tassebekk bli noe over 10 km. Til sammenligning er 
avstanden 12,8 km fra Kilen til Tassebekk via Sandefjordsveien. Utenfor rushtiden vil en spare et par 
minutter på å kjøre den nye vegen fra Kilen til Tassebekk. I og med at den alt vesentlig del av 
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trafikken i Kilgata skal til sentrum eller de øvrige deler av Sandefjord vil en ny veg til Tassebekk ikke 
avlaste Kilgata i nevneverdig grad. Trafikkfordelingsmodellen viser her en  avlastning på ca 5 %. 
Tungtrafikken  fra 
Vesterøya til E-18  nordover vil imidlertid få en vesentlig enklere trase. 
 
 
Kollektivtransport 
I samråd med  selskapet Vestfold Kollektivtrafikk anbefales det å satse på følgende tiltak for å bedre 
kollektivtilbudet: 
 
• Rutefrekvensen bør økes. Skal kollektivtilbudet oppfattes som fullgodt bør frekvensen helst være 

en buss pr.10 minutt i rushtidene på hverdagene og hvert 20 minutt på dagtid resten av uken.  
 
• Samordningen av rutene bør bedres 
 
• Informasjonen om rutetilbudet bør bedres  både på holdeplasser og ved telefonhenvendelser. 
 
• Holdeplassene bør rustes opp med leskur og sittemuligheter 
 
• Knutepunkt for buss, jernbane og taxi bør etableres ved jernbanestasjonen ( fig 46 ) 
 
• Fremkommeligheten for bussene bør bedres. I enkelte gater og kryss kan bli nødvendig med 

bussprioritering. Det bør også vurderes om fartsdumpene i busstraseene kan bygges om slik 
ulempene for bussene reduseres.  

 
 
Investeringene til disse tiltakene anslås å ligge rundt 87 mill. Videre vil  den skisserte rutefrekvens gi 
økte driftskostnader på  25 mill kr.    
 
Gang- og sykkeltrafikken 
Et sammenhengende nett er viktig for å oppnå høy bruk av gang sykkelveiene.  På samme måten som 
for biltrafikken bør det utvikles et hovednett med god standard. Nettet bør dekke de viktigste rutene til 
sentrum og andre viktige målpunkter. 
 
Et forslag til hovedsykkelveinett er vist i figur 47. Her er også vist noen viktige ruter på lokalveier 
hvor sykkeltrafikken er henvist til kjørebanen.  
 
En full utbygging av dette nettet er anslått å koste rundt 140 mill kr. 
 
Strategier 
Arealbruk 
To forskjellige strategier for transportdempende arealbruk er skissert, ”Konsentrasjon rundt sentrum” 
og ”Båndbyen”. Endringer i et slik omfang som de to strategiene innebærer, er meget langsiktig. 
”Konsentrasjon rundt sentrum” gir svært gode muligheter for å utvikle Sandefjord til en 
”gang/sykkelby”, mens ”Båndbyen” legger til rette for en ”bussby”.  
 
Skulle kommunen ved den  neste revisjon av kommuneplanen vedta å følge en av disse to 
arealstrategiene i enda større grad enn i gjeldende arealplan, er det likevel utelukket at det skal kunne 
registreres noen store effekter på transportene innen 2015 . Transportstrategiene som er skissert 
nedenfor behandles derfor uavhengig av arealstrategiene.  
 
Transportstrategier 
For å få frem skillelinjene er de tiltakene som er beskrevet ovenfor satt sammen til tre ulike strategier: 
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Bil:  Maksimal satsning på tilrettelegging for bil, først og fremst gjennom bygging 

av nye hovedveier og videreføring av dagens gode parkeringstilbud i 
sentrumsområdet og ved arbeidsplasser. 

  
Buss/sykkel: Maksimal satsning på buss, gjennom et konkurransedyktig ruteopplegg, 

fremkommelighetstiltak for busstrafikken, opprustning av holdeplasser,  
strenge restriksjoner på biltrafikken samt videre utbygging av sykkelveinettet.  

 
Balanse:  Balansert satsning på tiltak rette mot biltrafikk, busstransport og sykkeltrafikk, 

samt trafikksikkerhetstiltak.  
 
Bilstrategien 
Hovedinnholdet i strategien vil være å gjennomføre en hovedvegutbygging etter ett av alternativene 2-
5 eventuelt etter andre alternativ som har til hensikt å maksimere fremkommeligheten for biltrafikken 
innenfor tilgjengelige ressurser. 
 
Parkeringstilbudet i sentrum og ved arbeidsplassen forutsettes opprettholdt på dagens nivå eller styrkes 
for å møte økt biltrafikk. 
 
Det kan bli dårligere forhold for fotgjengere og syklister på grunn av den økte biltrafikken og det kan 
bli dårligere forhold for kollektivtransporten. Selv om det blir gunstigere trafikkforhold enkelte steder 
særlig i Kilgata vil både fremkommelighet og miljøforhold bli forverret andre steder på grunn av den 
samlede trafikkveksten    
 
Kostnadene for denne strategien vil innebære investeringer i nye hovedveier varierende fra  175 mill ( 
alternativ 5 )  til rundt 1, 8 mrd for alternativ 2 . Det må her presiseres at disse kostnadene er basert på 
erfaringstall fra andre tilsvarende tunnel og broprosjekter. Skulle det vise seg at det oppstår spesielle 
vanskeligheter ved noen av vegtiltakene, kan kostnadene bli større. 
   
 
 
 
Buss/ sykkelstrategien 
I denne strategien  prioriteres tiltak for å bedre forholdene for kollektivtrafikken og 
gang/sykkeltrafikken. 
 
Det foreslås en vesentlig økning av frekvensen på busstilbudet ved at det etableres 10 minutters ruter i 
rushtiden på alle hverdager. Utenfor rushtiden på hverdager legges det opp til halvtimesruter. I helgene 
forutsettes det dels halvtimesruter og dels timesruter på hovedbusstraseene.  
  
Hovedsykkelveiene bygges ut til et sammenhengende nett og det må sørges for sikring av 
krysningspunkter. 
 
For å oppnå en tilfredsstillende bruk av busstilbudet  og sykkelveinettet må det ihverksettes strenge 
restriksjoner på biltrafikken. Parkeringstilbudet i sentrum og ved arbeidsplassene  må innskrenkes 
og/eller gjøres vesentlig dyrere enn i dag.  
 
Investeringer til de tidligere skisserte tiltak for kollektivtrafikken er  anslått til 87 mill kr. Videre 
investeringer til gang-sykkelveier og trafikksikkerhetstiltak  beløpe seg til godt over 100 mill kr  
 
Den forutsatte økningen i rutetilbudet vil medføre rundt 25 mill kr i brutto økte driftskostnader pr. år. 
Til fratrekk kommer billettinntektene fra flere passasjerer. 
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Dersom en ved en slik sterk satsning på buss og gang/ sykkelbruk skulle klare å fryse biltrafikken  i 
rushtiden på 2001 nivå,  kan økningen i antall busspassasjerer i rushperioden bli   i størrelsesorden 1,8 
mill for hele året.( Som opplyst foran er den samlede årstrafikk i dag 1, 3 mill busspassasjerer). De 
økte  billettinntektene kan da , med dagens takstnivå,  anslås til 18 mill kr. Netto årlige merutgifter for 
busstransporten vil dermed med disse forutsetningene bli 7 mill kr.   
  
Beregningene ovenfor er et regneeksempel. En sammenligning med andre byer viser at selv med godt 
kollektivtilbud kombinert med  kostbare og få parkeringsplasser i sentrum, har en ikke oppnådd den 
kollektivandel som dette regneeksempel baserer seg på. Det må derfor forventes vekst i biltrafikken 
selv om det satses massivt på et bedret kollektivtilbud kombinert med realistiske restriksjoner på 
bilbruk til sentrum i rushtiden 
  
Balansestrategien 
I denne strategien forutsettes det at alle tiltakene i alternativ 6 for utbygging av bilvegnettet 
gjennomføres. Dette vil innebære en samlet investering på ca 76 mill kr. 
 
I tillegg bør de mest prioriterte delene av hovedsykkelveinettet bygges ut og de viktigste 
trafikksikkerhetstiltakene må gjennomføres. Samlet kostnad for dette kan anslås til 52 mil kr.  
 
 For å begrense veksten i biltrafikken spesielt i rushtiden legges det inn noen restriksjoner på 
biltrafikken. Begrensinger i parkeringstilbudet for arbeidsreiser vil her være mest effektivt. 
 
Disse bilbegrensende tiltak bør suppleres med en forbedring av kollektivtilbudet dels gjennom tiltak 
som øker fremkommeligheten og bedrer standarden på holdeplassene og dels gjennom en vesentlig 
forbedring av rutefrekvensen i rushperiodene morgen og  ettermiddag. 20 minutters frekvens bør her 
være en forutsetning på alle de viktigste rutene. 
Årlige merkostnader til en slik økning av rutefrekvensen i rushtiden kan anslås til 7 mill kr. Dersom en 
slik satsning kombinert på en del restriksjoner på biltrafikken i rushtiden vil medføre 200 000 flere 
busstrafikanter på årsbasis, vil dette i så fall øke billett inntektene med 2 mill kr . Netto økte  årlige 
driftsutgifter vil dermed bli 5 mill kr. 
 
Investeringene i kollektivanlegg i denne strategien kan anslås til 52 mill kr. 
 
Vurderinger av strategier og tiltak 
De trafikkprognoser og trafikkbelastninger som er  beskrevet i de ulike alternativer viser at det må 
forutsettes vekst  i trafikken på de fleste veier i Sandefjord. Samtidig vil mange av veiene i kommunen 
ha en standard og beliggenhet som gjøre en vesentlig utbygging urealistisk . Vegens nåværende 
standard vil legge et tak  på trafikkavviklingen i  rushperiodene. Det vil derfor  være ønsketenking å 
forutsette en fremtidsituasjon hvor en har bygget seg ut av alle en trafikkproblemer. 
 
I og med at vegnettets utforming har en begrenser avviklingskapasitet, er det viktig at denne 
kapasiteten utnyttes på beste måte. En sterkere satsing på bruk av sykkel eller buss vil lette presset på 
veinettet. Den reisevaneundersøkelsen som er foretatt for Vestfold viser at det er et betydelig 
potensiale for mer bruk av sykkel og buss i Sandefjord. 
 
De vegnettalternativene som er vurdert med tanke på avlastning av Kilgata, viser alle at selv om 
trafikken i Kilgata kan bli sterkt redusert, vil det fortsatt bli sterk vekst på andre veistrekninger i 
kommunen. Trafikkøkningen på disse veiene vil åpenbart medføre uønskede konsekvenser. Ny øst-
vest forbindelse løser derfor på langt nær alle fremtidige trafikkproblemer i kommunen. 
 
Sett i forhold til nytteverdien synes det ikke aktuelt å bygge en tunnel under fjorden som skissert i 
alternativ 2. Det er også vanskelig å se en fremtidsrettet løsning i den korte tunnelen i alternativ 5. 
Tilknytningspunktet i øvre del av Bjerggata vil sannsynligvis komme i konflikt med viktige 
verneverdier. Samtidig er det ingen god løsning å belaste Landstadgt med mer gjennomkjøringstrafikk. 
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Skal det fremtiden bygges en helt ny vei for å oppnå en vesentlig avlastning av  Kilgt synes bru over 
fjorden eller lang  sentrumstunnel  å være mest realistisk. Før det tas stilling til om det gjennom 
arealplanlegging skal sikres mulighet for å bygge disse vegprosjektene må det foretas en nærmere 
vurdering av konsekvensene ved prosjektene. Den videre diskusjon av vegløsninger i kommunen kan 
også avdekke ønske om å vurdere andre avlastningsveier. 
 
I den nære fremtid dvs frem mot 2015 synes det mest realistisk å basere seg på en utbygging av 
vegnettet etter alternativ 6. Det bør også satses på tiltak for kollektivtrafikken og gang/sykkeltrafikken  
som skissert i balansestrategien. Samlet investeringskostnad for de beskrevne tiltak i denne strategien 
er anslått til 180 mill kr. I tillegg kommer økte årlige kostnader for å bedre rutetilbudet for 
kollektivtrafikken. 
 
Ny veg til E-18 forbi Torp forutsetter at området utvikles til næringsvirksomhet som krever en slik ny 
veg . Foreløpig er det svært usikkert hvor stor del av  militære Torp området som vil bli fristilt til 
annen bruk. Det er  også usikkert om og når et slikt fristilt areal øst for flyplassen kan utvikles med 
attraktivt næringsareal. Disse usikkerhetsmomentene tilsier at en ny veg til E-18 forbi Torp foreløpig 
bør ligge som fremtidig mulighet.  
 
 
Finansiering 
Finansiering av tiltak i samferdselssektoren er et kompleks område. Med dagens formelle 
ansvarsfordeling vil som oftest både stat, fylkeskommune og kommune bli involvert. I staten ligger 
videre ansvaret for ulike deler av transporttilbudet på forskjellige etater/ selskaper. 
 
Den formelt enkleste ansvarsfordeling har en i vegsektoren hvor vegnettet er delt inn i riksveger, 
fylkesveger og kommunale veger. 
 
Innenfor kollektivtransporten er fylkeskommunen ansvarlig for busstilbudet, jernbaneverket er 
ansvarlig for utbygging av jernbanenettet, mens NSB (som oftest) er ansvarlig for drift av togtilbudet. 
 
Som eksempel vil en utbygging  og drift av nytt knutepunkt for kollektivtrafikk ved jernbanestasjonen 
involvere alle de offentlige virksomheter som er nevnt ovenfor. Dette vil i praksis si at en 
gjennomføring av et slikt prosjekt forutsetter at  alle virksomhetene bidrar med nødvendige midler 
innenfor sitt ansvarsområde. Å oppnå en slik felles prioritering har mange steder vært vanskelig.   
 
I den senere tid har det blitt mer og mer vanlig at større prosjekter i samferdselsektoren er blitt helt 
eller delvis finansiert med  brukerbetaling (eks. bompenger). Dersom en ønsker å realisere noen av de 
mest kostbare tunnelløsninger som er skissert i transportplanen, er det vanskelig å se at en innenfor 
overskuelig fremtid kan unngå bompenger. 
 
En utbygging av infrastrukturen  i første omgang etter balansestrategien vil derimot innebære 
kostnader som det innenfor en akseptabel tidsramme bør være mulig å innarbeide i de offentlige 
budsjetter. En fordeling av investeringsvolumet på 180 mill kr på de formelt ansvarlige virksomheter 
gir følgende resultat: 
 
 Balansestrategi 
Staten 61 
Fylkeskommunen 103 
Sandefjord kommune 16 
Sum totalt 180 
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Det fremgår her at fylkeskommunen vil måtte dekke den største delen av investeringen. Videre vil 
også fylkeskommunen ha det formelle ansvar for å dekke merkostnaden  for det  kollektivtilbudet som 
strategien forutsetter. 
 
Vil derimot  verken stat eller fylkeskommunen bidra med midler i den størrelsesorden som her er 
forutsatt, kan en gjennomføring av strategien avhenge av at kommunen bidrar med de midler som stat 
og fylke ikke vil bevilge. Det har  eksempelvis i de senere år ikke vært uvanlig at kommunen har påtatt 
seg ansvaret for helt eller delvis å finansiere utbygging av fylkesveger. 
 
Først ved den videre behandling av transportplanen i fylkeskommunen og berørte statlige 
virksomheter vil en få klarlagt hvilke muligheter disse virksomheter har til å bevilge sin del av de 
midler som en gjennomføring av de anbefalte tiltak og strategier vil kreve. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Transportplan for Sandefjord 
Sandefjord kommune 

Statens vegvesen Vestfold 



VISTA Analyse AS                                                                                                                                       Side 15

 Del I Bakgrunn 
 

1 Hensikten med transportplanen 
 
Sandefjord bystyre vedtok i 1999 ”Strategi for byutvikling i Sandefjord sentrum”. Bystyret forutsatt i 
vedtaket at det som en oppfølging og videreføring skal utarbeides 1) en gatebruksplan for sentrum og 
2) en transportplan for den samlede trafikk- og transportutviklingen i kommunen.  
 
Hensikten med transportplanen er å analysere og legge føringer for fremtidig utvikling av det samlede 
transportsystemet i kommunen. En slik samlet oversikt over problemstillinger og utviklingsmuligheter 
danner et godt grunnlag for valg og prioriteringer mht transportløsninger og arealbruk. 
 
Sandefjord er et av de største byområdene i Vestfold. De andre store byområdene i fylket, Tønsberg og 
Larvik, har allerede utarbeidet transportplaner – Tønsberg som en del av TP10-arbeidet i 1990-91, og 
Larvik i tilknytning til arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel for perioden 1995-2006.  
 
Sandefjord kommune har utarbeidet denne transportplanen i samarbeid med Statens vegvesen 
Vestfold. Sandefjord kommune og Statens vegvesen Vestfold har et felles ønske og behov for en 
transportplan, blant annet som grunnlag for prioritering av statlige og fylkeskommunale midler 
mellom Sandefjord og andre områder i Vestfold, og for prioriteringer internt i Sandefjord kommune.  
 
 

2 Planområdet 
 
Transportplanen omfatter i utgangspunktet hele kommunen, men det er naturlig å fokusere på 
områdene som ikke omfattes av gatebruksplanen fra 2001, se figur 1 i kapittel 5. Det vil imidlertid 
være overlapp mellom de to planene også når det gjelder planområdet, blant annet i tilknytning til 
hovedvegene som er lokalisert innenfor planområdet for gatebruksplanen. 
 
 

3 Faglige avgrensninger 
 
Alle transportformer som er representert i kommunen har på ulike måter betydning for arbeidet med 
transportplanen.  
 
Vegtransportene forutsettes innenfor planhorisonten å ha hovedtyngde på biltransport. For tiden synes 
det mest realistisk å anta at kollektivandelen kan økes noe i forhold til dagens nivå.  
 
Lufttransport skal ikke inngå i planen. Den omfattende flytrafikken som er etablert på Sandefjord 
Lufthavn på Torp har imidlertid betydning for bakketransporten i kommunen. Dette aspektet ved 
virksomhetene på Torp skal inkluderes i planen.  
 
Sjøtransport skal heller ikke behandles direkte. Fergetrafikken som har terminal i sentrum generer en 
puljevis biltrafikk som i korte tidsrom gir en stor belastning på vegnettet. Den landbaserte trafikken 
skal inngå i planen. 
 
Sykkeltrafikk og gangtrafikk anbefales behandlet som separate tema. Det innebærer ikke at det 
nødvendigvis skal utvikles egne vegnett for hver av de to trafikantgruppene. De har imidlertid svært 
ulike problemstillinger knyttet til seg og ulike krav til løsninger, som ivaretas best dersom de 
behandles hver for seg i planen. 
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4 Nasjonale føringer og rammebetingelser 
 
Den viktigste nasjonale føringen for arbeidet med transportplanen er Rikspolitiske retningslinjer for 
samordnet areal- og transportplanlegging fra 1993 (T5/93 fra miljøverndepartementet), som skal 
legges til grunn for kommunens planlegging etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene sikter mot å 
samordne planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem slik at transportbehovet kan 
begrenses, og sikkerhet og miljø blir ivaretatt. I retningslinjene heter det også at ”når 
kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, skal andre virkemidler enn økt vegkapasitet vurderes på 
lik linje, f eks regulering av trafikk og forbedring av kollektivtransporttilbudet”.  
 
 
Flere stortingsmeldinger fra de senere årene understreker og videreutvikler føringene fra de 
rikspolitiske retningslinjene og behovet for å styre utviklingen etter ABC-prinsippet (lokalisering 
styres etter virksomhetenes behov for transport og områdenes transporttilbud). Relevante 
stortingsmeldinger er (www.odin.dep.no): 
 

• St meld nr 29 (1996-97) Regional planlegging og arealpolitikk 
• St meld nr 46 (1999-01) Nasjonal transportplan 2002-2011 
• St meld nr 23 (2001-02) Bedre miljø i byer og tettsteder 
• St meld nr 26 (2001-02) Bedre kollektivtransport 

 
”I miljøvennlige byer ligger boliger og arbeidsplasser der bussen og banen går. Korte avstander får 
folk til å sykle eller gå. Regjeringen krever nå at alt dette ses i sammenheng”, sa miljøvernminister 
Børge Brende da han presenterte stortingsmeldingen om bedre miljø i byer og tettsteder.  
 
Et sentralt spørsmål i denne sammenhengen er: Hvordan kan kapasitetsproblemer i veinettet løses ved 
å begrense transportbehovet blant annet gjennom arealpolitikken, i tråd med rikspolitiske retningslinjer 
og føringene fra stortingsmeldingene? 
 
 

5 Lokale og regionale føringer og rammebetingelser 
 
Bystyret vedtok i sin behandling av "Byutvikling i Sandefjord" i mai 1999 å utarbeide en 
transportplan for den samlede trafikk- og transportavviklingen i kommunen, som en oppfølging og 
videreføring av arbeidet med en strategi for byutvikling. I rådmannens innstilling til bystyret pekes det 
på at "Det bør utarbeides en transportplan for hele kommunen hvor en vurderer behovet for endringer i 
og utbedring av det overordnede veinettet for alle trafikantgrupper samt tar stilling til nødvendig 
opprustning av kollektivtrafikksystemet. En slik transportplan vil bl. a. være nødvendig som 
dokumentasjon for å få statlige og fylkeskommunale midler til utbygging av veg og 
transportsystemet."  
 
Gatebruksplan for Sandefjord ble vedtatt av bystyret høsten 2001. Gatebruksplanen er en del av et 
omfattende arbeid med byutvikling i Sandefjord. Det er lagt opp til en ”arbeidsdeling” mellom 
gatebruksplanen og transportplanen, som går ut på at gatebruksplanen omfatter sentrumsområdet, kfr 
figur 1, mens transportplanen i utgangspunktet behandler hele kommunen. Ettersom gatebruksplanen 
ble ferdigstilt relativt nylig, er det naturlig at transportplanen betrakter gatebruksplanen som en 
rammeforutsetning.  
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Figur 1  Planområdet for Gatebruksplan for Sandefjord 
 
 
Kommuneplan for Sandefjord kommune ble vedtatt av bystyret  2002. Arealdelen er en fast 
rammeforutseting for transportplanen. Det fastslås likevel at ”Endelig stilling til den foreslåtte 
utbyggingen øst for sentrum tas først når en gjennom transportplanen har avklart de trafikkmessige 
konsekvensene av denne utbyggingen.” 
 
Kommuneplanen tar utgangspunkt i føringer fra de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- 
og transportplanlegging. Kommunen er imidlertid også forpliktet til å tillegge jordvernhensyn stor 
vekt, noe som ofte kommer i motstrid til ønsket om en mer transportvennlig arealbruk.  
 
Fylkesdelsplan for samordnet arealbruk og transportsystem er resultat av et arbeid som involverte 
alle kommunene i fylket. Planen bygger på en visjon for Vestfold i 2020: 
”Vestfold fylke har konsentrerte miljøvennlige byer og tettsteder med brede servicetilbud, et fullgodt 
kollektivtilbud og korte avstander til natur- og friluftsområder.” 
Planen lanserer fem satsingsområder:  

• Miljøvennlige transportløsninger: Stamlinjenett for buss. Indre Vestfold bedre knyttet til 
byområdene. Koordinering av transportformene. 

• Miljøvennlige utbyggingsmønstre: Fortetting, arealøkonomisering – kanalisering/fordeling. 
Soneinndeling for varierende tomtestørrelser innenfor kommunen. 

• Senterstruktur og knutepunktsutvikling: Utviklet i samarbeid med kommunene, kategorisert. 
Mål om å styrke sentra/knutepunkter generelt, men i indre Vestfold spesielt.  

• Næringsutvikling i ABC-perspektiv: Sikre forutsigbarhet for næringslivet og miljørettet 
lokalisering ved ABC soneinndeling i kommuneplanens arealdel.  

• Regional parkeringspolitikk: Sikre funksjonsdyktige og miljøvennlige bysentra. Avgift i 
sentrum, maksimumskrav til antall p-plasser.  

 
Planen har fire hovedmål og 12 delmål. Hovedmålene er: 
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• Veksten i det samlede transportarbeid skal reduseres og tørst mulig grad skje ved 
miljøvennlige transportløsninger. 

• Forbruk av verdifulle landbruks-, natur- og friluftsområder til utbyggingsformål begrenses til 
et minimum. 

• Regionale knutepunkter i indre Vestfold styrkes for å redusere arealpresset i kystsonen (øst for 
E 18) 

• Byer og tettsteder skal ha konsentrerte utbyggingsmønstre med korte avstander til daglige 
gjøremål innbefattet arbeid og servicefunksjoner, kollektive transportforbindelser samt natur- 
og friluftsområder.  

 
Delmålene går blant annet ut på at kollektivtransportens og gang- og sykkeltrafikkens andeler av 
transportene skal økes frem mot 2020, og at miljøulempene fra vegtrafikken skal reduseres. I tråd med 
ABC-prinsippet er det et delmål at bedrifter og virksomheter som medfører mye persontrafikk 
lokaliseres sentralt nær kollektive transportmidler, mens virksomheter som medfører mye 
godstransport lokaliseres perifert nær overordnet infrastruktur.  
 
Planen peker på at parkeringsdekningen må ses i sammenheng med kollektivtilbudet. Der 
kollektivtilbudet er rimelig godt utbygd, bør gangtiden fra langtidsparkeringsplasser til handlestrøk 
ikke være mindre enn fra kollektivterminaler. Maksimumskrav til antall p-plasser i sentrum og 
frikjøpsordninger for næringslivet er tiltak kommunene skal vurdere i arbeidet med revisjon av 
kommuneplanene.  
 
Kollektivtrafikkplan for Vestfold 1997-01 er en oppfølging av Fylkesplan for 1996-99, som hadde 
som hovedmål for samferdsel at ”Kollektivtrafikkens andel av den totale persontransport skal økes. 
Utvikling i infrastruktur skal legge til rette for utvikling av lokalt næringsliv samt støtte oppom 
nasjonale mål for miljø og ressursbruk.”  
 
Planen hadde som mål at kollektivandelen skulle økes fra et fylkesgjennomsnitt på 8,7 prosent i 1990 
til 12 prosent i 2001. Målet skulle nås ved følgende strategier:  

• Kollektivtransporttilbudet skal bedres i områder med stor befolkningskonsentrasjon og der 
potensialet for overgang fra bil til kollektivtransport er størst. 

• Utvikle et best mulig samordnet utbyggingsmønster og transportsystem basert på best mulig 
utnyttelse av kommunikasjonsknutepunkter.  

• Fremme utbyggingsmønster og transportsystem som bidrar til å øke kollektivandelen.  
 
Fylkesplan 2000-03 påpeker at ”Den sterke trafikkveksten over Sandefjord lufthavn stiller krav til 
tilbringertjenesten til flyplassen. En effektiv og miljøvennlig tilbringertjeneste er nødvendig. Gjennom 
konsesjoner for busstransport kan fylkeskommunen legge til rette for bussbetjening av flyplassen.” 
 
Fylkesplanen gjentar målet om at ”Kollektivtrafikkens andel av den totale persontransporten skal 
økes. Utviklingen i infrastruktur skal legge til rette for utvikling av lokalt næringsliv samt støtte opp 
om nasjonale mål for miljø og ressursbruk.” 
 
 
 
Blant planens mange mål og føringer kan følgende være relevante for planleggingen i Sandefjord: 

• Styrke samordningen av areal- og transportplanleggingen, for på lengre sikt å få et mer 
rasjonelt og kostnadseffektivt transport- og reisemønster.  

• Jernbanetilknytning til Sandefjord lufthavn innen 2011. 
• Utarbeide langsiktige (30-40 år) scenarier for arealbruk og tettstedsutviklingen ved ulike 

vekstrater for bruk i kommuneplanleggingen.  
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Del II Situasjonsbeskrivelse, problemer og 
mål 
 

6 Situasjonsbeskrivelse 
 

6.1 Arealbruk, befolkning og næringsvirksomhet 
 
Innledning 
 
1. januar 2003 var befolkningen 40 704 personer. 
 
Sentrum er beholdt relativt kompakt, selv om funksjonene er endret over noen tiår. På 70- og 80-tallet 
ble innbyggertallet i sentrumsområdet redusert. stor boligbygging i sentrum de seneste årene har 
endret denne trenden.  
 
Den øvrige tettbebyggelsen i Sandefjord er relativt konsentrert. I overkant av 75 prosent av 
innbyggerne i kommunen bor i en avstand på inntil 3 kilometer i luftlinje fra Torget, og hele 95 bor 
innenfor en radius på 5 kilometer fra Torget, figur 2.  
 
Sandefjord kommune omfatter et areal på 119 km2, der tettstedsarealene utgjør ca. 20 prosent.  
Dagens arealbruk er et resultat av kommunens arealpolitikk gjennom mange år.  
 
Tettstedsarealene i Sandefjord er hovedsaklig konsentrert i områdene rundt sentrum, og på hver side 
av Sandefjordsfjorden, figur 3. Fritidsbebyggelse er i hovedsak lokalisert i kystsonen. De ulike 
næringsarealer er av varierende størrelse og er lokalisert i flere ulike deler av kommune. Størstedelen 
har direkte tilgjengelighet til hovedvegnettet. Havnevirksomheten er lokalisert ved Framnes, som 
ligger på den nordøstlige delen av Vesterøya, og på bryggene syd i sentrumsområdet. LNF-områdene 
utgjør størstedelen av kommunens totale areal.   
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Figur 2  Bosatt innenfor henholdsvis 3 og 5 kilometer i luftlinje fra Sandefjord sentrum (Torget) 

Transportplan for Sandefjord 
Sandefjord kommune 

Statens vegvesen Vestfold 



VISTA Analyse AS                                                                                                                                       Side 21

 
 
Figur 3  Kommuneplan for Sandefjord, vedtatt mai 2002 
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Bydelene 
De største boligkonsentrasjonene, regnet i antall beboere, finner vi på Breidablikk, Vesterøya og 
Bugården, med omtrent like mange innbyggere hver (rundt 6.500 innbyggere), figur 4. Deretter følger 
Hystad, Sentrum og Østerøya. I alt 84 prosent av alle beboere i Sandefjord er bosatt i disse områdene.  
 
Nesten 30 prosent er bosatt øst eller sydøst for sentrum (Vesterøya, Østerøya, Helgerød). Nær 45 
prosent er bosatt nord eller nordvest for sentrum, mens bare drøyt 15 prosent er bosatt vest eller 
sydvest for sentrum og drøyt 10 prosent i selve sentrum.  
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Figur 4  Andel beboere i bydelene i Sandefjord, 2001 
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Den relativt store befolkningen i bydel Sentrum har en større andel eldre beboere enn i de andre 
bydelene. I overkant av 15 prosent av innbyggerne i sentrum er 80 år eller eldre, og nesten 20 prosent 
er mellom 67 og 79 år. Snaut 40 prosent av de som bor i sentrum er yngre enn 40 år.  
 
Fevang har en liten befolkning, men den er yngre enn i noen av de andre bydelene. Mer enn 60 prosent 
er yngre enn 40 år og over 30 prosent er under 20 år.  
 
De store befolkningskonsentrasjonene i Hystad, Bugården og Breidablikk har grovt sett store 
likhetstrekk i alderssammensetningen: 25-30 prosent er 40-59 år, 20-25 prosent er 60 år eller eldre, og 
rundt halvdelen er yngre enn 40 år. Rundt 35 prosent er yngre enn 30 år.  
 
Fritidsbebyggelse 
Hytteområdene i Sandefjord består av ca 2.000 hytter. Hyttebebyggelsen er konsentrert til Østerøya, 
Vesterøya og Nes/York/Engø/Knattholmen-området. Det aller meste av fritidsbebyggelsen er dermed 
lokalisert syd, sydøst eller øst for sentrum.  
 
Mye av fritidsbebyggelsen i Larvik, særlig på strekningen fra kommunegrensen til Ula/Eftang-
området, har trolig Sandefjord som preferert bysentrum.  
 
Næringsvirksomhet og sentrumsfunksjoner 
Næringsarealer finner vi i et relativt stort omfang på Fokserød, Kullerød og Skolmar, som alle har god 
tilknytning til E 18. Videre er det næringsvirksomhet på Pindsle, Hinderveien (sydvest for Pindsle), og 
Hasle, med adkomst til Ringveien og Gokstadveien. Områder med næringsvirksomhet ved Stub, 
Gimle (Jotun) og Thorøya har adkomst til Hystadveien. Næringsarealene på Heimdal og Hegna har 
adkomst til Hegnaveien. Næringsarealene på Framnes og Vindal har adkomst til Industriveien og 
Veløyveien/Framnesveien.  
 
Dagens arealbruk viser en tendens til sonedeling mellom østre og vestre del av sentrum, med boliger 
(gult på kartet i figur 5) i vest og service- og næringsvirksomheter (rød- og blåfarger på kartet) i øst. 
 
Det er flere store parkeringsarealer på bakkenivå i sentrumskjernen og i søndre del av 
sentrumsområdet (lilla i figur 5). Videre er det offentlige parkeringsplasser i p-hus under bakkeplan 
ved torget, ved Aagaards plass, ved Hjertnespromenaden og ved Jernbanealléen.  
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Figur 5  Arealbruk i Sandefjord sentrum 1998 
  Kilde: Byutvikling i Sandefjord. Sammendrag av situasjonsbeskrivelser. Sandefjord 

kommune 1998 
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6.2 Reisevaner og reisemønster 
 
Reisevaner 
I 2001 ble det foretatt en reisevaneundersøkelse for Vestfold1. Det er videre foretatt en egen analyse av 
reisevanene i Sandefjord2. Resultatene fra undersøkelsene danner grunnlaget for beskrivelse av reise- 
vaner og reisemønster i Sandefjord.  
 
Den vanligste måten å reise på er som bilfører. Slik er det også i Sandefjord. Snaut 65 prosent av 
reisene er som bilfører og 10 prosent som bilpassasjer, i Sandefjord og i Vestfold.  
 
Nesten 90 prosent av sandefjordinger over 18 år har førerkort. Nesten 80 prosent av de som har 
førekort, har alltid tilgang til en bil.  
 
Reiser med tog utgjør ca 1 prosent av reisene i Sandefjord, det samme som i de andre byområdene i 
Vestfold. Bussreisene har imidlertid den absolutt laveste andelen i Sandefjord, bare drøyt 2 prosent, 
mot 4 prosent i hele Vestfold.  
 
Andel turer til fots er ca 14 prosent i Sandefjord som i de andre byområdene. Sykkelandelen er på nivå 
med Borre og Tønsberg, ca 8 prosent.  
 
Figur 6 viser reisehensiktsfordeling for personturer i Sandefjord. Det vanligste er reiser tilbake til 
hjemmet, kfr forklaringen i avsnittet nedenfor. Deretter kommer reiser til handel/service, fritid og 
arbeid. Reiser til omsorg/følge, i tjeneste og til skole er de minst vanlige reisene i Sandefjord.  
 
Dette uvanlige resultatet skyldes spørsmålsstillingen i denne reisevaneundersøkelsen, som innebærer 
at en arbeidsreise blir registrert som en arbeidsreise og en hjemreise. Dette fører naturligvis til at det 
blir registrert mange hjemreiser.  
 

Reisehensiktsfordeling i Sandefjord

Arbeid
12 %

Skole
3 %

Tjeneste
4 %

Omsorg/følge
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Figur 6.  Reisehensiktsfordeling i Sandefjord 
 
Blant byområdene i Vestfold har innbyggerne i Sandefjord størst reisefrekvens med et gjennomsnitt på 
fire turer per dag. Men selv om innbyggerne i Sandefjord har mange reiser, varer de ikke lenger enn 
andre steder. Gjennomsnittsreisen i Sandefjord varer i 60 minutter, mens gjennomsnittet i Vestfold er 
                                                      
1 Reisevaner i Vestfold 2001. SINTEF 2002 
2 Reisevaner i Sandefjordsområdet 2001. SINTEF 2002 
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63 minutter. Dette er et tall som går igjen i en rekke reisevaneundersøkelser. Nordmenn bruker i 
gjennomsnitt ca en time til reiser hver dag.  
 
Bilholdet er litt lavere i Sandefjord enn i Larvik. Gjennomsnittlig antall biler pr husholdning er 1,42 i 

onkurranseflater mellom transportmidlene til arbeid og skole 
ens resten fordeler seg likt på 

jennomsnittlig reisetid for kollektivreisende er 70 minutter. Nesten halvparten av denne tiden brukes  

Sandefjord reiser halvdelen av innbyggerne med bil til daglig, mens en fjerdedel reiser med bil 

v de som kjører bil til jobben i Sandefjord kan 87 prosent parkere gratis hos arbeidsgiver. 9 prosent 

ele 74 prosent av de reisende i Sandefjord oppgir at de aldri bruker sykkel som transportmiddel. Bare 

eisevaneundersøkelsen viser at det er en markert økning i bruk av sykkel til arbeid og skole fra mars 

eisemønster 
ennomfører 20 prosent flere reiser enn en gjennomsnittsnordmann3. Gjennomsnittet i 

 

re av fire reiser i Sandefjord har både start og slutt i kommunen, mens en av fire reiser begynner eller 

                                                     

Sandefjord.  Tønsberg og Borre har enda litt lavere bilhold enn Sandefjord.  
 
K
I Sandefjord svarer mer enn 80 prosent at de aldri reiser kollektiv, m
daglig-, ukentlige, og sjeldnere reiser. Av de som reiser kollektivt, reiser 60 prosent med buss og 30 
prosent med tog. De fleste går til holdeplassen (60 prosent), mens 15 prosent er bilfører. Resten er 
passasjerer i bil eller tar taxi.  
 
G
til og fra holdeplassen eller stasjonen og eventuelt bytte mellom transportmidler.  
 
I 
sjeldnere enn hver dag men minst en gang per uke. Snaut 20 prosent svarte at de aldri benytter bil. 
Gjennomsnittlig gangtid fra parkeringsplass til oppmøtested er bare ett minutt, og reisetiden fra dør til 
dør er 18 minutter i gjennomsnitt.  
 
A
parkerer på vei eller gate uten parkeringsavgift. Når vi ser hele Vestfold under ett, ser vi en liten men 
interessant forskjell. I Vestfold parkerer 89 prosent på gratis parkeringsplass hos arbeidsgiver, mens 7 
prosent parkerer på vei, gate eller plass uten avgift. Forskjellen er altså at en noe større andel av de 
som kjører bil til jobben parkerer gratis på vei eller gate i Sandefjord enn andre steder i fylket, noe 
som kan være et utslag av den tidligere parkeringspolitikken i Sandefjord. Totalbildet er imidlertid det 
samme i Sandefjord og resten av Vestfold: Nesten alle (96 prosent) som kjører bil til jobben parkerer 
gratis.  
 
H
8 prosent sykler hver dag. De som sykler bruker gjennomsnittlig 15 minutter fra dør til dør på arbeids- 
og skolereiser. Andelen som oppgir at de aldri sykler er enda høyere i Larvik (80 prosent), og bare litt 
lavere i ”sykkelbyen” Tønsberg (71 prosent). Andelen ukentlige og daglige syklister er imidlertid en 
del høyere i Tønsberg (24 prosent) enn i Sandefjord (19 prosent).  
 
R
og frem til mai/juni. I den samme periode er det en større nedgang i bilreiser enn i kollektivreiser. 
Økningen i sykkelbruken i disse månedene hentes i større grad fra biltrafikk enn fra kollektivtransport. 
Undersøkelsen gir ikke opplysninger om sykkelbruken til arbeid eller skole i andre måneder.  
 
R
Vestfoldinger gj
Vestfold er 3,85 reiser pr dag, mens Sandefjordinger ligger enda litt høyere med 4 reiser pr dag. Det er
omtrent det samme som i Larvik (3,9 reiser pr dag), men litt høyere enn i Tønsberg (3,8 reiser pr dag).  
 
T
slutter andre steder. 15 prosent av alle reisene i Sandefjord utføres av personer som bor andre steder. 
Av de reisene sandefjordingene selv utfører, har mer enn 90 prosent både start og slutt i Sandefjord.  
 

 
3 Reisevaner i Vestfold. SCC/Statens vegvesen Vestfold 2002 
Reisevaner i Vestfold 2001. SINTEF 2002 
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6.3 Veinettet og biltrafikken 
 
Veinettet – standard og funksjoner 
Veinettet som finnes i kommunen i dag er en blanding av det gamle og det nye. Det finnes mange  
eksempler på en gamle, ”selvgrodde” gate som smyger seg mellom husene. I en annen kategori finner 
vi E 18 og til dels Sandefjordsveien, som er eksempler på moderne vegplanlegger-produkter med 
relativt høy standard.   
 
Veier for gjennomreise, og reiser til og fra sentrum 
E 18 er den viktigste veien for gjennomgangstrafikk i Sandefjord. Den er også den viktigste 
veiforbindelsen mellom byen og omverdenen, via hovedinnfarten riksveg 305/303 Sandefjordsveien, 
figur 7a.   
 
E 18 har også en slags ”lokalveifunksjon” for trafikk mellom Sandefjord og Larvik, Stokke, og 
Tønsberg. For denne trafikken er E 18 viktig.  
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Figur 7a.  Veinettet i Sandefjord (2001-nett) 
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E 18 har en standard som varierer mye. Standarden er dårlig fra grensen mot Larvik til Langåker, og 
ganske bra fra Langåker til grensen mot Stokke. Men med trafikkmengder på rundt 20.000 kjøretøy pr 
døgn, som vi finner på E 18 i Sandefjord, er det behov for en firefeltsvei. Selv om standarden på den 
nyeste delen mellom Fokserød og Tassebekk er nokså bra, har det vært sikkerhetsproblemer på 
strekningen siden den åpnet i 1988. Sikkerheten har blitt betydelig bedre etter at det er anlagt 
midtdeler forbi Fokserød og Tassebekk.  
 
Det ene krysset på E 18 i Sandefjord som ikke er planfritt, ved Skolmar, markerer avslutningen av den 
”nye” delen av E 18. Krysset har dårlig standard. For transportene til og fra næringsvirksomhetene på 
Skolmar er det en flaskehals. Krysset vil bli planfritt i forbindelse med bygging av ny E 18 fra 
Langåker til Bommestad.  
 
Sandefjordsveien (riksveg 305/303) er den viktigste innfartsveien til Sandefjord. Den tangerer 
sentrum på vestsiden. Den gir muligheter for å kjøre utenom sentrum for de som bare skal forbi, og 
den har en rekke kryss som gir flere tilknytninger til sentrum og andre bydeler i Sandefjord. Selv om 
lokaliseringen er fornuftig og linjeføringen er nokså god, er standarden variabel.  
 
Hystadveien (riksveg 303) leder trafikken inn mot sentrum fra syd. Hystadveien henger sammen med 
Sandefjordsveien, og gir forbindelse via ”nedre vei” til Larvik. Hystadveien gir forbindelse mellom 
sentrum og E 18 for næringsvirksomhetene til Jotun og på Thorøya. Standarden på denne gamle 
veiforbindelsen til nabokommunen i syd er lav i forhold til dagens krav.  
 
Helgerødveien/Gokstadveien/Årosveien (riksveg 303) er innfartsveg for de som kommer i retning 
fra Stokke og bolig- og hytteområdene øst for sentrum, og gir forbindelse via ”nedre vei” til Stokke og 
Tønsberg. I øst har strekningen landeveisutforming med gamle og dårlig utformede avkjørsler og 
kryss. Nærmere sentrum har den mer bypreg, med mange avkjørsler og noen kryss med løsninger av 
gammel dato.  
 
Andre innfartsveger er Kodalveien (riksveg 305) for den relativt beskjedne trafikken fra Andebu og 
Kodal, Åsrumveien (riksveg 304) for trafikk fra Kvelde og Åsrum. En viss innfartsfunksjon finner vi 
også i Bottenveien/Lingelemveien (fylkesveg 281/275), Skiringssalveien (fylkesveg 180), og 
Råstadveien (fylkesveg 270). Alle disse strekningene har i hovedsak lav standard.  
 
Ringveien (fylkesveig 251) har en viktig funksjon i Sandefjord. I utgangspunktet er Ringveien en 
vellykket veiforbindelse, som leder trafikk mellom boligområder og ett industriområde nordvest for 
sentrum, fra Hasle i nørdøst til Krokemoa i vest. Standarden på veiforbindelsen er til dels svært lav, og 
det mangler en tilfredsstillende løsning ved Hasle/Nedre Gokstad.  
 
Den indre ringen rundt sentrum består av Sandefjordsveien (riksveg 303), Strandpromenaden/-
Tollbugata (fylkesveg 260), Landstads gate (riksveg 303), og Museumsgata (kommunal vei). Ringens 
funksjon er å lede biltrafikken mellom tilnytningspunktene til sentrum og de øvrige bydelene. 
Gatebruksplan for Sandefjord sentrum anbefaler en opprustning av den til dels lave standarden, 
forkjørsregulering av ringen i stedet for dagens høyreregel, og  begrensning av tilknytningspunktene til 
sentrum. Det er vedtatt å utrede spørsmålet om forkjørsregulering av Landstads gate og Museumsgata 
nærmere. 
 
Andre hovedveier og - gater er: 

• Dølebakken/Lingelemveien (fylkesveg 275) forbinder sentrum med Breidablikk, Ringveien 
og Åbol, og de sentrumsnære boligområdene nord for sentrum. Dølebakken har lav standard,  
mange direkte avkjørsler og uoversiktlige kryss.  

• Moveien (kommunal vei) forbinder sentrum via Sandefjordsveien med Mo, Ringveien, 
Raveien og Haukerød. Moveien har lav standard, mange direkte avkjørsler og uoversiktlige 
kryss.  
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• Raveien (fylkesveg 256/riksveg 304/305) forbinder bolig- og industriområdene på Skolmar, 
Pindsle, Elgesem, Lasken, Haukerød, Hunsrød, Kullerød og Fokserød blant annet med 
sentrum og E 18. Raveien gir også forbindelse til Obs! på Fokserød. Raveien har lav standard, 
mange direkte avkjørsler og uoversiktlige kryss.  

• Krokemoveien (fylkesvei 255) forbinder sentrum via Sandefjordsveien og Peder Bogens gate 
med boligområdene ved Bugården og Krokemoa, Krokemoveien har lav standard, mange 
direkte avkjørsler og uoversiktlige kryss.  

• Kilgata (fylkesveg 260) har en viktig hovedveifunksjon, som del av den mye trafikkerte 
forbindelsen mellom Kilen, sentrum og Sandefjordsveien. Kilgata har en dårlig standard og en 
svært utilfredsstillende utforming. Det er vedtatt en reguleringsplan for ombygging av Kilgata.  

• Hegnaveien (fylkesveg 264) forbinder sentrum og Sandefjordsveien via Kilgata/Tollbugata/-
Strandpromenaden med Kamfjord, Gjekstad og Østerøya. Den gir forbindelse til sentrum og 
Sandefjordsveien for næringsvirksomhetene på Hegna og Heimdal. Hegnaveien har en lav 
standard.  

• Heimdalveien gir forbindelse fra Hegnaveien og Østerøyveien til Gokstadveien og Ringveien. 
Heimdalveien har en lav standard.  

• Østreøyveien (fylkesveg 265) forbinder boligområdene og hytteområdene på Østerøya med 
sentrum og Sandefjordsveien via Hegnaveien. Deler av Østerøyveien har en lav og til dels 
dårlig standard. 

• Vesterøyveien (fylkesveg 260) forbinder boligområdene og hytteområdene på Vesterøya med 
sentrum og Sandefjordsveien via Kilgata/Tollbugata/Strandpromenaden. Vesterøyveien har en 
lav og til dels dårlig standard.  

• Framnesveien/Veløyveien (fylkesveg 261) forbinder boligområdene på Framnes og 
Asnes/Tangen med sentrum via Vesterøyveien. Framnesveien gir forbindelse til sentrum og 
Sandefjordsveien for næringsvirksomheter på Vindal. Framnesveien/Veløyveien har lav 
standard, mange direkte avkjørsler og uoversiktlige kryss.  

• Industriveien (kommunal vei) gir en tverrforbindelse mellom Framnesveien/Veløyveien og 
Vesterøyveien. Den avlaster Framnesveien for en del trafikk i retning mot sentrum og 
Sandefjordsveien. Industriveien har varierende og til dels lav standard, direkte avkjørsler og 
dårlig utformede kryss.  

 
 
Biltrafikken 
For å illustrere hva som er i vente hvis dagens reisemønster og vekstrate fortsetter, er det gjennomført 
modellberegninger av trafikken i Sandefjord4. Dagens trafikktall, arbeidsplass- og bosettingsmønster 
samt forventet trafikkvekst og fremtidige endringer i arbeidsplass- og bosettingsmønster er lagt inn i 
en regnemodell (CONTRAM). Den viktigste og mest belastede delen av veinettet er med i 
beregningene.  
 
Modellberegninger er et nyttig og nødvendig hjelpemiddel i transportplanlegging. Men på samme 
måte som alle andre former for modellberegninger, har resultatene sine begrensninger. Det ligger i 
sakens natur at de bare kan gi et skjematisk og nokså unøyaktig bilde av virkeligheten, og særlig om 
fremtiden. Til tross for svakhetene: Det finnes ingen bedre metoder enn modellberegninger for å anslå 
hvilke trafikksituasjoner vi kan vente oss i fremtiden.  
 
Resultatene fra CONTRAM-beregningene beskriver kryssbelastningen i ettermiddagsrushet5 (kl 
15.30-16.30). På dette grunnlaget bedømmes trafikkbelastningen i kryssene i fire kategorier: lav 
belastning (belastningen er lavere enn 70 prosent av kapasiteten), moderat belastning (mellom 70 og 
85 prosent av kapasiteten er utnyttet), sterk belastning (mer enn 85 prosent av kapasiteten er utnyttet) 

                                                      
4 CONTRAM-modell. Analyse av veialternativer i Sandefjord. Hjellnes COWI 2002 
CONTRAM-modell. Oppgradering av CONTRAM-modell i Sandefjord. Hjellnes COWI 2002 
5 Analyse av CONTRAM-resultater for Sandefjord. VISTA Analyse 2002 

Transportplan for Sandefjord 
Sandefjord kommune 

Statens vegvesen Vestfold 



VISTA Analyse AS                                                                                                                                       Side 32

og overbelastning (hele kapasiteten er utnyttet). Videre har vi beregnet en døgntrafikk som er grovt 
anslått til 10 ganger trafikken i ettermiddagsrushet. Disse resultatene gir et bilde av hverdagstrafikken 
i Sandefjord utenom sommersesongen. 
  
Med noen få unntak var det liten eller moderat trafikkbelastning i veinettet i 2001.  
 
E 18 har mye trafikk. I overkant av 20.000 kjøretøy pr døgn passerer E 18 ved Klinestad. I følge 
Statens vegvesens normaler bør det være fire felt på en vei med så mye trafikk. Slik tilfellet er i dag, 
med bare to felt, er trafikkavviklingen ustabil og det skal lite til før det oppstår kø.  
 
Sandefjordsveien har også mye trafikk, særlig mellom Peder Bogens gate og Skiringssalveien, figur 
8. Her passerer rundt 25.000 kjøretøy pr døgn, dvs enda mer enn på E 18. Men fordi det er fire felt på 
denne strekningen, går trafikken likevel stort sett greit unna. Ett av kryssene på Sandefjordsveien har 
sterk belastning i 2001, og tre har moderat belastning. Det betyr at bilistene må regne med litt 
forsinkelser langs Sandefjordsveien i rushtiden.  
 
Kilgata er den tredje strekningen i Sandefjord som har mye trafikk. Deler av Kilgata har en 
trafikkmengde som nærmer seg grensen for firefelts vei. I tillegg til krysset med Sandefjordsveien er 
det sterk belastning også i krysset mellom Tollbugata/Kilgata og Museumsgata. I rushtiden må 
bilistene forvente forsinkelser langs kjøreruten Strandpromenaden-Tollbugata-Kilgata. Timetrafikkens 
variasjon over døgnet på fredag 27.04.2001 er vist på fig. 7 b. 
 

 
 
Figur 7 b.  Timetrafikkens variasjon over døgnet på fredag 27.04.2001 
 
Museumsgata er den mest trafikkerte delen av ”den halve sentrumsringen”, som består av Landstads 
gate og Museumsgata. I tillegg til krysset med Kilgata/Tollbugata er det sterk belastning i krysset med 
Skippergata. Langs denne delen av sentrumsringen vil bilistene oppleve forsinkelser i rushtidene.  
 
Utenom de to rushperiodene er det god fremkommelighet langs hovedveiene i Sandefjord.  
 
På resten av veinettet var det liten trafikkbelastning og god fremkommelighet også i rushperiodene i 
2001.  
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Figur 8.  Trafikkbelastningen på de viktigste samle- og hovedveiene i Sandefjord i 2001. 

Trafikktallene i parentes er maks. timetrafikk, øvrige trafikktall er 
gjennomsnittligdøgntrafikk over året (ÅDT) 
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6.4 Parkeringstilbudet 
 
Jo lettere det er å få satt fra seg bilen der man skal, jo større sjanse er det for at reisen blir gjennomført 
med bil. Gatebruksplanen for Sandefjord sentrum viser at parkeringstilbudet er rikelig. I 
sentrumsgatene koster det ingenting å parkere. På avgiftsbelagte plasser  koster det 8 kroner pr time 
for korttidsparkering og 25 kroner pr dag for langtidsparkering. Velger man å bruke bil, er det knapt 
noen grunn til å være bekymret for om det finnes en ledig parkeringsplass i eller ganske nær sentrum, 
selv på dager da mange mennesker er på bytur. Det er en viktig grunn til at mange Sandefjordinger 
bruker bil på handletur eller til andre ærend i sentrum.  
 
På arbeidsplassene er situasjonen tilsvarende. Alle som har arbeidet sitt utenfor sentrum vil som regel 
finne parkeringsplass til sin privatbil, vanligvis på bedriftens areal. En vanlig situasjon i norske byer er 
at mange av de som har arbeidsplassen i sentrumsområdet, har gratis parkering som bedriften betaler. 
Vi antar at det er slik i Sandefjord også. Andre må sette bilen på en av gratisplassene syd for sentrum, 
og gå det siste stykket til arbeidsplassen.  
 
Ved nesten alle arbeidsplasser utenom sentrumsområdet er det et godt tilbud med gratis 
parkeringsplasser. 
 
Det er flere store parkeringsarealer på bakkenivå og i p-hus i sentrumskjernen og i søndre del av 
sentrumsområdet, figur 9. Plassene på bakkenivå er dels kantparkering i sentrumsgatene, dels i 
parkeringsarealer mellom sentrumsbebyggelsen og dels i åpne arealer i ytterkant av sentrumsområdet.  
 
Innenfor planområdet til Gatebruksplan for Sandefjord er det offentlige tilgjengelige 
parkeringstilbudet som følger, figur 9: 
 
Gateparkering inntil 1 time  441 
P-plass/P-hus 1-4 timer    862 
Plasser på privat grunn med avgift 119 
Uregulerte plasser på gategrunn  600 
Andre uregulerte plasser  688 
Sum              2.710 
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Figur 9  Parkeringstilbudet i Sandefjord sentrum 
  Kilde: Byutvikling i sentrum. Delrapport: Trafikk, transport, tilgjengelighet.  

Sandefjord kommune 1998 
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6.5 Kollektivtransporten 
 
Dagens kollektivtilbud i Sandefjord består av flytilbud ved Sandefjord Lufthavn, togtilbudet på 
Vestfoldbanen, fergerute til Strømstad, lokale bussruter og bussruter til/fra nabobyene Tønsberg og 
Larvik. Trafikken til og fra fergeterminalen og lufthavnen er i stor grad individuell transport som – 
innenfor Sandefjord kommune – benytter deler av hovedveinettet. Kollektivtilbudet med buss og 
jernbane er derfor av størst betydning for trafikkavviklingen innenfor kommunen. 
 
Det lokale kollektivtilbudet har tre hovedfunksjoner: 
 

1. Avvikle lovpålagte transporter. I praksis tilsvarer disse forpliktelsene transport av 
elever som bor mer enn 2 eller 4 km (henholdsvis 1. klasse og de øvrige klassene i 
grunnskolen) / 6 km (videregående skoler) fra skolen. 

2. Transporttilbud til innbyggere uten alternative transportmidler. Ca. 20 prosent 
av husholdningene i kommunen er uten egen bil og en enda større andel (ca 40 
prosent) er uten eget førerkort. Husholdninger uten egen bil består for en stor del av 
eldre og enslige. Eldre foretrekker ofte et rutetilbud med korte gangavstander og lav 
avgangshyppighet (flatedekning) fremfor et rutetilbud med lengre gangavstander og 
høyere avgangshyppighet. 

3. Avlaste veinett og parkeringskapasitet.  Økt biltrafikk og økt press på 
parkeringsarealer i sentrum  gjør det ønskelig å overføre trafikk fra privatbil til buss.  
For å gjøre kollektivtilbudet attraktivt i forhold til bruk av egen bil er hyppige 
avganger og raske, direkte forbindelser viktig.   

 
Rutetilbudet i Sandefjord består i dag – i hovedsak – av gjennomgående pendelruter. I tillegg til at 
pendelruter gir mulighet for å reise gjennom sentrum uten omstigning begrenser pendelprinsippet 
antall busser som kjører gjennom sentrum uten at det går ut over kvaliteten på tilbudet. Dagens tilbud 
har meget god flatedekning (kort gangavstand til busstopp) i tett befolkede deler av kommunen, men 
det er relativt få avganger i hver  rute, spesielt på kveldstid og i helgene. Linjenettet er vist i figur 10 
og 11.  
 
Vesterøya er det området i kommunen som har det beste lokale busstilbudet og flest passasjerer sett i 
forhold til folketallet. Vesterøya betjenes av tre ruter (172 Vardenlia-Ringkollen, 170 Buer Ring-Vøra-
Tveitan og 169 Framnes-Vindal) som til sammen har 54 avganger på hverdager. På årsbasis (2002) har 
de tre rutene et samlet passasjertall på 215.000. Området kan stå som en illustrasjon på utfordringene 
ved å utvikle et godt kollektivtilbud i Sandefjord: 
 

- Vesterøya har et befolkningsgrunnlag og passasjerantall som til sammen er tilstrekkelig til 
å drive en kollektivrute med høy kvalitet (54 avganger pr. dag kan gi 3 avganger pr. time 
18 timer i døgnet) 

- Fordelingen av befolkningen og prioriteringen av flatedekning gjør at tilbudet for den 
enkelte bosatte på Vesterøya likevel ikke oppleves å være spesielt godt. Ingen av rutene 
har mer enn to avganger pr time og tilbudet på kveldstid og i helgene er utilstrekkelig.  

 
De to stamrutene 01 (Horten-Helgeroa) og 03 (Sandefjord-Nevlunghavn), figur 10, har 
halvtimesfrekvens i rushperiodene og timesruter for øvrig på hverdager. På lørdager og utenom 
skoleferiene kjøres bare timesfrekvens.  
 
Rutene 135 (Krokemoa-Lasken) og 170 (Buer ring) har halvtimesfrekvens på hverdager og 
timesfrekvens på lørdager. Rute 135 har ingen reduksjoner i skoleferiene. Rute 170 reduseres med tre 
avganger pr hverdag i skoleferiene. Rutene 137 og 161 har halvtimesfrekvens i rushperiodene og 
timesfrekvens forøvrig på hverdager. I skoleferiene bortfaller to avganger pr hverdag på rute 137 og 
en ”inneklemt” halvtimesrute midt på dagen på rute 161. På lørdager er det timesfrekvens.  
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Figur 10  Linjenett for hovedbussruter i Sandefjord 
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Figur 11  Linjenett for hovedbussruter i Sandefjord sentrum 
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Kollektivtilbudet i Sandefjord er i dag i stor grad innrettet mot å avvikle pålagte transporter og å være 
et transporttilbud til innbyggere uten andre alternativer. Det er i mindre grad  innrettet mot å avlaste 
veinett og parringskapasitet. Dette reflekteres blant annet i hvordan arbeidsreiser fordeles på ulike 
transportmidler. Av arbeidsreisene i Sandefjord gjennomføres 80 prosent med personbil, 17 prosent er 
gang- eller sykkelreiser mens bare ca 1,5 prosent er med buss.6
 
Fylkeskommunen har ansvar for å tildele løyver og inngå avtaler med leverandører av lokale 
kollektivtransporttjenester. Lover og forskrifter gir fylkeskommunen stor frihet til å bestemme 
kvaliteten på kollektivtilbudet. I praksis bestemmes derfor kvaliteten i stor grad av hvilke økonomiske 
ressurser som stilles til disposisjon for kjøp av tjenester og hvordan det prioriteres innenfor disse ram-
mene. 
 
Fylkeskommunens ansvar innen kollektivtrafikken utøves gjennom Vestfold Kollektivtrafikk AS 
(VKT). VKTs (og fylkeskommunens) målsettinger innenfor sektoren er knyttet til passasjerantall og –
utvikling. Ut over et minimumstilbud legges det derfor stor vekt på lønnsomhet (tilskudd pr passasjer) 
ved dimensjonering av tilbudet i den enkelte rute. Fra 1.1.2001 kjøper Vestfold Kollektivtrafikk lokale 
kollektivtjenester i Sandefjord etter anbud, mens det tidligere ble forhandlet årlige tilskuddkontrakter 
med de operatørene som hadde løyve til rutedrift. I forbindelse med overgangen til anbud er det 
gjennomført flere endringer i rutetilbudet:  
 

- Det er etablert gjennomgående stamlinjer Horten-Tønsberg-Sandefjord-Larvik-Stavern (fra 
1.1. 2000) og Sandefjord-Larvik-Nevlunghavn. Tilbudet i traseer som betjenes av disse rutene 
(RV303 Sandefjord-Larvik, Raveien Sandefjord-Larvik/Tønsberg, Moveien) er betydelig 
forbedret i forhold til tidligere. 

- Lokalt i Sandefjord er satsingen på flatedekning redusert ved at enkelte ruter er nedlagt eller 
har fått sterkt redusert avgangshyppighet, mens det har blitt flere avganger i andre ruter.  

 
Statens vegvesen har ansvar for tilrettelegging for kollektivtransport langs riksveier. Fylkeskommunen 
og kommunene har tilsvarende ansvar på fylkesveier og kommunale veier. Tilretteleggingen kan bestå 
av etablering av busslommer, leskur etc samt å sikre fremkommelighet for kollektivtrafikken f eks ved 
prioriteringstiltak i veinettet.   
 
I tillegg til ansvar for det kommunale veinettet påvirker kommunen rammebetingelsene for 
kollektivtrafikken blant annet gjennom arealbruk- og parkeringspolitikk. 
 
En undersøkelse av kundetilfredshet som er utført for Vestfold kollektivtrafikk tyder på at beboere i 
Sandefjord har en høyere andel som aldri bruker buss enn det vi finner i andre kommuner i Vestfold7 
(Norfakta og Kommunikator 2002). Mens andelen som aldri bruker buss har gått noe ned eller er 
uendret fra 2001 i de andre kommunene, har den økt i Sandefjord. Andelen som bruker buss en eller 
flere ganger pr uke er lavere i Sandefjord enn i de andre kommunene som er med i undersøkelsen. I 
Sandefjord mener de fleste av de som svarte at bedre tilrettelegging av ruter er det viktigste for å få 
flere til å bruke buss. Det samme gjelder i de andre kommunene, men relativt sett er dette forholdet 
rangert høyere i Sandefjord. De sandefjordingene som bruker buss, synes på den annen side å være 
mindre misfornøyd med bussreisene enn i de andre kommunene.  
 
Tog 
InterCity-tilbudet på Vestfoldbanen har i dag 20 daglige avganger i hver retning på strekningen 
Lillehammer-Skien. Om morgenen er det 2 avganger pr time til Oslo, om ettermiddagen er det to 
avganger pr time fra Oslo, for øvrig er det en avgang pr time. Enkelte av togene kjøres kun Hamar-

                                                      
6 Reisevaner i Sandefjordsområdet 2001. SINTEF 2002 
7 Kommune Borre, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Indre Vestfold (hvilke?) er med i 
undersøkelsene 
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Sandefjord. På strekningen Sandefjord-Larvik/Skien er det TogBuss i korrespondanse med disse 
avgangene. 
 
Totalt er det ca 470.000 reiser pr år over Sandefjord jernbanestasjon.  90 prosent av trafikken er reiser 
til eller fra stasjoner nord for Sandefjord, bare 10 prosent er reiser til eller fra stasjoner syd for Sande-
fjord. Osloområdet (mer enn 40 prosent av alle reiser over Sandefjord stasjon) og Tønsberg (25 
prosent) er de viktigste reisemålene for trafikanter over Sandefjord stasjon. Togtilbudet har høye 
markedsandeler for lange arbeidsreiser og økningen i omfanget av pendling er en viktig årsak til 
veksten i togtrafikken i de senere år.   
 
Det er utarbeidet planer for en omfattende oppgradering av Sandefjord jernbanestasjon som også 
innebærer etablering av en felles buss- og togterminal i tilknytning til dagens stasjon.  I Jern-
baneverkets handlingsprogram for perioden 2002-2005 er prosjektet – innenfor Nasjonal Trans-
portplans økonomiske rammer – delfinansiert i 2005, dvs at det vil kunne være ferdigstilt i 2006/2007.  
 
Situasjonen for de reisende er forverret etter omlegging av tilbudet ved stasjonen, med kortere 
åpningstider i venterommet og overføring av billettsalget til Narvesen.  
 
Sandefjord havn 
Den kommersielle havnedriften i Sandefjord omfatter ferge, samt frakt av stykkgods og tank.  
 
NOU (1999:24) vedrørende havnestrukturen i Oslofjord-regionen har spesiell fokus på godstrafikk. 
Det konkluderes med at Sandefjord havn ikke vil være aktuell som havn for enhetslaster utover helt 
lokale behov. Størstedelen av godsomslaget over Sandefjord havn kan henføres til fergen mellom 
Sandefjord og Strømstad. Utenom fergen er det i hovedsak gods til og fra lokale brukere som passerer 
havnen.  
 
I 2001 ble det fraktet totalt ca 750.000 tonn gods over Sandefjord havn. Antall anløp av ferger var 
1.784 i 2001, en liten nedgang fra året før, og det ble fraktet 1,14 millioner passasjerer. Dette er også 
en liten nedgang fra året før, som i stor grad er en følge av det midlertidige importforbudet av 
kjøttvarer. Likevel er det en økning i antall personbiler, som utgjorde ca. 222.000 i år 2001, og antall 
vogntog er i overkant av 19.000 kjøretøyer.  
 
Fergen mellom Sandefjord og Strømstad har størstedelen av trafikken. Antall reisende i 2001 er ca 
1,13 millioner, nesten all persontrafikk ved Sandefjord havn. Det er en meget ujevn fordeling av 
trafikken over året, med størst trafikk i sommermånedene med trafikktopp i juli. Det er også en 
forskjell på 2.000-3.000 personer per måned mellom reiser til og fra Sandefjord. Havnen blir trafikkert 
av ca 235.000 kjøretøy8 (utenom vogntog) pr år, eller i gjennomsnitt ca 20.000 kjøretøy pr måned. I 
tillegg kommer ca 14.000 vogntog per år, eller i gjennomsnitt ca 1.200 vogntog pr måned.  
 
 

6.6 Gang- og sykkelvegnettet 
 
Det er etablert separate tilbud til gang- og sykkeltrafikken langs mange av de viktigste forbindelsene, 
figur 12. Standarden på tilbudet som er vist i figur 12 varierer, men alt er bygd som separate gang- og 
sykkelveier. Hele nettet har felles areal for gangtrafikken og sykkeltrafikken.  
 
I sentrum avvikles sykkeltrafikken i det ordinære gatenettet uten noe eget tilbud. Dette er i tråd med 
Gatebruksplan for Sandefjord sentrum, som anbefaler at sykkeltrafikken avvikles sammen med 
biltrafikken i sentrumsgatene.  

                                                      
8 Omfatter biler, tilhengere, campingbiler, campingvogner, motorsykler, busser o.l. 
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Figur 12 Eksisterende gang- og sykkelveger i Sandefjord 
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De eksisterende hovedsykkelvegene gir sammenhengende forbindelse til sentrum fra Åsane i sydvest 
langs Hystadveien og Sandefjordsveien, fra Bugården langs Krokemoveien, Peder Bogens gate og 
Sandefjordsveien i vest, fra Mo langs Moveien og Sandefjordsveien i nordvest, og fra Helgerød via 
Helgerødveien og Gokstadveien i øst.  
 
Langs Hystadveien, Sandefjorsveien og deler av Moveien er det en sammenhengende forbindelse fra 
Åsane i sydvest til Mo i nordvest.  
 
Langs Ringveien er det sammenhengende gang- og sykkelvei unntatt på strekningen mellom 
Lingelemveien og Frøyas vei, og Briskeveien til Gokstadveien. 
 
Fra Gjekstad, Busk på Østerøya og Buer på Vesterøya er det sammenhengende gang- og sykkelveg i 
retning mot sentrum til Kamfjordgata på Kilen.  
 
Det er forbindelser langs hovedsykkelvegene til næringsvirksomhetene på Thorøya, Jotun, Pindsle, 
Hasle, Hegna og Heimdal.  
 
I Sandefjordsveien er det planfri kryssing i bru ved Landstads gate, Holmbrua og Peder Bogens gate. I 
Hystadveien er det en undergang syd for Store Bergan vei. I Østerøyveien er det undergang ved  
Lahelleveien og ved Gokstad skole. I Gokstadveien er det en undergang ved Nilsesvingen. For øvrig 
er det ingen planfrie krysningssteder på hovedsykkelvegnettet. Det innebærer at sykkeltrafikken må 
løse kryssingsbehovet ved å bruke gangfelt eller ved å sykle sammen med biltrafikken i kjørebanen i 
de fleste tilfellene.  
 
For gangtrafikken er det anlagt fortau langs sentrumsgatene og langs andre viktige forbindelser som 
Dølebakken, Gokstadveien, Hystadveien, og deler av Moveien. Standarden på mange av fortauene er 
lav.  
 
Det er tilrettelagt for kryssende gangtrafikk i de planfrie kryssene som er nevnt ovenfor, i hevede 
gangfelt langs Ringveien, Hegnaveien, Krokemoveien, Dølebakken og Museumsgata, og i gangfelt i 
signalregulerte kryss og uregulerte kryss.  
 
 

6.7 Trafikksikkerhet 
 
De to siste årene det foreligger statistikk for, 2000 og 2001, ble det rapportert henholdsvis 80 og 89 
trafikkulykker med personskade i Sandefjord9.  
 
Vestfold ligger nokså gjennomsnittlig an når ulike indikatorer for trafikkulykkene sammenlignes med 
de andre fylkene i landet10. Når vi sammenligner ulykkessituasjonen i de tre største byene i Vestfold, 
finner vi at Sandefjord har et lavere antall trafikkulykker med personskade i forhold til antall 
innbyggere enn Larvik. Tønsberg kommer enda dårligere ut enn Larvik.  
 
Når vi holder oss til sammenligninger på dette nivået, ser det ikke ut til å være noen større grunn til 
bekymring for ulykkestallene i Sandefjord enn de fleste andre steder i landet. På den annen side er det 
liten grunn til å la seg trøste av at det skjer mange ulykker andre steder også. Men en slik 
sammenligning sier noe om mulighetene for å oppnå vesentlige reduksjoner i ulykkestallene med 
tradisjonelle virkemidler. Når ulykkessituasjonen ikke er spesielt dårlig sammenlignet med andre 
steder, er det vanskeligere å oppnå store reduksjoner enn der det skjer ekstra mange ulykker.  
 

                                                      
9 Trafikkulykkene i Sandefjord. Analyse av ulykkene i perioden 1997-2001. Sandefjord kommune 2002 
10 Se f eks www.vegvesen.no/nullvisjonen/ulykkesbildet.html
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Opplysningene i de følgende avsnittene gjelder politirapporterte personskadeulykker i femårsperioden 
1997-200111.  
 
Grovt sett skjer de mest alvorlige ulykkene i Sandefjord først og fremst på E 18, figur 13. Ulykkene på 
E 18 utgjør ca 10 prosent av alle ulykkene i Sandefjord, for alle skadegrader under ett, tabell 1. For 
dødsulykkene er situasjonen en helt annen: Nesten halvdelen av dødsulykkene i perioden (42 prosent) 
skjedde på E 18, spesielt i området ved Fokserød. Denne strekningen er nå utbedret med midtdeler.  
 
Nesten 75 prosent av alle ulykkene og mer enn 90 prosent av dødsulykkene skjer på E 18, andre 
riksveger og fylkesveger. ”Bare” drøyt 25 prosent av alle ulykkene og snaut 10 prosent av 
dødsulykkene skjer på kommunale veger.  
 
 
Tabell 1 Drepte eller skadde i politirapporterte trafikkulykker med personskade i Sandefjord 

kommune, etter skadegrader og vegtyper. Perioden 1997-01 
 

Skadegrad Periode Veitype  
Drept Meget 

alvorlig 
skadd 

Alvorlig 
skadd 

Lettere 
skadd 

Alle 

antall 5 1 7 30 43 E 18 
prosent 42 17 17 8 10 
antall 2 1 12 100 115 Andre 

riksveger prosent 17 17 29 27 27 
antall 4 3 10 133 150 Fylkesveger
prosent 33 50 24 36 35 
antall 1 1 12 98 112 Kommunale 

veger prosent 8 17 29 27 26 
antall 0 0 1 4 5 Private 

veger prosent 0 0 2 1 1 
antall 12 6 42 365 425 

1997-01 

Alle veger 
prosent 100 100 100 100 100 

 
 
Ulykkene har en stor geografisk spredning, slik det er vanlig på steder med tett bebyggelse og et stort 
veinett, figur 13. Noen mønstre peker seg likevel ut. I tillegg til E 18, som vi allerede har omtalt, er det 
flere andre strekninger og kryss som har mange ulykker:  
 

• Sandefjordsveien og Hystadveien  
• Landstads gate og Museumsgata  
• Kilgata 
• Gatenettet innenfor sentrumsringen 
• Ulykkespunkt i Tempokrysset, Peter Castbergs gate x Jernbanealléen, Skiringssalveien x 

Dronningens gate 
• Museumsgata x Kilgata/Tollbugata 

                                                      
11 Trafikkulykkene i Sandefjord. Analyse av ulykkene i perioden 1997-2001. Sandefjord kommune 2002 
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Figur 13 Politirapporterte veitrafikkulykker i Sandefjord 1997-01 
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I nesten 70 prosent av ulykkene er bare motorkjøretøy involvert. Fotgjengere er involvert i snaut 15 
prosent av ulykkene, og syklister i snaut 20 prosent av ulykkene.  
 
Fotgjenger- og sykkelulykkene forekommer i hele kommunen, med tendenser til noe konsentrasjon i 
og nær sentrumsområdet, figur 14. Deler av landstads gate, Museumsgata og Kilgata er en 
ulykkesbelastet strekning i henhold til Statens vegvesens definisjon. Det er tre ulykkespunkt i henhold 
til definisjonen langs Skiringssalveien og to langs Kilgata.  
 

 
 
Figur 14 Politirapporterte veitrafikkulykker i Sandefjord sentrum 1997-01 
 
  

6.8 Luftforurensninger og støy 
 
Med det store omfanget motorisert transport har i dag, er en betydelig del av befolkningen berørt av 
luftforurensning og støy fra transport. Lokale luftforurensninger og støy kan gi alvorlige sykdommer 
og sterkt nedsatt livskvalitet.  
 
Gjeldende regelverk på dette området er Forurensningsloven. Forskrift om grenseverdier for lokal 
forurensning og støy trådte i kraft i 1997. Her oppgis grenseverdier for svoveldioksid (SO2), svevestøv 
(PM10), nitrogendioksid (NO2), bly og støy. Forskriften gjelder luftkvalitet og støynivå ved 
helårsboliger, barnehager, utdannings- og helseinstitusjoner. I henhold til forskriften skal eier av 
veganlegg gjennomføre kartlegging av luftforurensninger og støy, og utarbeide tiltaksutredninger hvis 
de nasjonale grenseverdiene overskrides.  
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Statens vegvesen Vestfold har kartlagt luftforurensninger og vegtrafikkstøy langs riks- og fylkesveier i 
Sandefjord12. Kartleggingen ble avsluttet i 2000. Sandefjord kommune har foretatt en tilsvarende 
kartlegging for de kommunale veiene, i 200113. Kartlegging omfatter svevestøv, PM10, 
nitrogendioksid, NO2,  og trafikkstøy.  
 
Resultatene fra kartleggingen viser at tiltaksgrensen for luft (NO2 og PM10) ikke er overskredet langs 
noen av veiene i Sandefjord.  
 
For trafikkstøy, der innendørs døgnekvivalentnivå er 42 dBA eller over, er det nødvendig med 
tiltaksutredning for 5 boliger langs riks- og fylkesvei, og 4 boliger langs kommunale veier. Med 
innendørs ekvivalentnivå på 40-42 dBA, skal tiltaksutredning vurderes. Dette gjelder 39 boliger langs 
riks- og fylkesveier, og 11 boliger langs kommunale veier. De fleste av de støyutsatte boligene ligger 
langs Hystadveien, Sandefjordsveien og Moveien. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
12 Registrering av støy og luftforurensning langs riks- og fylkesveger i Vestfold. Delrapport Sandefjord 
kommune. Statens vegvesen Vestfold 2000 
13 Kartlegging av lokal luftforurensning og støy. Statkraft Grøner 2001 
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7 Problemstillinger 
 

7.1 Arealbruk, befolkning og næringsvirksomhet 
 
Innledning 
Det har stor betydning for transportene hvordan bebyggelse, befolkning og arbeidsplasser er fordelt på 
kommunens arealer. Generelt er tett og kompakt bebyggelse gunstigere enn spredt og utflytende 
bebyggelse. Kompakt arealbruk gir i utgangspunktet et bedre grunnlag for å gå, sykle eller bruke buss 
i stedet for bil, og korte avstander gir mindre transport internt i kommunen.  
 
Transport er selvsagt bare ett av mange elementer som skal tas i betraktning når rammene for 
kommunens fremtidige arealbruk skal fastsettes. Men det er et viktig element. Dette er en erkjennelse 
som har motivert ”rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging”, som kom 
i 1993 (T5/93 fra Miljøverndepartementet).  
 
Retningslinjene, som blant annet skal legges til grunn for kommunens planlegging etter plan- og 
bygningsloven, sikter mot å samordne planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem slik at 
transportbehovet kan begrenses, og sikkerhet og miljø blir ivaretatt. Klare grenser mellom bebygde 
områder og LNF14-områder, økt konsentrasjon i eksisterende byggeområder (fortetting) og utvikling 
av knutepunkter på hovedårene for kollektivtrafikknettet er sentrale virkemidler i retningslinjene.  
 
I retningslinjene heter det også at ”når kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, skal andre 
virkemidler enn økt vegkapasitet vurderes på lik linje, f eks regulering av trafikk og forbedring av 
kollektivtransporttilbudet”.  
 
”I miljøvennlige byer ligger boliger og arbeidsplasser der bussen og banen går. Korte avstander får 
folk til å sykle eller gå. Regjeringen krever nå at alt dette ses i sammenheng”, sa miljøvernminister 
Børge Brende da han presenterte Stortingsmelding nr 23 (2001-2002) ”Bedre miljø i byer og 
tettsteder”. ”Nye boliger og arbeidsplasser må plasseres nær bussruter og jernbane. Det må bli lettere 
å sykle og gå til dagens gjøremål”, sa miljøvernministeren. Regjeringen legger i stortingsmeldingen 
opp til at en stor del av den fremtidige byutviklingen skal skje ved gjenbruk av gamle industritomter, 
transportarealer og havner. Regjeringen arbeider med en revisjon av ”rikspolitiske retningslinjer for 
samordnet areal- og transportplanlegging”.  
 
Boligområder 
Fra et overordnet transportsynspunkt, hvor vi vektlegger generering av biltrafikk, er flere av dagens 
boligområder problematiske relatert til sentrumsrettet trafikk. Det gjelder områder utenfor Ringveien 
og en tenkt forlengelse av denne rundt sentrum, figur 15.  
 
Grunnen til at dette er problematisk, er at spredning av boligområdene generer mer biltrafikk og et 
større transportarbeid enn konsentrasjon av boligområdene.  
 
Den meget grove avgrensningen i figur 15 ligger innenfor en radius på 3 kilometer, som tilsvarer en 
(for de fleste) akseptabel sykkelavstand til sentrum. Mange av de som bor innefor grensen vil også ha 
en akseptabel sykkelavstand til jobben.  
 
 
 
 
 
 
                                                      
14 Landbruk-, natur, og fritidsformål, en arealbrukskategori i Plan- og bygningsloven 
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Figur 15 Ønskelig grense for boligområder fra et overordnet transportsynspunkt 
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Fritidsbebyggelse 
Sandefjord er en ”hytteby” for både utenbys og innenbys feriefolk. De ca 2.000 hyttene bidrar med en 
tilleggsbefolkning i sommersesongen på kanskje opp mot 10.000 personer. I tillegg kommer 
campingturister.  
 
Trafikken til og fra hyttene og campingplassene foregår nesten utelukkende med bil. Områder som 
belastes med denne trafikken er først og fremst: 
 

• Solløkka, for trafikk til og fra Nes, York, Engø og Knattholmen 
• Hystad, for trafikk til og fra hytteområder i Larvik (Håkavika, Svinevika, Kjerringvik, til en 

viss grad Eftang og Ula) 
• Nordre del av Østerøya 
• Buer og nordre del av Vesterøya.  

 
Den sentrumsrette delen av hyttetrafikken til og fra Nes, York, Engø og Knattholmen belaster Gokstad 
og Hasle. Sentrumsrettet trafikk til og fra hytteområdene på Østreøya og Vesterøya belaster Fjellvik-
området, Hegnaveien og Kilgata, figur 16.  
 
Trafikkbelastningen fra hytteområdene utenom ferie- og helgestart og -slutt er ikke så stor. Den 
forekommer først og fremst i ferieukene, da arbeids- og tjenestereiser har et vesnetlig mindre omfang 
enn resten av året.  
 
E 18 i Vestfold og hovedvegene inn til byene er sterkt belastet i forbindelse med hyttetrafikken ved 
start og slutt på helgene i hyttesesongen (april/mai til september/oktober), og ved start og slutt på 
sommerferien.  
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Figur 16 Sårbare områder med trafikkbelastning  fra hytteområdene i Sandefjord 
Næringsarealer og sentrumsfunksjoner 
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De mest problematiske næringsarealene sett i relasjon til dagens veinett, er områdene på Heimdal, 
Hegna, Vindal, Thorøya og Jotun. De belaster sårbare strekninger med lav veistandard i 
Østerøyveien, Hegnaveien, Framnesveien, Vesterøyveien og Hystadveien, figur 17. Videre belaster de 
den tungt belastede veiforbindelsen fra Kilen til Sandefjordsveien. Områdene på Pindsle, Hinderveien 
og Skolmar innebærer også problemer i forhold til lokalvegnettet og dagens E 18. Skolmarødkrysset 
på dagens E 18 er et betydelig problem i denne sammenhengen. Grunnen til at disse næringsarealene 
er problematiske, er at de generer arbeidsreiser som belaster strekninger med lav standard, og de 
generer tungtrafikk som disse strekningene er dårlig egnet til å håndtere.  
 
Sandefjord har de senere år unngått etablering av problematiske kjøpesentra utenom sentrumskjernen. 
Det viktigste bilbaserte kjøpesenteret i Sandefjord er Obs! på Fokserød. Det ble bygd tidlig på 80-
tallet. Det har en helt annen karakter (bare en stor forretning) og et mye mindre areal enn de store 
kjøpesentrene som vokste frem på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet.  
 
Obs! på Fokserød er  i hovedsak fullstendig bilbasert, men det har en beliggenhet som på den ene 
siden er logisk og uproblematisk fra et mer overordnet transport-synspunkt: Det ligger nær E 18 og 
nær nye boligområder. På den annen side er det lokalisert langt fra sentrum og de største 
boligkonsentrasjonene i Sandefjord, noe som er transportdrivende og skaper trafikk  på lokalvegnettet, 
figur 18. 
 
 I sentrum har vi påpekt en tendens til sonedeling mellom østre og vestre del av sentrum, med boliger i 
vest og service- og næringsvirksomheter i øst. Denne tendensen ventes å bli forsterket. Det arbeides 
med planer for en rekke utviklings- eller utbyggingsprosjekter i sentrum. Prosjektene omfatter boliger 
og forretninger. Noen av de planlagte prosjektene er igangsatt etter at gatebruksplanen ble ferdigstilt.  
Jernbaneverket har arbeidet med planer for en utvikling av et kollektivknutepunkt på 
jernbanestasjonen 
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Figur 17 Sårbare områder  med trafikkbelastning fra næringsarealer  i Sandefjord 
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Sentrumsområdet har et betydelig innslag av transportintensive virksomheter som handel og 
kontorvirksomheter. I lys av den gode parkeringsdekningen er det naturlig at transportene i det 
vesentligste foregår med bil.  
 
Arealer til infrastruktur 
I tillegg til de offentlig tilgjengelige parkeringsarealene i sentrumsområdet, kommer arealer til private 
parkeringsplasser i sentrumsområdet og offentlig og privat parkering utenfor sentrumsområdet. 
Parkeringsarealene representerer en betydelig ressurs som med fordel kunne hatt en annen anvendelse. 
For å begrense arealbruken til parkering kan det være aktuelt å følge to strategier samtidig: Flytte mest 
mulig parkering til anlegg under bakkenivå, og dempe bilbruken.  
 
Barrierevirkninger fra transportanlegg 
Jernbanelinjer, veganlegg, havneanlegg og flyplasser legger også beslag på store arealer og skaper 
barrierer. Et havneanlegg kan skape barrierer ved selve virksomheten og ved bygninger og arealene 
havnevirksomheten legger beslag på. Jernbanelinjer kan bare krysses på bestemte steder. Der 
jernbanekryssingene i plan er dårlig sikret, er de en kilde til frykt og utrygghet. En flyplass 
representerer en betydelig barriere. Store veganlegg med mye trafikk, som E 18 og deler av 
Sandefjordsveien, vil også ha betydelige barrierevirkninger, figur 18.  
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Figur 18 Transportanlegg i Sandefjord med barrierevirkninger 

Transportplan for Sandefjord 
Sandefjord kommune 

Statens vegvesen Vestfold 



VISTA Analyse AS                                                                                                                                       Side 55

7.2 Veinettet og biltrafikken 
 
Hovedveinettet – strekninger og kryss med lav standard og manglende lenker 
En rekke punkter og strekninger på hovedvegnettet i Sandefjord har en standard som er dårligere enn 
det trafikkmengdene og funksjonene tilsier. I alt 26 punkter og strekninger er pekt ut som 
utilfredsstillende i forhold til standardnivået, figur 19. Problemene med standarden er (nummereringen 
refererer til tilsvarende nummer i figur 19):  

1. Hystadveien Mange avkjørsler og kryss. Lav standard i forhold til trafikkmengde og funksjon 
som hovedinnfart fra syd og trase for hovedbussrute.  

2. Krokemoveien Mange avkjørsler og kryss, nedsatt fartsgrense og hevede gangfelt. Lav 
standard på deler av strekningen i forhold til trafikkmengde og funksjon som hovedinnfart fra 
syd og trase for hovedbussrute.  

3. Krysset mellom E 18 og Raveien (Skolmarkrysset) Dårlig utformet kryss i plan med 
avviklings- og sikkerhetsproblemer, blant annet for trafikk til næringsarealene på Skolmar, 
Pindsle og Hinderveien.  

4. Ringveien mellom Moveien og Feltspatveien Kryss og hevede gangfelt, nedsatt fartsgrense. 
Lav standard i forhold til ringveg-funksjonen og trase for hovedbussrute.  

5. Krysset mellom Moveien og Sandefjordsveien Dårlig utformet kryss med splitt- og 
fletteløsning, med avviklings- og sikkerhetsproblemer. Krysset trafikkeres av hovedbussruter.  

6. Sandefjordsveien mellom Moveien og Skiringssalveien Flere kryss og gangfelt. Fletting og 
feltskifter gir urolig trafikk. Gangfeltet ved rundkjøringen ved Skiringssalveien kan komme 
brått på bilister i hektiske trafikksituasjoner. Lav standard i forhold til den betydelige trafikken 
og funksjonen som hovedinnfart fra E 18.  

7. Gokstadveien Mange avkjørsler og kryss. Lav standard i forhold til trafikkmengde og 
funksjon som hovedinnfart fra øst og trase for hovedbussrute. 

8. Ringveien fra Hasle til Gokstadveien Svært dårlig vegføring med lav standard i linjeføring, 
kryssutforming, bredde og lav fri høyde under jernbanelinjen. En meget uheldig avslutning på 
Ringveien i øst. Svært dårlig standard i forhold til ringveg-funksjonen.  

9. Hegnaveien - Heimdalveien. Kryss og hevede gangfelt, nedsatt fartsgrense mange avkjørsler 
Lav standard i forhold til funksjonen som viktig samleveg blant annet for trafikk til 
næringsarealene på Hegna og Heimdal, og trase for hovedbussrute.  

10. Vesterøyveien ved Fjellvik Smal kjørebane, og relativt sterk stigning. Lav standard i forhold 
til funksjonen som viktig samleveg blant annet for trafikk til næringsarealene på Vindal, og 
trase for hovedbussrute. 

11. Kilgata Utflytende kjøreareal og uheldige avkjørsler. Ingen tilfredsstillende tilbud til gang- og 
sykkeltrafikken. Svært lav standard i forhold til trafikkmengde og funksjon som hovedinnfart 
fra sydøst og trase for flere hovedbussruter. 

12. Krysset mellom Kilgata/Tollbugata og Museumsgata Vanskelig kryss med kapasitets- og 
sikkerhetsproblemer. Lav standard i forhold til trafikkmengde og funksjon som hovedinnfart 
fra sydøst og trase for flere hovedbussruter. 

13. Krysset mellom Tollbugata og adkomsten til fergene Vanskelig kryss med kapasitets- og 
sikkerhetsproblemer. Lav standard i forhold til trafikkmengde og funksjon som hovedadkomst 
til bryggeområdet. 

14. Sentrumsringen Landstads gate og Museumsgata Mange kryss og avkjørsler. Lav standard 
i forhold til funksjonen som sentrumsring og delvis trase for flere hovedbussruter. Løsninger 
er foreslått i Gatebruksplan for Sandefjord sentrum.  

15. Sandefjordsveien fra Landstads gate til Strandpromenaden Delvis firefelts vei, men bare 
to felt er gjennomgående i kryssene med Høsts gate, Hjertnespromenaden og 
Strandpromenaden. Løsningen fører til feltskifter og urolig trafikk. Uregulert adkomst for 
begge kjøreretninger til Hjertnes og rådhuset. Lav standard i forhold til trafikkmengde og 
funksjon som hovedinnfart fra nord og syd, og trase for hovedbussrute.  

16. Raveien ved Haukerød Mange avkjørsler og kryss. Lav standard i forhold til funksjonen som 
skoleveg, viktig samleveg og trase for hovedbussrute. 
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17. Krysset mellom Raveien og Moveien Dårlig utformet kryss med utflytende kjøreareal og 
adkomster i kryssområdet. Lav standard i forhold til funksjonen som skoleveg, viktig 
samleveg og trase for hovedbussrute. 

18. Ringveien fra Sandefjordsveien til Brentåsveien Mange avkjørsler og kryss, nedsatt 
fartsgrense og hevede gangfelt. Ingen tilfredsstillende tilbud til fotgjengere og syklister på 
deler av strekningen. Lav standard i forhold til funksjonen som ringveg.  

19. Framnesveien Mange avkjørsler og kryss, nedsatt fartsgrense og hevede gangfelt. Ingen 
tilfredsstillende tilbud til fotgjengere og syklister på deler av strekningen. Lav standard i 
forhold til funksjonen som viktig samleveg blant annet for trafikk til næringsarealene på 
Vindal, og trase for hovedbussrute. 

20. Kryssene mellom Dølebakken og Sandarveien/Sverstadveien og Peter Castbergs gate 
Vanskelig utformet kryss med dårlig sikt og uheldig kryssgeometri, smale kjørebaner,  og lav 
fri høyde under jernbanlinjen.  

21. Lingelemveien og Dølebakken Mange avkjørsler og kryss, hevede gangfelt. Ingen 
tilfredsstillende tilbud til fotgjengere og syklister på deler av strekningen. Deler av 
strekningen har lav standard i forhold til funksjonen som viktig samleveg.  

22. Moveien fra Raveien til Ringveien Mange avkjørsler. Ingen tilfredsstillende tilbud til 
fotgjengere og syklister på deler av strekningen. Lav standard i forhold til funksjonen som 
viktig samleveg. 

23. Laskenveien Mange avkjørsler og kryss, nedsatt fartsgrense og hevede gangfelt. Ingen 
tilfredsstillende tilbud til fotgjengere og syklister på deler av strekningen. Lav standard i 
forhold til funksjonen som viktig samleveg. 

24. Fokserødveien Dårlig linjeføring og utforming av avkjørsler. Lav standard i forhold til 
funksjonen som viktig samleveg blant annet for trafikk til Obs! og næringsarealene på 
Fokserød og Kullerød, og trase for hovedbussrute. 

25. Krysset mellom Sandefjordsveien og Ringveien For korte av- og påkjøringsramper uten 
tilstrekkelige muligheter for oppbremsing og aksellerasjon.  

26. Krysset mellom Sandefjordsveien og Raveien For korte av- og påkjøringsramper uten 
tilstrekkelige muligheter for oppbremsing og aksellerasjon. 

 
Det er mange andre punkter og strekninger i vegnettet som har dårlig standard. Her er fokus satt på de 
mest trafikkbelastede delene av vegnettet som betjener store befolkningskonsentrasjoner.  
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Figur 19 Strekninger og punkter med lav standard i hoved- og samlevegnettet i Sandefjord 
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Biltrafikken I avsnittet foran har vi pekt på punkter og strekninger med lav standard. Noen av disse 
kan vi betegne som flaskehalser, dvs at de bidrar til redusert fremkommelighet for biltrafikken, figur 
21. Andre representerer først og fremst et sikkerhets- eller trivselsproblem eller nedsatt 
fremkommelighet for fotgjengere og syklister, uten at det har noen stor betydning for 
fremkommeligheten for biltrafikken. 
 
Modellberegninger bekrefter antagelsene, og viser at tre kryss har en sterk belastning i 
ettermiddagsrushet i dagens situasjon, kfr figur 8 i kapittel 6.3. Ytterligere tre kryss har moderat 
belastning, mens de øvrige kryssene i hoved- og samlevegnettet har lav belastning.  
 
Dette betyr at det i dagens situasjon er noen forsinkelser og kødannelser i Sandefjordsveien, 
Strandpromenaden/Tollbugata/Kilgata og Museumsgata, figur 20. I resten av vegnettet er det ingen 
nevneverdige fremkommelighetsproblemer i ettermiddagsrushet. Utenom rushtidene er det i dag god 
fremkommelighet i vegnett, og forsinkelser vil bare inntreffe unntaksvis.  
 
Det er forskjellige årsaker til nedsatt fremkommelighet. Fremkommelighetsproblemer som mange vil 
være kjent med er først og fremst knyttet til (nummereringen referer til tilsvarende nummer i figur 21):  

1. Krysset mellom Hystadveien og Haukeveien Vikepliktsregulert kryss med ventetider for 
sidevegstrafikken i rushtidene, pga relativt mye trafikk i begge retninger i Hystadveien. 

2. Krysset mellom E 18 og Raveien ved Skolmar Det eneste gjenværende plankrysset på E 18 i 
Sandefjord. Vikepliktsregulert kryss med ventetider for sidevegstrafikken og venstresving på 
E 18 fra nord, pga mye trafikk i begge retninger på E 18. Krysset virker avvisende blant annet 
på tungtrafikk som i en viss grad velger å benytte Raveien via Haukerød og Sandefjorsdveien 
til og fra E 18.  

3. Tollbugata og Kilgata: Krysset med Museumsgata, gangfeltet i Thor Dahls gate, 
avkjørselen til fergeterminalen Kort strekning med ett lyskryss med korte venstresvingefelt, 
ett gangfelt med mye gangtrafikk og en avkjørsel med periodevis mye trafikk til 
fergeterminalen gir til sammen fremkommelighetsproblemer.  

4. Krysset mellom Sandefjordsveien og Strandpromenaden Signalregulert kryss. Dårlig 
kapasitet for venstresvingende trafikk fra Sandefjordsveien til Strandpromenaden gir 
fremkommelighetsproblemer og tilbakeblokkering i rushtidene.  

5. Krysset mellom Sandefjordsveien og Peder Bogens gate Signalregulert kryss. Dårlig 
kapasitet for venstresvingende trafikk fra Sandefjordsveien til Peder Bogens gate gir 
fremkommelighetsproblemer i rushtidene. 

 
Andre steder med redusert fremkommelighet er: 
6. Krysset mellom Raveien og Moveien Dårlig utformet firearmet kryss med mange avkjørsler 

i kryssområdet. Rotete løsning som gir dårlig fremkommelighet.  
7. Krysset mellom Sandefjordsveien og Raveien Korte av- og påkjøringsramper med sterk 

stigning og dårlig linjeføring gir fremkommelighetsproblemer, særlig for tunge kjøretøy på 
vinterføre.  

8. Krysset mellom Sandefjordsveien og Ringveien Korte av- og påkjøringsramper med sterk 
stigning og dårlig linjeføring gir fremkommelighetsproblemer, særlig for tunge kjøretøy på 
vinterføre. Dette medfører at en del av tungtransporten ikke bruker Ringveien som 
transportåre som ellers ville være naturlig å bruke. 

9. Ringveien mellom Hasle og Gokstadveien Dårlig kryssutforming, lav fri høyde under 
jernbanelinjen, dårlig linjeføring og smal kjørebane gir dårlig fremkommelighet. Denne delen 
av Ringveien kan ikke trafikkeres av busser eller andre store kjøretøy på grunn av 
høydebegrensninger i jernbaneundergangen.  

10. Vesterøyveien ved Fjellvik Smal kjørebane, relativt sterk stigning i kryssområdet ved 
Framnesveien gir fremkommelighetsproblemer, særlig for tunge kjøretøy på vinterføre.  

11. Kryssområdet ved jernbanestasjonen i Peter Castbergs gate Dårlig utormet kryssområde 
med utflytende areal og flere adkomster i kryssområdet. De mange funksjonene (drosje, buss 
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og annen trafikk til jernbanen i tillegg til ordinær trafikk) i det rotete krysset gir 
fremkommelighetsproblemer.  

12. Krysset mellom Peter Castbergs gate og Dølebakken Vikepliktsregulert t-kryss med svært 
dårlig sikt og dårlig utforming. Trafikk fra Peter Castbergs gate har vikeplikt, og 
vanskeligheter med å komme inn i Dølebakken på grunn av den svært begrensede sikten.  
Sammen med jernbaneundergangen og krysset mellom Dølebakken og 
Sandarveien/Sverstadveien er dette et problemområde med fremkommelighetsproblemer. 
Dølebakken kan ikke trafikkeres av busser eller andre store kjøretøy på grunn av 
høydebegrensninger i jernbaneundergangen.  

13. Krysset mellom Storgata/Dølebakken og Landstads gate/Museumsgata Firearmet, regulert 
kryss med dårlig trafikkavvikling.  
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Figur 20 Vegstrekninger i Sandefjord med moderat og sterkt nedsatt fremkommelighet i 

ettermiddagsrushet i 2001 
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Figur 21 ”Flaskehalser” i vegnettet i Sandefjord 
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7.3 Parkering 
 
Parkeringstilbudet påvirker de reisendes valg av reisemiddel. En analyse utført av 
Transportøkonomisk institutt (TØI)15 viste at bare 10 prosent av de som hadde tilgang til gratis 
parkering ved arbeidsstedet reiset kollektivt til jobben, mens 48 prosent av de som ikke hadde gratis 
parkering reiset kollektivt. Selv om det kan tenkes mange forhold som bidrar til å forklare forskjellene 
(bl a bosteds- og inntektsforskjeller) er det en sterk indikasjon på sammenhengen mellom 
parkeringstilbudet og valg av reisemiddel.  
 
Trondheim kommune har innført maksimumsbestemmelser som parkeringsnorm for Midtbyen.  I en 
beskrivelse av erfaringene peker kommunen på at15:  
 

• Redusert parkering kan benyttes som trafikkreduserende virkemiddel i den grad det ikke fører 
til en uheldig byspredning eller en uønsket utflytting av virksomheter.  

• Parkeringspolitikk og -planlegging må inngå i en overordnet kollektivtransportplanlegging 
• Reduksjon av unødvendig arbeidsplassparkering gjøres til tema i virksomhetsplanleggingen i 

kommunens etater og bedrifter.  
 
Stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 20012-20011 (St meld nr 46 (1999-2000)) 
understreker også at parkeringsrestriksjoner må ses i sammenheng med kollektivtransporttilbudet. 
Ensidig innføring av restriksjoner i et avgrenset område kan medføre uønsket byspredning og 
utflytting av aktiviteter fra sentrum, blir det advart.  
 
Sandefjord har et rikelig dimensjonert parkeringstilbud. I alt er det ca 2.670 offentlig tilgjengelige 
parkeringsplasser i sentrumsområdet som er vist i figur 9 i kapittel 6.4. Av disse er snaut 2060 
avgiftsbelagt.  
 
Til sammenligning hadde Tønsberg sentrum ca 3.300 offentlig tilgjengelige parkeringsplasser, hvorav 
ca 2.200 er avgiftsbelagt. Tønsberg har et betydelig større handelsomland (ca 80.000 personer) enn 
Sandefjord. I Larvik sentrum var det på midten av 90-tallet ca 700 offentlig tilgjengelige 
parkeringsplasser16. Sentrumsstrukturen i Larvik, hvor blant annet kjøpesenteret i Nordbyen tar mye 
av trafikken bort fra sentrum, er svært forskjellig fra Sandefjord og Tønsberg. I Skien sentrum er det 
ca 1.800 offentlig tilgjengelige parkeringsplasser17.  
 
I sentrum av større byer kan private parkeringsplasser for ansatte, kunder eller beboere utgjøre rundt 
2/3 av det totale parkeringstilbudet18. Hvis vi antar at forholdet er lavere i Sandefjord på grunn av 
mange offentlig tilgjengelige parkeringsplasser og anslår 50/50, gir det et samlet parkeringstilbud på 
5.400 parkeringsplasser i Sandefjord sentrum. I Porsgrunn sentrum er det tilsvarende tallet snaut 4.000 
parkeringsplasser, og i Skien sentrum et sted mellom 2.500 og 4.000 parkeringsplasser. Et 
regneeksempel for Porsgrunn kan være illustrerende: Dersom 1.000 parkeringsplasser fjernes, blir et 
areal tilsvarende 4 fotballbaner eller 25 mål frigitt til andre formål.  
 
Sammenligningene ovenfor kan tyde på at det kan være grunnlag for en nedjustering av antall 
parkeringsplasser i Sandefjord sentrum, og at det kan være et bidrag til å dempe den sentrumsrettede 
biltrafikken. Dette må imidlertid ses i lys av advarslene i de tre punktene ovenfor. Vi kommer tilbake 
til dette i forbindelse med forslag til tiltak for å styrke kollektivtransporten i Sandefjord.  
 
                                                      
15 Referert i Miljøhåndbok. TØI 2000 
 
16 Transportplan for Larvik 1996. Temarapport 1: Trafikkplan for Larvik sentrum. Larvik kommune og Statens 
vegvesen Vestfold 1996 
17 Fylkesdelplan. Infrastrukturplan for Grenland. Telemark fylkeskommune 2002 
18 Problemstillinger knyttet til samordnet areal- og transportplanlegging (ATP). Civitas 1999 
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7.4 Kollektivtransport 

 
Regionale reiser 
Det har i de senere år vært sterk vekst i trafikken mellom kommunene i Vestfold.  Det er flere årsaker 
til denne utviklingen: 

- Sterk befolkningsvekst, 
- Arbeidsreisene blir lengre,  
- Private og offentlige servicefunksjoner sentraliseres, 
- Transporttilbudet er forbedret, f.eks gjennom utbygging av ny E18 mellom Sandefjord og 

Tønsberg.   
 
Internt i fylket har trafikkveksten vært større på vei enn med kollektive transportmidler. Togtilbudets 
konkurranseevne er god for reiser mellom sentrumsområdene i byene i Vestfold, men svekkes raskt 
når reisemål eller utgangspunkt for reisen ligger et stykke unna stasjonsområdene. Busstilbudet 
mellom Sandefjord og nabobyene Tønsberg og Larvik er et brukbart alternativ for de som er bosatt 
eller har reisemål langs busstraseene, men disse dekker bare en begrenset del av det samlede 
reisemarkedet. 
 
Kommunens muligheter til å påvirke veksten i regionale bilreiser er begrenset. Tilrettelegging for bruk 
av tog gjennom lokalisering av større arbeidsplasser og servicefunksjoner i sentrum av kommunen er 
det eneste tiltaket som vurderes å ha en effekt av betydning ved reiser inn til kommunen. 
 
Sandefjord har i dag stor utpendling, både til Tønsberg og Osloområdet. Kvaliteten på togtilbudet er 
av stor betydning for pendlerne. Reisetiden er av særlig stor betydning for de lange pendlerreisene. 
   
Lokale reiser 
Også internt i Sandefjord vokser presset på veinettet og sentrumsarealer etter hvert som befolkningen 
øker. I årene fremover vil det derfor bli viktig å legge til rette for at kollektivtilbudet kan fremstå som 
et reelt alternativ også for en del av de reisene som i dag blir gjennomført med personbil. 
 
De viktigste problemene i forhold til å gi et godt kollektivtilbud til innbyggerne i Sandefjord i dag er 
at: 

- Selv om kommunen er relativt tett befolket, er det likevel vanskelig å identifisere områder 
eller rutetraseer som vil gi et trafikkgrunnlag som er tilstrekkelig til at ruter med høy 
avgangshyppighet kan drives med tilfredsstillende økonomi.   

- Gjennomføringen av 30 km/t-planen har ført til redusert fremføringshastighet/økte kostnader, 
svekket komfort i en rekke busstraseer. Særlig på Gjekstad og Krokemoa er det fartshumper i 
store deler av dagens busstraseer. 

- Fremkommelighet for buss gjennom sentrum er blitt gradvis blir dårligere som følge av 
økende biltrafikk. I Kilgata og på strekningen Dronningens-Landstads gate-Rutebilstasjonen er 
det viktig å bedre fremkommeligheten for buss. 

- Det er enkel tilgjengelighet til sentrum med bil og god tilgang på parkeringsplasser. Dette gir 
bilen konkurransefortrinn fremfor bussen.  

- En økende andel av arbeidsplassene i kommunen lokaliseres utenfor sentrum (Raveien, Torp, 
Framnes). Områder utenfor sentrum er vanskeligere å betjene kollektivt, det forutsetter både 
gode korrespondanser mellom rutene i sentrum og høy fremføringshastighet gjennom sentrum 
for bussene. 

 
En stor andel av befolkningen i kommunen bor i tett befolkede områder nær sentrum. En rekke 
reisemål kan lett nås til fots eller med sykkel. Det er selvsagt en fordel og ikke et problem, men det er 
med på å gjøre det vanskeligere å drive lønnsom kollektivtransport.  
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I Tønsberg og Larvik19 er det tidligere gjennomført analyser av hvordan kollektivtilbudet bør utformes 
med sikte på økt konkurranseevne i forhold til personbil. I disse analysene konkluderes det med at 
avgangshyppighet og fremføringshastighet er viktige virkemidler for å oppnå dette.  
 
Vestfold kollektivtrafikk (VKT) påpeker at standarden på holdeplasser i Sandefjord er svært lav. 
Unntaket er først og fremst Hystadveien, der det har vært en større opprustning de siste årene. 
Holdeplassene består ofte bare av et skilt i veikanten som viser at her går det buss (eller at det en gang 
i tiden har gått buss her).  
 
 
Fergene 
Biltrafikken 
Trafikken til og fra fergene har forskjellig karakter. Trafikken til fergene kommer jevnt over en lengre 
periode. På grunn av dårlig trafikkflyt i billettkontrollene og på oppstillingsarealet oppstår det i 
høysesongen køer i Tollbugata og i rundkjøringen ved Hvalfangstmonumentet, og ikke så sjelden i 
hele eller deler av Strandpromenaden. Av og til begynner køene i Sandefjordsveien.  
 
Trafikken fra fergene kommer naturlig nok støtvis. Også denne trafikken byr å på 
avviklingsproblemer. Det oppstår vanskelige situasjoner på bryggeområdet når den store trafikken av 
personbiler, turistbusser og vogntog skal avvikles sammen med store fotgjengerstrømmer på det trange 
arealet mellom bryggen og Tollbugata. Området er likevel ikke belastet med trafikkulykker, muligens 
fordi det oppleves så utrygt at oppmerksomheten skjerpes og fordi farten er lav. 
Avviklingsproblemene er knyttet til tømming av fergene og trafikken på plassen mellom bryggen og 
Tollbugata.  
 
Lokaliseringen 
Lokaliseringen av fergeleiet har fordeler og ulemper.  
 
Den korte avstanden mellom fergeleiet og Sandefjordsveien er gunstig. Problemene med land-delen av 
fergetrafikken er først og fremst knyttet til tilbakeblokkering i Tollbugata og rundkjøringen ved 
Hvalfangstmonumentet. Dette problemet skyldes dårlig avvikling av trafikken inn til 
oppstillingsplassene ved fergen.  
 
Problemene som er påpekt er først og fremst knyttet til formiddagsavgangen (kl 10), og har en kort 
varighet på omtrent en halv time.  
 
Utkjøringen fra fergen er mindre problematisk, men Tollbugata og Thor Dahls gate har en noe 
vanskelig utforming i forhold til den støtvise trafikken fra fergen. I minuttene etter ankomst skal 
Tollbugata og det nokså rotete trafikksystemet på bryggene avvikle en betydelig trafikk av biler og 
fotgjengere. Gangforbindelsen mellom sentrumsområdet og bryggene blir påvirket av fergetrafikken, 
og omvendt.  
 
En situasjon uten fergeleiet på bryggene kunne åpne for en mer publikumsvennlig bruk av den 
verdifulle sjøfronten. 
 

                                                      
19 Larvik kommune, teknisk etat:  ”Rutekonsept Larvik” (Ergoplan AS, 1995) 
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7.5 Gang- og sykkelvegnettet 
 
Det mangler fortsatt et separat tilbud for sykkeltrafikken langs viktige forbindelser inn mot sentrum, 
og langs flere andre hoved- og samleveier, figur 23. Sentrumsrettede ruter uten et tilfredsstillende 
tilbud er særlig: 

• Lingelemveien, Dølebakken  
• Vardenveien   
• Industriveien 
• Framnesveien 
• Haneholmveien 
• Krokemoveien 
• Moveien  
• Østeryveien syd for Busk 
• Vesterøyveien syd for Smørstein 
• Veløyveien 

 
Alle disse strekningene er knyttet til store boligkonsentrasjoner godt innenfor det vi betegner 
sykkelavstand for sentrum. Det er vanlig å anta at 5 kilometer er en akseptabel avstand å sykle for de 
fleste. Der det er vanskelig topografi med sterke stigninger er det færre som vil sykle. Strekningene 
som er listet opp ovenfor har en avstand på inntil 2-3 kilometer fra sentrum. 95 prosent av Sandefjords 
befolkning er bosatt innenfor en radius på 5 kilometer fra torget, og 75 prosent innenfor en radius på 3 
kilometer, kfr figur 2 i kapittel 6.1.  
 
Denne delen av befolkningen, bortsett fra de som må ha bil i jobben eller de som ikke kan sykle på 
grunn av helseproblemer, vil i de fleste tilfeller komme like fort til sentrum og til jobben med sykkel 
som med bil.  
 
Også på det øvrige vegnettet er det noen viktige mangler i tilbudet til sykkeltrafikken:  

• Bottenveien, Lingelemveien 
• Deler av Ringveien 
• Heimdalsveien 
• Østerøyveien 
• Raveien 
• Kodalveien 

 
Videre er det flere mangler i tilretteleggingen for kryssende sykkeltrafikk, særlig i Hystadveien ved 
Granholmen og ved Leif Weldings vei, i Sandefjordsveien ved Strandpromenaden, i Tempokrysset 
(Sandefjordsveien x Peder Bogens gate), i Dølebakken ved Peter Castbergs gate, i Vestreøyveien ved 
Kamfjordlia og Hegnaveien syd for Østerøyveien.  
 
Sykling har fordeler og ulemper sammenlignet med motorisert transport. Det er mye billigere å sykle 
enn å bruke bil, og det vil være lett å finne gratis parkeringsplass for den som sykler. Sykling bidrar 
ikke nevneverdig verken til luftforurensninger eller støy. Dessuten er det mye sunnere. Det er 
åpenbare helseargumenter for å erstatte bilturer med sykkel20. Sterk vekst i livstilsykdommer som 
fedme og diabetes, som vi finner blant et økende antall helt unge mennesker, bærer bud om at det er 
nødvendig å stake ut en ny kurs, også av den grunn. Mindre motorisert transport til fordel for sykling 
kan være et viktig bidrag i retning av bedret helsetilstand. Vi har vært inne på at mange av 
kommunens innbyggere bor så nær sentrum at det vil være mer naturlig å sykle i stedet for å ta bussen. 
Fra et helsesynspunkt kan det argumenteres for at det er å foretrekke at folk sykler i stedet for å ta 
bussen. Men bildet er mer komplisert enn som så. Selv om vi får tiltrengt mosjon når vi sykler, skjer 
det ulykker. TØI har beregnet at det vil bli færre trafikkulykker dersom syklister tar bussen i stedet 
                                                      
20 Fysisk aktivitet og helse. Anbefalinger. Sosial- og helsedirektoratet 2002 
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(Elvik 1997). Dette representerer en utfordring som må løses med en målrettet satsing på 
forebyggende tiltak parallelt med tiltakene som stimulerer økt bruk av sykkel. 
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Figur 22 Sykkelveier i Sandefjord – manglende forbindelser 
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For gangtrafikken gjelder noen av de samme manglene i den fysiske tilretteleggingen som er omtalt i 
avsnittet foran. Andre strekninger, som f eks deler av Dølebakken, har tosidig fortau. Fortauene er for 
smale til å avvikle både sykkel- og gangtrafikk, men de er tilfredsstillende for gangtrafikken.  
 
I sentrumsområdet er det behov for forbedringer for gangtrafikken. Dette er behandlet i Gatebruksplan 
for Sandefjord sentrum.  
 
Problemstillingene som er knyttet til gangtrafikk er i første rekke følgende:  
 

• En hindring for mer gangtrafikk i sentrumsområdet er at det er for godt tilrettelagt for 
biltrafikk.   

• Det fører til at mange velger å kjøre bil til sentrum, og i sentrum. Alternativet er å gå. 
Parkeringsrestriksjoner, i sentrumsgatene og andre tiltak som begrenser biltilgjengeligheten til 
sentrumsgatene kan få flere til å gå.  

• Svært få bruker buss i Sandefjord. En av mange årsaker kan være at det ikke er godt nok 
tilrettelagt på gangdelen.  

• Gange har de samme helsegevinstene som sykling, men dessverre også de samme 
sikkerhetsproblemene. Tiltak for mer gangtrafikk må parallelt følges opp med tiltak for å 
bedre fotgjengernes sikkerhet.  

• Mange av trafikkulykkene som rammer busspassasjerer, inntreffer på gangdelen av 
bussreisene. Uten disse ulykkene vil bussreiser være sikrere enn bilreiser, i følge beregninger 
utført av TØI (Elvik 1997).  

• Mange velger å kjøre de yngste skolebarna til og fra skolen. I svært mange tilfeller vil 
alternativet være en relativt kort gangtur. Det vil gode helseeffekter både for barna og 
foreldrene om de går i stedet. De vanskelige trafikkforholdene på grunn av foreldrekjøring er 
et problem ved mange barneskoler. 
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7.6 Holdninger til transport 
 
Transportpolitikk henger sammen med holdninger. Holdninger og synspunkter er med på å styre valg 
av løsninger.  
 
Vi stiller følgende spørsmål: Hvorfor er tingene som de er i Sandefjord? Hvorfor vil ”alle” kjøre bil? 
Hva er det som virker transportdrivende, og hvorfor vil ”ingen” ta bussen? Nedenfor stiller vi noen 
nye spørsmål, og antar hva svarene kan være. Hensikten er å komme nærmere en forståelse av hvilke 
muligheter og begrensninger som ligger i befolkningens holdninger til transport.  
 
Vi spør: 
 

1. Vil Sandefjordinger flest helst ”ha det som det er” når det gjelder transport og trafikk, bortsett 
fra å få fjernet flaskehalser, køsituasjoner og andre hindringer i trafikken?  

2. Sagt på en litt annen måte: Er det sånn at ”alle” som kan (dvs ikke er begrenset av alder, helse 
eller økonomi) helst vil kjøre bil når de ”skal” noe? 

3. Dersom svaret er ja, gjelder dette også selv om vi i gitte situasjoner kan peke på fullgode 
alternativer (buss, sykkel eller gange)? 

4. Dersom svaret igjen er ja, er økt bruk av buss og sykkel i dagens situasjon bare aktuelt for en 
liten og marginal del av trafikantene? 

5. Dersom svaret også på dette spørsmålet er ja, er det mulig å endre dette? 
6. Dersom svaret er at det er mulig, i hvilken grad er det mulig og hva skal til for å få 

gjennomført endringene?  
7. Eller, spurt på en annen måte – er det mulig – innenfor et handlingsrom som er begrenset av 

gjeldende strømninger i politikken, holdninger i befolkningen, samt økonomiske og tekniske 
rammebetingelser – å endre på dette i en grad som kan ha nevneverdig betydning? 

8. Dersom svaret på spørsmålet er nei, hva kan vi da oppnå med transportplanen? 
 
Det er ikke utenkelig at svaret på spørsmålskjeden ovenfor er som antydet. Svaret på spørsmål 1 er at 
de fleste av oss vil ha bort køer og det vi opplever som ”trafikkproblemer”, mens vi vil beholde vår 
egen valgfrihet til å kjøre bil når og hvor vi vil. Det er så mange og store fordeler for oss selv ved å 
kjøre bil. Ulempene for oss selv er først og fremst at det er dyrt. Det velger vi å lukke øynene for. Selv 
om vi alle på en eller annen måte berøres av bilismens ulemper (støy, forurensninger, ressursforbruk, 
trafikkulykker, køproblemer, nedbygging av arealer, barrierer) har vi en forbløffende evne til å overse 
vår egen betydning i den forbindelse og tillegger i stedet problemene ”alle andres” adferd. I en slik 
kontekst er det naturligvis svært vanskelig å lykkes med å overtale oss til å kjøre mindre, sykle eller ta 
bussen i stedet.  
 
Dette representerer en betydelig utfordring, og en nyttig erkjennelse. Skal vi få til endringer som 
monner, er det ingen varig hjelp i å moralisere eller spille på følelser. Det må leveres et alternativ som 
er så godt at trafikantene velger det fordi det er best.  
 
Mange har bil i Sandefjord. Nesten tre fjerdedeler av alle reisene i Sandefjord foregår i bil. Nesten alle 
reisene til arbeidet foregår med bil i Sandefjord. En tredjedel av reisene til skole foregår med bil.  
 
Det kan tyde på at svarene som er gitt på spørsmålene ovenfor har noe for seg. Forklaringen kan være 
knyttet til følgende:  
 

• Positive holdninger til bilbruk: Vi er vokst opp med forestillingen at Sandefjord er en ”bilby” 
– det er lett, raskt og behagelig å ta bilen.  

• Negative holdninger til kollektivtransport og sykkel: De fleste mener, i følge det som blir 
praktisert, at kollektivtransport og sykling er for de som ikke har bil – vår egen 
reisevirksomhet gjennomfører vi med bil. 
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• Parkeringspolitikken: Det er lett og veldig billig å parkere nesten overalt. Den gode 
tilretteleggingen for å bruke bil støtter naturligvis opp under holdningene om at vi helst skal 
kjøre bil.  

• Dårlig kollektivtilbud: I den grad dette er en riktig beskrivelse, støtter selvsagt det også opp 
under ”bilholdninger”. 

• Boligstrukturen: Sandefjordinger er i stor grad ”villaboere”, selv om det etter hvert er et 
relativt betydelig innslag av ”tett-lav”-bebyggelse (rekkehus) og noe mer spredte innslag av 
blokkbebyggelse. Eneboliger og ”tett lav” hører i stor grad sammen med bilhold og bilbruk. 

 
Dette reiser følgende spørsmål som ligger bak målene og tiltakene i transportplanen:  
 

• Er det ønskelig at Sandefjord fortsetter å være ”bilby?” 
• Hvis nei – hva kan og må gjøres for å komme bort fra denne situasjonen? 
• Hvis ja – hva må gjøres for at det skal gi en situasjon som er til å leve med? 
• Hvor mye biltrafikk ønskes i sentrumsområdet? 
• Hva kan og må gjøres for å stabilisere biltrafikken i sentrum på ønsket nivå? 
• Hvilken fordeling mellom transportformene er ønskelig? 
• Hva kan og må gjøres for å oppnå denne rollefordelingen?  
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8 Mål 
 

8.1 Typer målsettinger 
 
Vi kan forholde oss til to hovedtyper mål: 
 
Trivielle mål. Disse leder naturlig nok til trivielle løsninger, av typen kapasitetsforbedringer innenfor 
dagens prinsippløsninger. Det dreier seg om ”brannslukning”, og gir ingen radikale endringer i måten 
vi organiserer transportene på. Slike mål leder ikke til et transportsystem som i det lange løp er 
bærekraftig i miljø- og ressurssammenheng.  
 
Ambisiøse mål. Denne typen mål gir grunnlag for mer radikale løsninger som i det lange løp kan 
utvikles til et bærekraftig transportsystem. I et 15-årsperspektiv vil det dreie seg om mer marginale 
endringer som må ses som starten på en omlegging. Også små skritt kan gå i riktig retning. Det er 
viktig å ha tålmodighet – forandringer trives dårlig under tidspress.  
 
I transportplanen for Sandefjord er målene en blanding av de to typene. Det skyldes at vi i første 
omgang må gjennomføre trivielle tiltak som kan løse mer akutte problemer på kort sikt, samtidig som 
vi hever blikket og setter ambisiøse mål som kan gi grunnlag for et bærekraftig transportsystem i et 
lengre tidsperspektiv.  
 
I tillegg til de to hovedgruppene ovenfor kan mål gis mange forskjellige inndelinger. Her velger vi en 
inndeling i kortsiktige og langsiktige mål, samt hovedmål og delmål. I dette svært enkle mål-middel-
hierarkiet er det strengt tatt bare hovedmålet som er et egentlig mål, mens delmålene er virkemidler for 
å nå hovedmålet21.  
 
 
 

8.2 Hovedmål og delmål 
 
Føringer fra problemstillingene 
Problemstillingene vi gjennomgikk i avsnittet om befolkningens holdninger til transport sier trolig 
mye om de kortsiktige mulighetene for radikale eller dramatiske omstillinger innenfor 
transportsektoren i Sandefjord, i likhet med det som er nokså vanlig i norske byer. Samtidig peker 
bakgrunnen for problemstillingene, og spørsmålene de leder til, mot gjennomgripende og langsiktige 
løsninger. Føringene fra denne delen av problemstillingene leder til trivielle mål og trivielle 
virkemidler på kort sikt, men de leder også til ambisiøse mål og svært ambisiøse løsninger på lang 
sikt.  
 
Den største utfordringen for transportplanen er å stake ut en kurs som leder til løsninger som ikke er 
realiserbare i dag. Her bygger vi på de mer faglige problemstillingene, og velger å se bort fra de 
praktiske og politiske hindringene som gjelder nå. Dette leder til ambisiøse mål som kan bidra til 
omlegginger på lengre sikt.   
 
 
Hovedmål 
Sentrale myndigheter har gitt viktige føringer for kommuners og regioners arbeid med transportplaner. 
Føringene finner vi først og fremst i Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

                                                      
21 Planlegging med samfunnsperspektiv. Analysemetode. Sager 1991 
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transportplanlegging. Nasjonale og regionale planer, som Nasjonal transportplan samt fylkes- og 
fylkesdelplaner, legger også føringer som forventes fulgt opp i lokale planer.  
 
Hovedmålet for transportplaner generelt finner vi i Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging:  
 
”Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig 
perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på 
tvers av kommunegrensene.” 
 
Sandefjord kommune har valgt å gjøre hovedmålet i de rikspolitiske retningslinjene til hovedmål for 
transportplanen. Hovedmålet er langsiktig.  
 
 
Delmål – virkemidler for å nå hovedmålet 
Hensikten med hovedmålet er at det skal gi grunnlag for å velge de virkemidlene som er egnet til å 
lede oss til å nå målet. Virkemidlene skal være operasjonelle. Det betyr at de må være formulert 
handlingsrettet, konkret og presist. Delmålene eller virkemidlene nedenfor er utviklet slik at de skal 
være så operasjonelle som mulig:  
 

1. Dempe veksten i transportomfanget. Dette gjøres ved å gå til angrep på hver enkelt av de 
transportdrivende faktorene som er påpekt foran.  

2. Transportdempende arealbruk. Arealbruken har betydning for transportomfang og reisenes 
fordeling på transportmidler. Regneeksempler tyder på at det tar svært lang tid å endre 
arealbruken i en grad som kan gi målbare endringer i transportsektoren. Det er likevel viktig at 
sammenhengen tydeliggjøres og at fremtidig arealbruk planlegges med et langsiktig 
transportdempende mål for øyet. Fortetting er et eksempel på en endring i arealbruk som kan 
ha en transportdempende effekt. 

3. Rasjonell arbeidsdeling mellom transportformene. Det må tilrettelegges for en rasjonell 
arbeidsdeling mellom kollektivtransport, biltransport, sykling og gange. Arbeidsdelingen må 
være slik at det på lengre sikt blir en vridning i retning av de mer miljøvennlige 
transportformene.  

4. Transport og tilgjengelighet for alle. Transportsystemet skal utvikles slik at det gir et 
tilfredsstillende tilbud og tilgjengelighet for alle brukegrupper. 

5. Sikker og miljøvennlig transport. Transportsystemet skal utvikles i en retning som gir lav 
belastning på trafikkulykker, utslipp, bomiljø og bymiljø.  

6. God biltilgjengelighet og rasjonell avvikling av biltrafikken. På mellomlang sikt søkes det 
å opprettholde en god tilgjengelighet med bil, slik situasjonen i hovedsak er i dag. Men 
biltrafikken har velkjente skadevirkninger, og for å nå målene ovenfor er det nødvendig med 
visse restriksjoner på biltrafikken. På kort sikt gjennomføres det tiltak som effektiviserer 
biltrafikken og fjerner flaskehalser i veinettet. Dette krever at det parallelt blir gjennomført 
andre tiltak som kan motvirke at den økte veikapasiteten blir ”spist opp” av økt trafikk.  

 
Det er konsistens mellom de fem første delmålene. Det sjette og siste målet er helt eller delvis i 
konflikt med de andre målene. Tiltakene det sjette målet leder til må utformes med dette for øyet, slik 
at konflikten begrenses.  
 
De fem første delmålene heller i retning av kategorien ambisiøse mål. Det siste er mer trivielt, men 
ikke mindre viktige eller nødvendige av den grunn.  
 
Målenes tidsperspektiv følger de samme skillelinjene: De fem første er langsiktige, mens det siste 
peker mot løsninger på kort eller mellomlang sikt. I vår sammenheng betyr det at tiltakene i 
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transportplanen kan starte en prosess i retning av å nå de fem første målene, mens de først kan nås på 
et senere tidspunkt enn 2015. Det siste målet kan langt på vei nås innenfor transportplanens 
planhorisont.  
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Del III Utviklingsmuligheter 
 
 

9 Utviklingstrekk (trender) 
 
 

9.1 Befolkning og arealbruk 
 
Befolkning 
Fra midten av 90-tallet var det en sterk økning i netto innflytting til Sandefjord, mens 
fødselsoverskuddet avtok. Foreløpig ser det ut til at innflyttingen og dermed befolkningstilveksten 
holder seg på samme relativt høye nivå som på slutten av 90-tallet. Kommuneplanen fra 2002 bygger 
på en forventet vekst på 0,9 prosent pr år frem til 2010, og deretter 0,6 prosent pr år. Dette gir en 
forventet befolkning i 2015 på snaut 44.500 mot dagens snaut 39.500 innbyggere (2001), og en 
tilvekst på ca 335 innbyggere pr år. Dette er lavere enn tilveksten de siste årene, figur 23, og 
kommuneplanen understreker at den virkelige tilveksten kan bli høyere i årene som kommer enn de 
prognosene planen bygger på.  
 

 
 

 
Figur 23 Årlig endring i befolkningen i Sandefjord, 1990-2002 
 
 
 
Boliger og boligarealer 
For å dekke det økte boligbehovet som blant annet befolkningstilveksten vil skape, er det behov for å 
bygge ca 1.800 nye boliger innen 2010, og ytterligere 2.100 nye boliger innen 2020, i alt 3.900 nye 
boliger.  
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De nødvendige boligtomtene kan fremskaffes på tre måter:  
 

• Bygge på ledige tomter i godkjente byggeområder 
• Fortette innenfor eksisterende boligområder.  
• Legge ut nye boligområder.  

 
Byggeområder som er godkjent fra før kan gi plass til ca 2.100 nye boliger, hvorav ca 600 i sentrum 
og 400 på Kilen. Fortetting i sentrumsnære boligområder 600 nye boliger, mens i ytterområdene kan 
gi plass til 200 nye boliger. Dermed gjenstår et udekket behov på tomter til 1.000 nye boliger innen 
2020.  
 
Kommuneplanen inneholder nye byggeområder med plass til 600 nye boliger. Det største 
enkeltområdet er på Framnes (tidligere FMVs arealer), hvor det er regnet med 400 nye boliger. I 
tillegg kommer Veraåsen (også et tidligere industriareal) med 50 boliger.  
  
 
I kommuneplanen pekes det videre på at det  kan være aktuelt å vurdere  nye boligområder i 
Helgerødområdet, Krokenskogen (ved Krokemoa) og Napprød-Hotvedt vest for E 18.  
 
 
Næringsvirksomhet og næringsarealer 
I kommuneplanen er det avsatt  nye næringsarealer på Fokserød og Danebu-Ringdalskogen (det siste i 
samarbeid med Larvik kommune).  
 
Størstedelen av næringsarealene i Danebuområdet kan ikke tas i bruk før ny E 18 mellom Langåker og 
Bommestad er ferdig, noe som kan skje tidligst i 2007.  
 
I Strategisk næringsplan har en gjennomgått eksisterende næringsarealer i kommunen med tanke på 
fortetting, og konkluderer med at potensialet er lite. På kort sikt er det dermed det ferdig regulerte 
næringsarealet på Kullerød og det avsatte næringsarealet på Fokserød som er aktuelt for ny 
næringsvirksomhet i kommunen. 
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9.2 Biltrafikken 
 
Hvordan vil biltrafikken utvikle seg fremover? Hvor mye trafikk blir det om fem år, om ti år, eller i 
2015? Det kan selvsagt ingen vite. 
  
I et grunnlagsdokument for Nasjonal Transportplan 2006-2015 er det utviklet tre transportscenarier for 
203022. Ett av scenariene, ”Bevegelse – fritt frem” er ventet å gi en vekst i personbiltrafikken på 80 
prosent fra 2000 til 2030. Dersom et slikt scenario skulle inntreffe i Sandefjord, ville det for eksempel 
innebære en trafikkmengde på 45.000 kjøretøy pr døgn i Sandefjordsveien ved Peder Bogens gate, og 
nesten 25.000 kjøretøy pr døgn i Kilgata, forutsatt at dagens fordeling av trafikken videreføres. 
Scenariet vil, med samme forutsetning, gi tilsvarende økninger i det øvrige veinettet. Dersom et slikt 
alternativ skulle få utvikle seg uten mottiltak, ville det gradvis utvikle seg en situasjon med sterkt 
redusert fremkommelighet i veinettet, noe som ville tvinge frem mottiltak.  
 
I de modellberegninger ( CONTRAM) som er foretatt for Sandefjord er det lagt inn en trafikkvekst på 
1,6 prosent pr år, i tråd med Statens vegvesens generelle prognose for Vestfold. Videre er det lagt inn 
forutsetninger om plassering av nye boligområder i tråd med kommuneplanen.  
 
I de seneste årene er det imidlertid registrert en sterkere vekst. I Vestfold var trafikkveksten hele 5,6 
prosent i fjor. I landet under ett var veksten 3 prosent, mens veksten i byområdene var 2,2 prosent 
(www.vegvesen.no). Det kan bety at beregningene bygger på en for lav vekst. På den annen side kan 
det være grunn til å vente lavere vekst enn det som er observert siste år, hvis det viser seg at  vi er inn i 
en periode med langvarig lavkonjunktur. Det sikreste er derfor å benytte langsiktige prognoser, som 
vekstraten på 1,6 prosent pr år er et uttrykk for.  
 
 
Trafikken på dagens veinett i 2015 
Vi tenker oss at kalenderen viser 2015, og det er bare gjort helt marginale forbedringer av veinettet. 
Da kan vi vente en markert forverring i trafikksituasjonen, (figur 24). Døgntrafikken forventes å øke 
til mer enn 28.000 kjøretøy pr døgn i Sandefjordsveien ved Peder Bogens gate, nesten 19.000 kjøretøy 
pr døgn i østre del av Kilgata. Både Vesterøyveien og Hystadveien vil ha trafikkmengder på rundt 
15.000 kjøretøy pr døgn.  
 
I ettermiddagsrushet forventes vanskelige trafikkforhold med køer og forsinkelser langs 
Sandefjordsveien fra Moveien til Strandpromenaden. Kryssene med Peder Castbergs gate, 
Hjertnespromenaden og Strandpromenaden vil ha en sterk belastning (mer enn 85 prosent av 
kapasiteten vil være utnyttet) i ettermiddagsrushet. Kryssene med Moveien og Skiringssalveien vil ha 
en moderat belastning (mellom 75 og 85 prosent av kapasiteten vil være utnyttet).  
 
Enda verre blir det på forbindelsen Strandpromenaden – Tollbugata – Kilgata. Rundkjøringen ved 
Hvalfangsmonumentet og krysset med Museumsgata vil bli overbelastet (trafikkmengdene overstiger 
den teoretiske kapsiteten), og det vestre krysset med Kamfjordgata blir sterkt belastet.  
 
Trafikken på sentrumsringen vil også gå tregere, særlig i Museumsgata, fordi det blir mer trafikk.  

                                                      
22 Nasjonal transportplan 2006-2015. Arbeidsdokument, september 2001 
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Figur 24 Forventet trafikkbelastning på dagens samle- og hovedveier i Sandefjord i 2015. 

Trafikktallene i parentes er maks. timetrafikk, øvrige trafikktall er 
gjennomsnittligdøgntrafikk over året (ÅDT) 
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Trafikken i dagens veinett i 2015, uten nye boliger på Framnes eller Veraåsen 
Kommuneplanen har satt av  areal for nye boliger på Framnes og Veraåsen. Det er naturlig å spørre 
hvordan trafikken fra disse boligene vil påvirke trafikksituasjonen på strekninger som allerede 
forventes å være sterkt belastet i 2015. Dette gjelder først og fremst Strandpromenaden – Tollbugata – 
Kilgata, men også Sandefjordsveien og sentrumsringen.  
 
For å svare på dette er det foretatt trafikkberegninger med samme forutsetninger som foran, men uten 
nye boliger Framnes og Veraåsen.  
 
Resultatene viser at det kan ventes en noe lettere trafikksituasjon på forbindelsen Strandpromenaden – 
Tollbugata – Kilgata, uten nye boliger på Framnes og Veraåsen, figur 25. Men fremdeles er det 
overbelastningen i rundkjøringen ved Hvalfangsmonumentet. I ulike deler av veinettet ventes 
forskjeller på 1.000 til 2.000 kjøretøy pr døgn, figur 24 og 25. Boligene forventes også å gi en merkbar 
tilleggsbelastning i biltrafikken i Vesterøyveien, Hegnaveien, og Heimdalsveien. 
 
I situasjonen med nye boliger på Framnes og Veraåsen ventes 6 prosent mer trafikk i midtre del av 
Kilgata,, 11 prosent mer ved Hegna og 16 prosent mer i Vesterøyveien sammenlignet med en sitasjon 
uten nye boliger på Framnes og Vearåsen.  
 
Sandefjordsveien blir lite påvirket av boligene på Framnes og Veraåsen. Det samme gjelder 
sentrumsringen.  
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Figur 25 Forventet trafikkbelastning på dagens samle- og hovedveier i Sandefjord i 2015, med 

redusert boligbygging på Vesterøya. Trafikktallene i parentes er maks. timetrafikk, øvrige 
trafikktall er gjennomsnittligdøgntrafikk over året (ÅDT) 
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10 Virkemidler 
 
 

10.1 Prinsipper 
 
Delmålene vi gjennomgikk i kapittel 8 peker naturlig mot noen hovedgrupper av prinsippløsninger, 
som det er faglig grunnlag for å hevde kan bidra til å innfri, eller påbegynne en trend, som kan lede til 
måloppnåelse:  
 
Delmål Prinsippløsninger 

1. Dempe veksten i transportomfanget - Miljøtilpasset transport 
- Restriksjoner på bilbruk 
- Endringer i parkeringstilbudet 

2. Transportdempende arealbruk - Anlegge nye boliger og virksomheter slik at det 
begrenser transportomfanget og fremmer 
miljøvennlige transportformer 
- Endre eksisterende arealbruk i en retning som 
begrenser transportomfanget og fremmer 
miljøvennlige transportformer 

3. Rasjonell arbeidsdeling mellom 
transportformene 

- Utvikle infrastruktur for kollektivtransport 
- Utvikle knutepunkt for kollektivtransport 
- Utvikle tilbud av typen parker-og-reis og 
lignende løsninger 

4. Transport og tilgjengelighet for alle - Tilrettelegge for alternativer til bil 
- Restriksjoner på bilbruk 
- Tilrettelegge for funksjonshemmede 

5. Sikker og miljøvennlig transport - Tilrettelegge for alternativer til bil 
- Restriksjoner på bilbruk 

6. God biltilgjengelighet og rasjonell avvikling av 
biltrafikken 

- Opprettholde god veikapasitet og et godt 
parkeringstilbud 
- Restriksjoner på bilbruk 
- Tilrettelegge for alternativer til bil 

 
For å komme til målet må prinsippløsningene for det enkelte målet omsettes i konkrete tiltak. Vi ser 
først litt nærmere på hvilke tiltak som på generell basis er til rådighet i tilknytning til de enkelte 
delmålene.  
 
1. Dempe veksten i transportomfanget 
Det er vanskelig å finne effektive tiltak som kan gjennomføres lokalt for å nå dette målet. Men selv 
om det er tunge drivkrefter som konjunkturer og befolkningsutvikling som erfaringsmessig har størst 
betydning for transportomfanget, kan lokale tiltak bidra til at veksten blir lavere enn den ville bli uten 
de samme tiltakene.  
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Miljøtilpasset transport: Samlebegrep for alternative tiltak som et supplement til tradisjonell 
infrastrukturutbygging og trafikkregulering, som vanligvis betegnes Mobility Management23. 
Hensikten er å påvirke holdninger og adferd gjennom informasjon, koordinering og kampanjer. 
Eksempler er informasjon og kampanjer om sykkel og kollektivtransport, kameratkjøring og bilpooler, 
nye servicetilbud innen person- og godstransport, distansearbeid (hjemmekontor) og videokonferanser, 
tiltak i bedriftene for å påvirke arbeidsreiser, tjenestereiser og godstransport.  
Restriksjoner på bilbruk: Lokale tiltak for å begrense bilbruken er reguleringer eller begrensninger i 
parkeringstilbudet, innkjøringsforbud, gågater og kollektivgater.  
Mer teoretiske muligheter er veiprising, bomringer, miljøsoner (adgang bare for kjøretøy i bestemte 
miljøklasser), tidsbegrenset innkjøringsforbud i områder eller strekninger, ”struping” ved hjelp av 
bevisste forsinkelser i signalanlegg, og sonedeling med forbud eller fysiske hindringer mot kryssing av 
sonegrenser. Mange av tiltakene kan være svært effektive, men de vil ha liten aksept blant befolkning 
og politikere, særlig når problemene med biltrafikken på lokalt nivå er lite i øynefallende.  
 
2. Transportdempende arealbruk 
Erkjennelsen av sammenhengene mellom arealbruk og transport er selve grunnlaget for såkalt 
”samordnet areal- og transportplanlegging”, arealplanlegging etter ABC-konseptet eller ”strategisk 
areal- og transportplanlegging”.  
Transportdempende lokalisering av nye boliger og virksomheter: Nye boliger og virksomheter 
lokaliseres slik at transportomfanget blir lavt og gir muligheter for miljøvennlige alternativer til bil. 
Næringsarealer og transporttilbudet til næringslivet planlegges i henhold til ABC-konseptet (kobling 
av etterspørsel og tilbud om tilgjengelighet).  
Endringer i forhold til dagens arealbruk: Dette er langsiktig. I første omgang er det behov for å få 
en oversikt over hvilke deler av dagens arealbruk som er uheldig i forhold til målsettingen om 
transportdempende arealbruk. På lengre sikt styres arealbruken i en retning som demper 
transportomfanget og gir grunnlag for miljøvennlige transportformer.  
 
3. Rasjonell arbeidsdeling mellom transportformene 
Det er ikke et mål i seg selv å overføre transportene fra bil til buss, sykkel eller gange. Store deler av 
transportene i dagens samfunn utføres raskest og billigst med bil. Målet er å nå frem til en fornuftig og 
mest mulig rasjonell arbeidsdeling mellom de forskjellige transportformene. 
Utvikle infrastruktur for kollektivtransport: Dette omfatter forskjellige tiltak knyttet til rutetrasseer 
og holdeplasser. Eksempler er fremkommelighetstiltak som fjerning av humper og økt fartsgrense på 
utvalgte trasseer i boligområder, bussprioritering i kryss og fysisk opprustning av holdeplasser. 
Forbedret ruteinformasjon er viktig – bedre kunnskap om tilbudet blant publikum kan stimulere til økt 
bruk av tilbudet. 
Utvikle knutepunkter for kollektivtransport: Hensikten med knutepunktsutvikling er å bedre 
tilgjengeligheten til de kollektive transportmidlene. I knutepunktet legges det til rette for overgang 
mellom transportmidler, og det gis samlet informasjon om det kollektive transporttilbudet. 
Samlokalisering med servicetilbud og virksomheter som generer mye persontransport vil være 
fornuftig.  
Utvikle ”parker-og-reis” og lignende løsninger: Ved å legge til rette for bilparkering i eller tett ved 
knutepunktet stimuleres overgang fra bil til kollektivtransport. Sykkelparkering kan også stimulere økt 
bruk av kollektivtransport. Det samme gjelder tilrettelegging for ”kyss-og-reis” eller ”kyss-og-fly”, 
dvs tilbud om korttidsparkering for de som kjører noen til eller fra toget, flyet eller båten.  
 
 
4. Transport og tilgjengelighet for alle 
Det er et naturlig mål for en kommune at alle grupper blant innbyggerne skal ha et tilfredsstillende 
transporttilbud og at det er en tilfredsstillende tilgjengelighet til viktige målpunkter. Dette er en 

                                                      
23 Mobility management – en ny måte å takle byens transportproblemer? Silborn 2001 (artikkel i Samferdsel 
1/2001) 
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konsekvens av dagens transportavhengige samfunn, hvor tilgang til transport er en nødvendig 
forutsetning for aktiv medvirkning i samfunnslivet.  
Restriksjoner på bilbruk: Envegsregulering, innkjøringsforbud og bilfrie gater eller områder er 
eksempler på restriksjoner som kan bidra til tilgjengelighet for alle. Unntak for funksjonshemmede vil 
være nødvendig.  
Tilrettelegge for alternativer til bil: Alternativene til bilbruk vil dreie seg om buss, sykkel og gange. 
Ved å tilrettelegge for disse transportformene vil det også kunne oppnås bedre tilgjengelighet til 
transportformer som ikke omfattes av transportplanen, nemlig jernbane, fly og skip. Når det legges 
restriksjoner på bilbruken, må det samtidig legges til rette for alternative måter å reise på.  
Tilrettelegge for funksjonshemmede: Dette innebærer å ta utgangspunkt i prinsippene om universell 
utforming, slik at omgivelsene kan brukes på like vilkår av så mange som mulig. En slik utforming 
oppnås ved å ta hensyn til de som har størst behov for tilrettelegging av det fysiske miljøet, dvs 
personer i rullestol eller andre funksjonshemmede, personer med barnevogn, eldre og andre med 
redusert bevegelsesevne, osv.  
 
5. Sikker og miljøvennlig transport 
Det er neppe noen som vil være uenig i at transportene skal avvikles så sikkert og miljøvennlig som 
mulig. Når tiltakene som kan bidra til å nå målet blir konkretisert, er det ikke alltid enigheten er like 
stor. Det er særlig de mer grunnleggende tiltakene som møter mest motstand, fordi de på en eller 
annen måte innebærer begrensninger i individenes frihet til å bruke bil.  
Tilrettelegge for alternativ til bil: Det må satses på de sikreste og mest miljøvennlige 
transportformene. Busstransport er både sikker og miljøvennlig under bestemte forutsetninger. Sykkel 
og gange er de mest miljøvennlige transportformene, men de byr på utfordringer mht sikkerhet.  
Restriksjoner på bilbruk: Den mest effektive måten for å nå målet er å begrense transportomfanget. 
Dette er imidlertid vanskelig å oppnå uten å bruke tiltak som vanligvis vil være svært upopulære, og 
derfor i liten grad blir brukt. Siden bilbruk representerer det største problemet både sikkerhetsmessig 
og miljømessig, vil restriksjoner rettet mot biltransport spesielt være nødvendig for å nå målet. Det 
mest effektive i denne sammenhengen vil være parkeringsrestriksjoner i sentrum og ved de største 
arbeidsplassene.  
Tradisjonelle trafikksikkerhets- og miljøtiltak: I tillegg til de mer langsiktige og grunnleggende 
tiltakene som er nevnt ovenfor, må det også satses mer på tradisjonelle tiltak som kan forbedre 
sikkerhet og miljø. Det vil dreie seg om en kombinasjon av punktutbedringer og strekningsvise tiltak 
(f eks utbedring av ulykkespunkter, støyskjerming, ”miljøgater”), og vil inngå i en sikkerhetsrevisjon 
av veinettet. Nullvisjonen legges til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet.   
 
6. God biltilgjengelighet og rasjonell avvikling av biltrafikken 
I en relativt liten by som Sandefjord er god biltilgjengelighet en fordel det kan være svært gode 
grunner til å opprettholde. Utfordringen er å opprettholde en god tilgjengelighet uten at ulempene med 
biltrafikken blir for store. Bil har vært det dominerende reisemiddelet i Sandefjord i mange tiår. Slik 
vil det fortsatt være, selv om de mest drastiske forslagene i transportplanen blir fulgt. I lys av denne 
erkjennelsen må det legges til rette for at biltrafikken kan avvikles så rasjonelt som mulig.  
Opprettholde god veikapasitet og et godt parkeringstilbud: Med økende trafikk vil biltrafikken 
naturlig nok oppleve tiltagende avviklingsproblemer. Modellberegninger har pekt på hvor i veinettet 
det er mest sannsynlig at kapasitetsproblemene vil oppstå. For å opprettholde en god biltilgjengelighet 
må det gjennomføres kapasitetsforbedrende tiltak i kritiske punkter og forbindelser. I tilnytning til 
dette målet vil det være ønskelig å opprettholde et parkeringstilbud i sentrumsområdet omtrent på 
dagens nivå.  
Restriksjoner på bilbruk: Det er velkjent at kapasitetsforbedringer i veinettet har en tilbøyelighet til 
å utløse ny biltrafikk. Hvis ikke dette blir motvirket, blir den ekstra kapasiteten fort spist opp. 
Parkeringsrestriksjoner i sentrum og ved de største arbeidsplassene kan være effektive mottiltak.  
Tilrettelegge for alternativ til bil: Parkeringsrestriksjoner virker stimulerende for de alternative 
transportformene, dvs buss, sykkel og gange. Dersom det også blir gjennomført andre aktivt 
stimulerende tiltak som gir forbedringer i infrastrukturen for de tre alternative transportformene, kan 
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det være mulig å gjennomføre kapasitetsforbedring for biltrafikken uten at hele forbedringen blir spist 
opp av økt biltrafikk.  
 
Oppsummering 
Vi har pekt på følgende hovedgrupper av virkemidler eller tiltak, som skal konkretiseres i det 
følgende: 

• Arealbruk:  
- Transportdempende lokalisering av nye boliger og virksomheter. 
- Endringer i forhold til dagens arealbruk. 

• Biltrafikk:  
- Opprettholde god veikapasitet (fjerne flaskehalser) og et godt parkeringstilbud. 
- Restriksjoner på bilbruk.  

• Kollektivtransport:  
- Utvikle infrastruktur.  
- Utvikle knutepunkter.  
- Utvikle ”parker-og-reis” og lignende løsninger.  

• Gang- og sykkeltrafikk: 
- Utvikle infrastruktur. 

• Overgripende virkemidler:  
- Miljøtilpasset transport  
- Tilrettelegge for funksjonshemmede. 
- ”Tradisjonelle” trafikksikkerhets- og miljøtiltak. 

 
 

10.2 Tilpasning av virkemidlene til Sandefjord 
 
Hvordan kan tiltakene brukes i Sandefjord? 
I dette avsnittet går vi litt nærmere inn på hvordan tiltakene kan brukes i Sandefjord. Konkretisering 
av tiltakene finnes i neste kapittel.  
 
Arealbruk 
Når målet er å begrense transportomfanget mest mulig og overføre de gjenværende transportene mest 
mulig til miljøvennlige transportformer, er det en enkel oppskrift mht arealbruk, i teorien:  
 

• Arealbruken skal være så kompakt som mulig, for å begrense de interne transportene. 
• Forretninger, kjøpesentre og servicetilbud skal anlegges i sentrum eller i umiddelbar nærhet av 

sentrum. 
• Boliger og virksomheter skal etableres i tilknytning til et sammenhengende nett av gang- og 

sykkelveger og kollektivtransport. 
• Virksomheter skal lokaliseres i henhold til ABC-konseptet (”Riktig virksomhet på riktig sted”, 

oppnås ved å sortere i tre kategorier etter områdenes tilgjengelighet og virksomhetenes krav til 
transport eller mobilitet). 

 
I et område hvor både arealbruken og hovedtrekkene i infrastrukturen for lengst er etablert, er det 
selvsagt ikke mulig å rendyrke arealbruken i henhold til prinsippene som er nevnt ovenfor. En 
langsiktig endring i retning av prinsippene kan også være vanskelig: Noen av endringene støter på 
politiske hindringer, andre på økonomiske, og noen på begge deler. Topografi og eiendomsforhold kan 
også representere store hindringer.  
 
Likevel er det nyttig med en gjennomgang av arealbruken i kommunen med et transportdempende 
utgangspunkt, for å identifisere: 

• Hvilke deler av dagens arealbruk som er ugunstig for transportene.  
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• Hvilke endringer som teoretisk sett ville være ønskelig. 
• Hvilke endringer som synes gjennomførbare når det er tatt hensyn til politiske og praktiske 

hindringer.  
 
 
Ettersom det over tid vil være endringer i hva som er politisk og praktisk gjennomførbart, er det viktig 
å etablere en oversikt over hvilke endringer som teoretisk sett er ønskelig.  
 
Biltrafikk 
Tiltakene som er direkte rettet mot biltrafikken følger to hovedlinjer: Kapasitetsforbedringer på den 
ene siden, og restriksjoner i bilbruken på den andre.  
 
Kapasitetsforbedringer: Modellberegninger for trafikken i ettermiddagsrushet viser at det i dag er god 
fremkommelighet i veinettet. I noen få kryss kan det være forsinkelser i ettermiddagsrushet. I 2015 
kan situasjonen være en annen. Dersom det ikke blir gjennomført noen kapasitetsforbedrende tiltak, 
vil selv en moderat årlig trafikkvekst føre til økte forsinkelser i kryss langs Sandefjordsveien og på 
ruten mellom Sandefjordsveien og Kilen. En kombinasjon av utbedringer av strekninger på 
Ringveien, Heimdalveien og Kilgata samt relativt enkle (teknisk sett) kryssutbedringer kan avhjelpe 
problemet og gi en fremkommelighet i 2015 som er minst like god som i dag. I følge 
modellberegningene kan utbedringstiltakene gi en omtrent like god eller bedre trafikksituasjon på 
hovedvegnettet enn det som kan oppnås med omfattende og svært kostnadskrevende utbygging av nye 
veiforbindelser (bro over fjorden og ulike tunnelalternativer).  
 
Restriksjoner: Den teoretiske situasjonen som beskrives i modellberegninger, kan ikke uten videre 
overføres til vår virkelige verden. Erfaringer viser at kapasitetsforbedringer i veinettet ofte utløser ny 
trafikk, dersom det ikke settes inn mottiltak. Skal det være mulig å opprettholde økt fremkommelighet 
som følge av forbedret kapasitet i veinettet, kan det være  nødvendig å gjennomføre restriktive tiltak 
og en satsing på alternativer til bilbruk parallelt.  
 
Det er faglig bred enighet om at restriksjoner på parkeringsmulighetene er ett av de beste virkemidlene 
for å begrense bilbruken Miljøverndepartementet har f eks vurdert å speilvende kommunale 
parkeringsnormer, slik at det settes et tak på maksimalt antall p-plasser ved nye utbyggingsprosjekter 
i stedet for dagens normer som setter minimumskrav.  
 
Det er likevel  vanlig å etterspørre tiltak som kan gi økt kapasitet i veinettet, når veikapasiteten er i 
ferd med å bli oppbrukt. Dette til tross for at det vanligvis er stor ledig transportkapasitet selv om 
veikapasiteten er utnyttet: Når bilene står stille i kø, er veikapasiteten oppbrukt, men det er fortsatt 
kanskje hele 80 prosent ledig transportkapasitet, fordi det slett ikke er uvanlig at bare ett av fem seter i 
hver bil er belagt. I større byer  viser erfaringene at det i det lange løp er umulig å ”bygge seg ut av” 
kapasitetsproblemene i veinettet. Bedre veikapasitet fører til mer trafikk. Selv om det er snakk om helt 
andre forhold i Sandefjord, kan den samme mekanismen gjøre seg gjeldende her også. 
Kapasitetsforbedringer gir økt trafikk.  
 
Vi må, samtidig som vi har dette klart for oss, naturligvis sørge for at vi har et veinett med en standard 
og en dekningsgrad som er forsvarlig i forhold til den biltrafikken det skal avvikle. Spørsmålet er hvor 
mye biltrafikk det er rimelig å legge til rette for. Vi må også spørre hvilken grad av biltilgjengelighet 
det skal være i forskjellige områder. 
 
Kollektivtransport 
Tiltakene omfatter bedringer i konkurranseforholdene, utvikling av infrastruktur, utvikling av 
knutepunkt, og forbedringer i rutetilbudet.  
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Bedre konkurransemuligheter: Dette handler om å legge til rette for at trafikk overføres fra biltrafikk 
til kollektivtransport. Noe av vanskeligheten med dette, når vi ser det fra kommunens synspunkt, er 
følgende:  
 
Kommunen har ansvaret for viktige virkemidler som kan gi kollektivtransporten bedre 
konkurransemuligheter. Problemet er at dette er upopulære tiltak, som det er liten aksept for å bruke. 
Skal de likevel bli tatt i bruk, må en viktig samarbeidspartner som Statens vegvesen trekke i riktig 
retning. I motsatt fall kan Statens vegvesen hindre initiering av tiltak som fremmer 
kollektivtransporten og begrenser bilbruken, ved å gjennomføre tiltak som forbedrer veikapasiteten 
hvis det ikke samtidig kreves at kommunen samtidig gjør noe for å begrense bilbruken.  
 
Det er åpenbare lokale gevinster av å iverksette de lokale restriktive tiltakene: Det blir færre køer, 
bedre miljø og bedre sikkerhet. Det kan bli økt ressurstilgang fra staten, fordi det kan være mer 
tiltrekkende for staten å investere i veinettet (kapasitets- og standardforbedringer, infrastrukturtiltak 
for kollektivtrafikken og gang- og sykkeltrafikken) i en kommune som viser at den ønsker å dempe 
bilbruken.  
 
Virkemidlene det refereres til, som kan gi bedre konkurransemuligheter for kollektivtransporten, er 
upopulære fordi de i stor grad innebærer restriksjoner på biltrafikken. Parkeringsrestriksjoner i 
sentrum, som er det mest opplagte virkemiddelet, vil mottas negativt i en by med beskjedne 
trafikkproblemer. Hvis tiltaket iverksettes i et omfang og på en måte som får mange til å bruke buss i 
stedet for bil, og hvis busstilbudet forbedres parallelt med restriksjonene slik at de nye 
busspassasjerene får en tilfredsstillende transportstandard, vil trolig de negative reaksjonene tiltaket 
vekker innledningsvis, kunne avta eller bli borte. Problemet er at tiltaket nokså uunngåelig vil vekke 
negative reaksjoner hos publikum når det blir lansert, og det vil ta tid før de positive ringvirkningene 
blir synlige for publikum.  
 
Utvikling av infrastruktur omfatter holdeplasser og holdeplassutstyr, samt tiltak i veinettet. 
Forbedringer av holdeplasser og holdeplassutstyr er viktig av flere grunner. Det gir bedre komfort for 
de som reiser, det bidrar til å synliggjøre kollektivtilbudet, og det kan bidra til å heve 
kollektivtransportens status i publikums øyne. Forbedringer i veinettet vil blant annet handle om tiltak 
som gir bedre fremkommelighet for bussene, f eks ved å erstatte 30-humper i utvalgte busstraséer med 
andre fartsdempende tiltak.  
 
Utvikling av knutepunkt er aktuelt for Sandefjord stasjon. Dette er vurdert i et arbeid Jernbaneverket 
Region Sør avsluttet med en hovedplan for Sandefjord stasjon – Knutepunkt Sandefjord i 2000. Planen 
innebærer forbedringer av publikumsarealene, forbedringer i trafikkarealene på bysiden av stasjonen 
(bussoppstilling, taxi-holdeplass, ”kyss-og-reis”, sykkelparkering, korttidsparkering for biler), 
forbedringer i gangforbindelsen til parkeringsarealene nord for stasjonen (langtidsparkering), og 
forbedringer i skilt og informasjonssystem. Planen forutsetter en heving av jernbanelinjen, noe som 
muliggjør bedringer for de kryssende vegene øst og vest for stasjonen.  
 
Forbedringer i rutetilbudet og informasjon om tilbudet tar sikte på forbedringer i frekvenser og 
ruteopplegg, og forbedret informasjon på holdeplasser, knutepunkt og terminal. Hyppige avganger og 
rask fremføring av bussene er viktige virkemidler, sammen med ruteopplegg som dekker de største 
befolkningskonsentrasjonene og de viktigste målpunktene. Informasjonen omfatter ruteopplysninger 
på holdeplassene, lett tilgjengelige og lesbare rutetabeller, ruteinformasjon på internett og telefon, og 
informasjon i lokalavisen.  
 
Gang- og sykkeltrafikk 
Gangtrafikken spiller en viktig rolle i sentrum. Gatebruksplanen inneholder tiltak som gir bedre 
forhold for gangtrafikken i sentrumsområdet. Utover dette er det behov for bedre tilrettelegging for 
gangtrafikk til viktige bussholdeplasser, og til viktige målpunkter utenom sentrumsområdet som 
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forretninger, skoler, idrettsplasser, badeplasser og andre friarealer. Gangtrafikken får bedre forhold 
gjennom tiltakene som er knyttet til sykkeltrafikken.  
 
Sykkeltrafikken kan bli en mer betydningsfull transportform enn det som er tilfellet i dag. Tiltakene 
vil først og fremst omfatte bygging av gang- og sykkelveg eller fortau på manglende lenker i 
sentrumsrettede ruter, og på andre viktige ruter. Andre tiltak som vurderes er vegvisning i ruter med 
lav fart og lite biltrafikk.  
 
Overgripende virkemidler 
Tiltakene er knyttet til miljøtilpasset transport  (Mobility Management), tilrettelegging for 
funksjonshemmede, og tradisjonelle trafikksikkerhets- og miljøtiltak.  
 
Miljøtilpasset transport, inneholder mange forskjellige tiltak som til sammen kan gi et verdifullt 
bidrag til en omlegging av transportene. Informasjon om alternative transportformer og reisemåter er 
ett element. Informasjon og påvirking via store bedrifter med sikte på hjemmearbeid og 
videokonferanser kan resultere i bortfall av reiser. Samarbeid med bedriftene for å påvirke tidspunkt 
og reisemåte på arbeidsreiser, tjenestereiser og godstransporter kan også resultere i en mindre 
belastning på transportsystemet.  
 
Tilrettelegging for funksjonshemmede må ivaretas i alle deler av transportsystemet. Gatebruksplan 
for Sandefjord sentrum bygger på prinsipper som skal ivareta funksjonshemmedes behov i 
sentrumsområdet. De samme prinsippene ligger til grunn for transportplanen.  
 
Tradisjonelle trafikksikkerhets og miljøtiltak må settes inn parallelt med de andre tiltakene, selv om 
flere av disse også vil gi gevinster for trafikksikkerhet og miljø. I overensstemmelse med nullvisjonen 
skal tiltakene rettes inn mot de mest alvorlige ulykkene. Dette innebærer at trafikksikkerhetstiltakene 
først og fremst skal settes inn på E 18, de øvrige riksvegene, og fylkesvegene.  Miljøtiltakene dreier 
seg i hovedsak om tiltak overfor støyutsatte boliger og institusjoner.  
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11 Scenarier og tiltaksmuligheter 
 

11.1 Innledning 
 
På grunnlag av problemstillingene, målsettingene og virkemidlene som er diskutert foran, er det 
utviklet en rekke tiltak som skal bidra til å løse de største problemene og nå de viktigste målene.  
 
Tiltakene er vurdert på et nøkternt og nøytralt faglig grunnlag. I dette kapitlet behandles tiltakene 
enkeltvis for arealbruk samt spesielle tiltak rettet mot biltrafikken, kollektivtransporten og gang- og 
sykkeltrafikken hver for seg. I tillegg vurderes virkemidler av mer overgripende karakter, som ikke er 
rettet mot arealbruk eller noen spesiell trafikantgruppe. I del IV er tiltakene satt sammen til 
tiltakspakker eller strategier med ulik profil.  
 
 

11.2 Arealbruk 
Med utgangspunkt i målene i kapittel 8 er følgende generelle virkemidler for arealbruken utledet i 
kapittel 10: 
 
Arealbruk: 
- Transportdempende lokalisering av nye boliger og 
virksomheter: Utarbeide rammer og plangrunnlag. 
- Endringer i forhold til dagens arealbruk: Utarbeide 
analyser og beslutningsgrunnlag. 
Tidsperspektiv: 2015 

Arealbruk: 
- Transportdempende lokalisering av nye boliger og 
virksomheter: Gjennomføring. 
- Endringer i forhold til dagens arealbruk: 
Gjennomføring. 
Tidsperspektiv: Etter 2015 

 
Transportvennlig arealbruk innebærer at to hovedprinsipper skal følges ved lokalisering av boliger og 
virksomheter:  
 

• Lokaliseringen skal være slik at nyskapt trafikk foregår i transportkorridorer med god 
standard.  

• Lokaliseringen skal støtte opp under en kompakt arealbruk.  
 
Standardbegrepet slik vi bruker det i det følgende er en sammensatt veistandard som omfatter 
linjeføring, bredde, antall og utforming av kryss og avkjørsler, og tilrettelegging for gang- og 
sykkeltrafikken. Utgangspunktet er standardbeskrivelsen i kapittel 6.3.  
 
Avgrensningen av sentrum eller bykjernen 
I hovedsak har Sandefjord en ganske kompakt bykjerne. Det meste av de naturlige 
sentrumsfunksjonene finner vi innenfor ”sentrumsringen” (Sandefjordsveien, Landstads gate, 
Museumsgata, Skippergata/Hjertnespromenaden).  
 
Parkeringsarealene i sentrumsområdet må vurderes med tanke på alternativ bruk. Det gjelder først og 
fremst arealene inne i bykjernen. Parkeringsplassene i utkanten av sentrumskjernen, særlig syd for 
krysset mellom Sandefjordsveien og Strandpromenaden, er gunstige å opprettholde fra et trafikalt 
synspunkt. Det samme gjelder parkeringsplassene nord for jernbanestasjonen og på ”Tivolitomta”. 
 
Det er under utvikling en avstikker fra sentrum mot øst i Kilenområdet. Vurdert kun ut fra  et  
transportsynspunkt burde det ikke etableres transportkrevende sentrumsfunksjoner langs denne 
belastede transportkorridoren som har lav standard. 
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Konsentrasjon rundt sentrum 
Transportkorridorer som har eller uten store problemer kan gis en høy standard er først og fremst E 18 
og Sandefjordsveien.  
 
Hystadveien i forlengelsen av Sandefjordsveien er mer problematisk. Det er lav standard på den mest 
trafikkerte delen av strekningen, og bebyggelsen langs veien setter grenser for hvilken standard som 
kan oppnås uten store og vanskelige arealinngrep.  
 
Flere andre korridorer har helt eller delvis en noe bedre. Problemet er at de fleste knytter an til 
korridorer med lav standard. 
 
Den fremtidige arealbruken bør, i lys av målet om en transportdempende arealbruk, utvikles slik: 
 

• Fremtidige sentrumsfunksjoner bør legges til det eksisterende sentrumsområdet utenom 
Kilen-avstikkeren.  

• Fremtidige boliger bør i størst mulig grad konsentreres slik at de gir enkel adgang til 
Sandefjordsveien og kort avstand til sentrum.  

• Fremtidige næringsvirksomheter uten sentrumsfunksjoner og uten behov for skipsanløp bør i 
størst mulig grad konsentreres slik at de gir enkel adgang til E 18.  

 
Næringsvirksomhet som genererer tungtransport bør trekkes mot Skolmar, Fokserød/Kullerød og 
Torp, mens publikumsintensive og arbeidsplassintensive virksomheter bør etableres i og nær 
sentrumsområdet.  
 
Av transporthensyn bør boligbyggingen konsentreres innenfor Ringveien og en forlengelse av 
Ringveiens bue rundt sentrum, figur 26. En slik arealbruk vil gi kortere biltransporter og det ville være 
mulig å overføre flere sentrumsrettede reiser til sykkel og muligens gange. Pilene i figuren antyder 
hvilke arealbruksendringer mht boligområder (gule piler) og næringsvirksomhet (blå piler) som kan 
være ønskelig på lang sikt, fra et overordnet transportsynspunkt. Pilene illustrerer at boligbygging 
først og fremst bør stimuleres innenfor ringen og næringsvirksomhet bør stimuleres utenfor, ved 
Skolmar og Fokserød. I en konsentrert arealbruk som er vist i figur 26 vil det være lettere å oppnå en 
overgang fra bil til gange og sykkel, og trafikkbelastningen i korridorer med lav standard vil bli 
mindre.  
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Figur 26 Konsentrasjon rundt sentrum 
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Konsentrasjon langs transportkorridorer med god standard 
Et alternativ til konsentrasjon rundt sentrum kan være å utvikle en båndby med korte avstander til 
hovedruter for busser og, i størst mulig grad, sykkelavstand til sentrum.  
 
Når vi tar utgangspunkt i at avstanden til traseer for hovedbussruter bør ligge innenfor gangavstand i 
båndbyen, kan en fortetting langs Raveien, Moveien, Sandefjordsveien, Hystadveien og nordre del av 
Vesterøya gi et godt grunnlag for kollektivbetjening, figur 27.  
 
Dagens standard er lav i korridorer innenfor arealene i en slik båndby. Ved hjelp av forbedring av 
veistandarden kan korridorene rustes opp til en middels standardG. I en slik situasjon vil en båndby 
bygges rundt korridorer med middels eller høy standard, figur 28, og det gode grunnlaget for 
kollektivbetjening styrkes ytterligere.  
 
Også i båndbyen bør næringsvirksomhet som genererer tungtransport trekkes mot E 18 (Skolmerød, 
Fokserød/Kullerød og Torp), mens publikumsintensive og arbeidsplassintensive virksomheter bør 
etableres i og nær sentrumsområdet.  
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Figur 27 Sandefjord som båndby langs hovedbussruter 
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Figur 28 Sandefjord som båndby langs korridorer med middels eller høy standard 
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Planlagt og forventede arealbruksendringer: Konsekvenser for transportene 
Boliger 
Kommuneplanen gir rom for to relativt store boligområder på Framnes og Veraåsen. For øvrig er det 
økte boligbehovet som ventes tenkt dekket gjennom fortetting i eksisterende boligområder.  
 
Utbyggingen på Framnes vil ha en god lokalisering både i en arealstrategi med konsentrasjon rundt 
sentrum, og i en båndby, forutsatt at Framnesveien og Kilgata blir opprustet til en bedre standard. Fra 
et transportsynspunkt vil det også være fornuftig å bygge boliger på landbruksarealene innefor 
Ringveien.  
 
Utbygging i arealer langs riksveg 303 syd for sentrum kan dels være gunstig, fordi det vil være gode 
muligheter for betjening med kollektivtransport. På den annen side ligger områdene ved Granholmen 
og Åsane utenfor det som vil være akseptabel sykkelavstand for store grupper av befolkningen. 
Dessuten vil det belaste en korridor med lav standard.  
 
En fremtidig utvikling av boligarealer i Helgerødområdet og (særlig) Napperød-Hotvedt vil ikke være 
fornuftig fra et transportsynspunkt. Grunnen er at områdene vil være vanskelig å betjene med 
kollektivtransport, de liker utenfor normal sykkelavstand fra sentrum, og de vil belaste korridorer med 
lav standard.   
 
En videre utbygging i Krokenskogen kan være mindre problematisk, forutsatt at Krokemoveien og 
Peder Bogens gate blir opprustet til en bedre standard.  
 
Fortetting i eksisterende boligområder bør prioriteres innenfor den anbefalte avgrensningen rundt 
sentrum, eller innenfor båndbyen, avhengig av hvilken arealstrategi som velges.  
 
Næring 
Kommuneplanen legger opp til utvikling av næringsarealer på Fokserød-området og Danebu-
Ringdalskogen. Begge lokaliseringer er fornuftige fra et transportsynspunkt når det  blir bygd en ny E 
18 mellom Langåker og Bommestad.  
 
Næringsarealer øst for Torp er ikke like gunstig fra et transportsynspunkt.  
 
Utvikling av næringsvirksomhet i Vindal-området vil være ugunstig særlig hvis den generer mer 
tungtrafikk, fordi det vil gi ytterligere belastning i korridorer med lav tåleevne.  
 
 

11.3 Biltrafikken 
 
Med utgangspunkt i målene i kapittel 8 er følgende generelle virkemidler for biltrafikken listet opp i 
kapittel 10: 
 
Biltrafikk:  
- Opprettholde god veikapasitet (fjerne flaskehalser) og 
et godt parkeringstilbud: Gjennomføring. 
- Restriksjoner på bilbruk: Visse reguleringer av 
parkeringstilbudet og biltilgjengelighet til sentrum. 
Tidsperspektiv: 2005-2015 

Biltrafikk:  
- Restriksjoner på bilbruk: Begrensninger i 
parkeringstilbudet og biltilgjengelighet til sentrum og 
andre områder med skjermingsbehov. 
 
Tidsperspektiv: Etter 2005/2015 

 
Ved hjelp av modellberegninger er det anslått hvordan trafikksituasjonen kan bli i fremtiden. 
Beregningene viser at det vil være nedsatt fremkommelighet på veiene i ettermiddagsrushet i 2015, 
dersom dagens veinett beholdes uendret og dersom dagens reisemiddelfordeling og reiseomfang 
videreføres 
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En mulighet for å motvirke den nedsatt fremkommeligheten, er å gjennomføre tiltak i veinettet. I dette 
avsnittet ser vi nærmere på mulighetene for å forbedre fremkommeligheten ved hjelp av tiltak og 
endringer i hoved- og samleveinettet.  
 
Med utgangspunkt i en oppfatning av trafikksituasjonen i Sandefjord er det utviklet fem alternativer 
for utbygging av hovedveienettet i området nær sentrum. Alternativene bygger på en forestilling om at 
Kilgata representerer den største flaskehalsen i hovedveinettet. Modellberegningene viste senere at 
dette bare delvis var tilfelle. I lys av resultatene fra modellberegningene ble det utviklet ytterligere ett 
alternativ (alternativ 6) for tiltak i hovedveinettet nær sentrum.  
 
I tillegg er det tatt med et syvende alternativ, som skal belyse virkningene av en ny forbindelse mellom 
Kilen og Torp/Tassebekk, som det har vært uttrykt et ønske om fra aktører i næringslivet.  
 
Alternativ 1 består av noen mindre utbedringer av kryss i det eksisterende veinettet, og tre 
omlegginger av mer begrenset karakter.  
 
Alternativene 2 til 5 bygger videre på de tre omleggingene som er med i alternativ 1. Disse fire 
alternativene inneholder større omlegginger (tunneler, bru og en helt ny veiforbindelse), som har 
karakter av langsiktige tiltak.  
 
Alternativ 6 inneholder mer omfattende utbedringer av kryss i det eksisterende veinettet, i tillegg til 
tiltakene i alternativ 1.  
 
For å belyse virkningene av de seks alternativene, er det gjennomført modellberegninger av trafikken i 
2015. Dette er utført med modellverktøyet CONTRAM, som vi tidligere har benyttet resultater fra i 
kapittel 6.3 og 9.2. Resultatene vi støtter oss til i dette kapitlet er sammenlignbare med de vi 
presenterte i de tidligere kapitlene. Grunnlaget for beregningene for de seks alternativene er trafikken i 
2015 med full utbygging på Vesterøya i henhold til kommuneplanen.  
 
Omlegginger i hovedveinettet 
På kort sikt vil det være fornuftig å se nærmere på noen omlegginger i det eksisterende hovedveinettet, 
med sikte på å forbedre trafikkavviklingen. Det vil dreie seg om tiltak som forbedrer kapasiteten i 
noen kryss og gir nødvendige standardhevinger på problemstrekninger. I tillegg kan det være aktuelt 
med mindre omlegginger eller etablering av manglende lenker.  
 
Alternativ 1: Utbedring av eksisterende hovedveier 
Alternativet innebærer en utbedring av deler av det lokale hovedveinettet. Alternativ 1, figur 29, 
omfatter:  

• Ombygging av Kilgata i henhold til vedtatt reguleringsplan. 
• Omlegging av Heimdalveien. 
• En ny løsning for Ringveien i Øvre Hasle. 

 
I tillegg gjennomføres det enkle kapasitetsforbedrende tiltak i noen kryss. Kostnadene for alternativ 1 
er anslått til 55 mill kr. 
 
De kapasitetsforbedrende tiltakene som er forutsatt i alternativ 1 vil ikke kompensere for den 
trafikkvekst (25%) som er antatt frem til 2015. Fremkommeligheten på vegnettet vil derfor bli klart 
dårligere enn i dag. Det forventes bl.a. overbelastning i ettermiddagsrushet i rundkjøringen ved 
Hvalfangsmonumentet på grunn av tilbakeblokkering fra det sterkt belastede krysset mellom 
Sandefjordsveien og Strandpromenaden. 
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Figur 29 Tiltak i veinettet - alternativ 1.   
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Figur 30 Trafikkbelastningen i 2015 med alternativ 1. Trafikktallene i parentes er maks. timetrafikk, 

øvrige trafikktall er gjennomsnittligdøgntrafikk over året (ÅDT)  
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Omfattende tiltak i veinettet 
Siktemålet med de fem alternativene som inneholder omfattende tiltak er å bygge nye veiforbindelser 
som skal avlaste det eksisterende veinettet. Fire av alternativene tar sikte på å avlaste hoved- og 
samleveiene ved å etablere nye forbindelser i de sentrumsnære områdene, mens alternativ 7 er en helt 
ny veiforbindelse mellom Kilen og Torp/E 18.  
 
Alle alternativene inneholder tiltakene som inngår i alternativ 1. Videre er alle alternativene ”rene”, 
dvs at ingen elementer fra alternativ 2 er med i alternativ 3, osv.  
 
Alternativ 2: Tunnel under fjorden 
Alternativ 2 inneholder en ny vei i tunnel under fjorden, fra Kilen til Sandefjordsveien ved 
Strandpromenaden, i tillegg til tiltakene i alternativ 1, figur 31. Trafikken ledes direkte fra 
Sandefjordsveien til Kilen i to eller fire felt i ett eller to tunnelløp.   
 
I endepunktene er det forutsatt et nytt kryss i Sandefjordsveien,  mens det østre endepunktet er koblet 
til en ny rundkjøringen nord for krysset mellom Kilgata og Hegnaveien/Vesterøyveien.  
 
De tekniske mulighetene for å bygge tunnelen er ikke nærmere vurdert. Det antas at tunnelen vil by på 
store tekniske utfordringer, blant annet fordi begge endepunktene ligger lavt og vil være utsatt for 
vanninntrening i perioder med ekstremt høyvann (springflo). Kostnadene for alternativ 2 er anslått til 1 
mrd for ett-løpstunnel.055 og 1.755 mrd for to-løpstunnel. I tillegg kommer kostnadene for alternativ 
1 med 55 mill kr. 
 
Trafikkberegningene viser at tunnelen vil gi bedre forhold i tre kryss som er sterkt belastet i 2001, 
(figur 32). Til tross for den forventede trafikkveksten på 25 prosent frem til 2015 vil krysset mellom 
Tollbugata/Kilgata og Museumsgata bare få moderat belastning i alternativ 2, mens det er sterkt 
belastet i 2001. Krysset mellom Sandefjordsveien og Strandpromenaden vil være lite belastet i 
alternativ 2, mens det er sterkt belastet i 2001.  
 
På den annen side vil tre nye kryss være sterkt belastet og ett nytt vil være moderat belastet i alternativ 
2, sammenlignet med situasjonen i 2001.  
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Figur 31 Tiltak i veinettet - alternativ 2 
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Figur 32 Trafikkbelastningen i 2015 med alternativ 2. Trafikktallene i parentes er maks. timetrafikk, 

øvrige trafikktall er gjennomsnittligdøgntrafikk over året (ÅDT) 
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Alternativ 3: Bro over fjorden 
Alternativ 3 er en ny bro over fjorden fra Framnes til Ranvik, i tillegg til tiltakene i alternativ 1, figur 
33. Broen leder trafikken i to felt mellom Framnesveien og Hystadveien. Det er forutsatt tilkobling i 
nye rundkjøringer i Framnesveien og Hystadveien. Kostnadene er anslått til 215 mill kr. I tillegg 
kommer kostnadene for alternativ 1 på 55 mill kr. 
 
Selv om det ikke er foretatt nærmere undersøkelser, er det grunn til å tro at broen i seg selv er teknisk 
løsbar. På vestsiden må det bygges en kort tunnel i fjellet for å få tilknytning til Hystadveien.  
 
Broforbindelsen vil gi en betydelig avlastning i Kilgata når vi sammenligner med trafikken i 2001, 
(figur 34 og 8). Trafikkberegningene viser at ett nytt kryss blir sterkt belastet (krysset mellom 
Sandefjordsveien og Peder Bogens gate) i forhold til 2001-situasjonen, og ett nytt kryss blir moderat 
belastet (det nye krysset i Hystadveien). Krysset mellom Tollbugata/Kilgata og Museumsgata blir bare 
moderat belastet i alternativ 3.  
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Figur 33 Tiltak i veinettet - alternativ 3 
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Figur 34 Trafikkbelastningen i 2015 med alternativ 3. Trafikktallene i parentes er  maks. timetrafikk, 

øvrige trafikktall er gjennomsnittligdøgntrafikk over året (ÅDT) 
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Alternativ 4: Lang tunnel øst og nord for sentrum 
Alternativ 4 er en ny vei i tunnel øst og nord for sentrum, i tillegg til tiltakene i alternativ 1, figur 35. 
Tunnelen leder trafikken direkte fra Tempokrysset (mellom Sandefjordsveien og Skiringssalveien) til 
Kilen. Det er ikke forutsatt noen av- eller påkjøringer til tunnelen utover de to endepunktene.  
 
Endepunktene er lagt til rundkjøringen i Sandefjordsveien i vest og i rundkjøringen i 
Vesterøyveien/Hegnaveien i øst. Kostnadene er anslått til 220 mill kr for ett løp og 320 mill for to løp. 
I tillegg kommer kostnadene for alternativ 1 med 55 mill kr. 
 
De tekniske mulighetene for å bygge tunnelen er ikke nærmere vurdert.  
 
Tunnelen vil gi en vesentlig trafikkavlastning i Kilgata når vi sammenligner med trafikken i 2001, 
(figur 36 og 8). Trafikkberegningene viser imidlertid at det vil inntreffe overbelastning i rundkjøringen 
ved Hvalfangstmonumentet i ettermiddagsrushet, mens det var lav belastning her i 2001. Alternativ 4 
vil gi sterk belastning i krysset mellom Sandefjorsdveien og Peder Bogens gate (moderat belastning i 
2001) og i rundkjøringen i krysset mellom Kilgata og Vesterøyveien/Kilgata (lavt belastet i 2001). 
Krysset mellom Tollbugata/Kilgata og Museumsgata vil få lavere belastning i alternativ 4 enn i 2001.  
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Figur 35 Tiltak i veinettet - alternativ 4 
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Figur 36 Trafikkbelastningen i 2015 med alternativ 4. Trafikktallene i parentes er maks. timetrafikk, 

øvrige trafikktall er gjennomsnittligdøgntrafikk over året (ÅDT) 
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Alternativ 5: Kort tunnel øst for sentrum 
Alternativ 5 omfatter en ny vei i tunnel øst for sentrum, i tillegg til tiltakene i alternativ 1, figur 37. 
Tunnelen leder trafikken direkte fra Kilen til Landstads gate i en tofelts tunnel i ett tunnelløp.  
 
Endepunktene er lagt til en ny rundkjøring i krysset mellom Landstads gate/Museumsgata og 
Storgata/Dølebakken i vest, og i den eksisterende rundkjøringen i krysset mellom Kilgata og 
Vesterøyveien/Hegnaveien i øst. Kostnadene er anslått til 120 mill kr. I tillegg kommer kostnadene til 
alternativ 1 på 55 mill kr. 
 
De tekniske mulighetene for å realisere tunnelen er ikke nærmere vurdert.  
 
Tunnelen vil gi en betydelig trafikkavlastning i Kilgata når vi sammenligner med trafikken i 2001, 
(figur 38 og 8). Trafikkberegningene viser imidlertid at det vil inntreffe overbelastning i rundkjøringen 
ved Hvalfangstmonumentet i ettermiddagsrushet, mens det var lav belastning her i 2001. Alternativ 5 
vil gi sterk belastning i krysset mellom Sandefjorsdveien og Peder Bogens gate (moderat belastning i 
2001), og moderat belastning i rundkjøringen i krysset mellom Kilgata og Vesterøyveien/Kilgata (lavt 
belastet i 2001). Krysset mellom Tollbugata/Kilgata og Museumsgata vil få lavere belastning i 
alternativ 5 enn i 2001.  
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Figur 37 Tiltak i veinettet - alternativ 5 
 
 
 
 
 
 

Transportplan for Sandefjord 
Sandefjord kommune 

Statens vegvesen Vestfold 



VISTA Analyse AS                                                                                                                                       Side 108

 
 
Figur 38 Trafikkbelastningen i 2015 med alternativ 5. Trafikktallene i parentes er maks. timetrafikk, 

øvrige trafikktall er gjennomsnittligdøgntrafikk over året (ÅDT) 
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Kapasitetsforbedringer i det eksisterende veinettet 
Modellberegningene viste at alternativ 1 vil gi visse forbedringer i trafikksituasjonen, men mange av 
problemene vil gjenstå. En større satsning på å fjerne flaskehalser i hovedveinettet kan gi store 
gevinster.  
 
Alternativ 6: Utbedringer av kryss i eksisterende hovedveinett 
Ombygging av de mest problematiske kryssene i hovedveinettet er det viktigste innholdet i dette 
alternativet. Alternativ 6, figur 39, inneholder følgende ombygginger av kryss, i tillegg til tiltakene i 
alternativ 1:  
 

• Rundkjøring i krysset mellom Sandefjordsveien og Strandpromenaden. 
• Signalanlegg i krysset mellom Hystadveien og Haukeveien. 
• Rundkjøring i krysset mellom Museumsgata og Tollbugata. 
• Rundkjøring i krysset mellom Sandefjordsveien og Peder Bogens gate. 
• Kapasitetsforbedring i rundkjøringene i Kilgata. 
• Kapasitetsforbedring i tilfartene i Sandefjordsveien ved Peder Bogens gate, Høsts gate og 

Hjertnespromenaden.  
• Kapasitetsforbedring i Hystadveien ved Haukeveien (høyresvingefelt i Hystadveien).  

 
Disse i hovedsak relativt enkle tiltakene vil gi svært gode resultater i følge trafikkberegningene, figur 
39. Kostnadene er anslått til 21 mill kr. I tillegg kommer kostnadene til alternativ 1 med 55 mill kr. 
 
Selv om trafikken i beregningene er forutsatt å øke med 25% frem til 2015, vil trafikkforholdene og 
fremkommeligheten bli bedre enn i dag dersom alle tiltakene i alternativ 6 gjennomføres.  Mens tre 
kryss er sterkt belastet i 2001, forventes ingen kryss å ha mer enn moderat belastning i alternativ 6.  
 

Transportplan for Sandefjord 
Sandefjord kommune 

Statens vegvesen Vestfold 



VISTA Analyse AS                                                                                                                                       Side 110

 
 
Figur 39 Tiltak i veinettet - alternativ 6 
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Figur 40 a. Trafikkbelastningen i 2015 med alternativ 6. Trafikktallene i parentes er maks. timetrafikk, 

øvrige trafikktall er gjennomsnittligdøgntrafikk over året (ÅDT) 
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Sammenfatning av alternativene 1-6  
Alternativene 1-5 har et felles siktemål om å avlaste de mest trafikkerte hoved- og samleveiene nær 
sentrum. Alternativene gir imidlertid svært ulike bidrag til en slik avlastning, tabell 2.  
 
Utbedringer i dagens hovedveinett etter alternativ 1 vil gi dårligere fremkommelighet enn i 2001, både 
langs Sandefjordsveien – Hystadveien og langs Strandpromenaden – Tollbugata – Kilgata.   
 
Tunnel under fjorden (alternativ 2) gir bedre fremkommelighet enn i 2001, bortsett fra i krysset 
mellom Sandefjordsveien og Peder Bogens gate. Alternativ 2 vil gi en god trafikkavlastning i Kilgata   
 
Bro over fjorden (alternativ 3) gir dårligere fremkommelighet i krysset mellom Sandefjordsveien og 
Peder Bogens gate enn i 2001, mens det gir bedre fremkommelighet i krysset mellom 
Tollbugata/Kilgata og Museumsgata. Alternativ 3 gir en god trafikkavlastning i Kilgata.  
 
Tunnel mellom Kilen og Tempokrysset (alternativ 4) gir en dårligere fremkommelighet enn i 2001, 
bortsett fra i krysset mellom Tollbugata/Kilgata og Museumsgata. Alternativ 4 gir en merkbar 
trafikkavlastning i Kilgata. 
 
Tunnel mellom Kilen og Landstads gate (alternativ 5) gir en dårligere fremkommelighet enn i 2001, 
bortsett fra i krysset mellom Tollbugata/Kilgata og Museumsgata. Alternativ 5 gir en merkbar 
trafikkavlastning i Kilgata. 
 
Utbedringer av dagens hovedveinett etter alternativ 6 gir en fremkommelighet i veinettet i 2015  som 
er bedre enn i 2001-situasjonen. Som følge av den generelle trafikkveksten vil trafikken riktignok bli 
større både i Sandefjordsveien og i Kilgata, men bedre kapasitet i kryssene gjør at fremkommeligheten 
likevel vil være bedre.  
 
en samlet oversikt over trafikkmengder uttrykt so maks. timetrafikk for dagens veinett (2001) og for 
alternativene 1 – 6 (2015) er vist på fig. 40 b. 
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Figur  40 b.  Maks.  timetrafikk på dagens veinett (2001) og alternativene 1 – 6  (2015) 
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Tabell 2  Sammenfatning av trafikksituasjonen i Sandefjord med dagens veinett og med tiltak i  
veinettet i henhold til alternativene 1-5 

 
Fargekoder for døgntrafikken: 

• Rødt  Over 15.000 kjøretøy pr døgn. 
• Gult   10-15.000 kjøretøy pr døgn. 
• Grønt  Mindre enn 10.000 kjøretøy pr døgn.  

 
Fargekoder for belastningsgraden i ettermiddagsrushet: 

• Mørk rødt Overbelastet (trafikkmengden overstiger den teoretiske kapasiteten). 
• Rødt  Sterkt belastet (mer enn 85 prosent av kapasiteten er utnyttet). 
• Gult  Moderat belastet (70-85 prosent av kapasiteten er utnyttet). 
• Grønt  Lavt belastet (mindre enn 70 prosent av kapasiteten er utnyttet). 

 
Dagens veinett  

2001 2015 

Døgntrafikk:   
Sandefjordsveien 1) 25.100 28.300 
Kilgata 17.100 19.000 

 

Belastningsgrad:   
Sandefjordsveien x 
Peder Bogens gate 

moderat sterk 

Sandefjordsveien x 
Skiringssalveien 

lav moderat 

Sandefjordsveien x 
Strandpromenaden 

sterk sterk 

Rundkjøringen i 
Strandpromenaden 

lav overbelastet 

Tollbugata/Kilgata x 
Museumsgata 

sterk overbelastet 

 Tiltak i veinettet 
 2015-trafikk 

 Alternativ 1 
Ubedringer i 

dagens veinett 

Alternativ 2 
Tunnel under 

fjorden 

Alternativ 3 
Bro over 
fjorden 

Alternativ 4 
Tunnel Kilen-
Tempokrysset 

Alternativ 5 
Tunnel Kilen 
– Landstads 

gt. 

Alternativ 6 
Utbedringer 
av kryss i 

dagens veinett 

Døgntrafikk:       
Sandefjordsveien ¹) 26.500 27.500 27.300 29.100 28.700 30.000 
Kilgata 16.100 10.200 11.200 13.700 13.000 19.800 

Belastningsgrad:       
Sandefjordsveien x 
Peder Bogens gate 

moderat sterk sterk sterk sterk moderat 

Sandefjordsveien x 
Skiringssalveien 

moderat moderat moderat moderat moderat moderat 

Sandefjordsveien x 
Strandpromenaden 

sterk lav sterk sterk sterk lav 

Rundkjøringen i 
Strandpromenaden 

overbelastet lav lav overbelastet overbelastet lav 

Tollbugata/Kilgata x 
Museumsgata 

sterk moderat moderat moderat moderat moderat 

1) Sandefjordsveien ved Peder Bogens gate 
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Alternativ 7: Ny vei mellom Kilen og Tassebekk 
Alternativ 7 innebærer at det blir bygd en ny tofelts vei fra Rv 303 på Gokstad til arealene øst for Torp 
(mulige fremtidige næringsarealer) og videre til E 18 ved Tassebekk, figur 42. Kostnadene er anslått 
til 250 mill kr. I tillegg kommer kostnadene til alternativ 1 på 55 mill kr. 
 
Med en slik ny vei vil avstande fra Kilen til Tassebekk bli noe over 10 km. Til sammenligning er 
avstande 12,8 km fra Kilen til Tassebekk via Kilgt/ Strandpromenaden/ Sandefjordsveien. Utenfor 
rushtiden vil man spare et par minutter på å kjøre fra Kilen til Tassebekk på den nye veien. I rushtide 
kan tisbesparelsen bli noe større. 
 
 
Viktigere enn tidsbesparelsen i kjøretid er imidlertid at den nye vegen gjør det mulig å lede tungtrafikk 
fra Vesterøya, Hegna og Heimdal utenom Kilgata og sentrum. I prinsippet kan strekningen pekes ut 
som tungtrafikktrasse til og fra disse områdene. For tungtrafikk med målpunkter langs Hystadveien 
eller sydover langs E-18 vil dagens rute i Kilgt- Sandefjordsveien fortsatt være å foretrekke. Selv om 
det bare er tungtrafikken fra Vesterøya Hegna og Heimdal som vil benytte  den nye veien, vil dette 
føre til at sårbare områder (Kilen og bryggeområdet) blir avlastet for uønsket tungtrafikk.  
 
Nordgående tungtrafikk fra Strømstad-fergen vil også kunne bruke den nye veien. Det vil i så fall  
isolert sett gi en uønsket tilleggsbelastning i Kilgata.  
 
Modellberegninger med verktøyet TRIPS viser at avlastningen i det eksisterende veinettet  i 2015 som 
følge av den nye veien i alternativ 6 ikke er så stor . Den største avlastningen finner vi når vi 
sammenligner alternativ 6 med 2015-trafikken i dagens veinett. Kilgata vil da bli avlastet for ca 1.000 
kjøretøy pr døgn, og Gokstadveien vil bli avlastet for ca 800 kjøretøy pr døgn. Råstadveien vil få en 
relativt stor avlastning på rundt 2.000 kjøretøy pr døgn.  
 
Trafikkbelastningen på den nye veien vil variere fra ca 4.400 kjøretøy pr døgn i 2015 syd for Råstad til 
ca 2.300 kjøretøy pr døgn nord for Råstad. Trafikkmengdene er imidlertid svært avhengig av hvilke 
virksomheter som eventuelt etableres på arealet øst for Torp som disponeres av forsvaret i dag. 
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Figur 41 Tiltak i veinettet - alternativ 7 
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Parkeringstilbudet 
 
Transportplanen tar utgangspunkt i at en utvikling i parkeringstilbudet i henhold til prinsippene i 
gatebruksplanen. I denne planen anbefales det en mindre reduksjon i gateparkeringen i  
sentrumskjernen samtidig som det forutsettes etablert nye plasser i ytterkant av sentrumsområdet  
 
Denne forutsatte reduksjon i gateparkeringen kan bidra til mindre biltrafikk i sentrumskjernen 
 
Økningen i  parkeringsavgifteene fra 2003 vil videre kunne gi et bidrag til å bedre 
kollektivtransportens konkurranseforhold til bil . Eventuelle reduksjoner i parkeringstilbudet ved 
arbeidsplassene  kan virke i samme retning.  
 
I neste avsnitt diskuterer vi justeringer i parkeringstilbudet som premiss for en økt satsning på 
kollektivtransport.  
 
 

11.4 Kollektivtransport 
 
Med utgangspunkt i målene i kapittel 8 er generelle virkemidler for kollektivtransporten utledet i 
kapittel 10: 
 
Kollektivtransport: 
- Bedring av konkurranseforholdene: Initiere 
restriksjoner på bilbruk gjennom 
parkeringsregulering. 
- Utvikle infrastruktur: Forbedring av holdeplasser 
og ruteinformasjon, fremkommelighetstiltak i 
veinettet. 
- Utvikle knutepunkter, ”parker-og-reis” o l: 
Utarbeide analyser og plangrunnlag, 
gjennomføring av enkelte tiltak. 
- Forbedringer i rutetilbudet for buss og 
informasjon om tilbudet. 
Tidsperspektiv: 2005-2015 

Kollektivtransport: 
- Bedring av konkurranseforholdene: Videreføre 
restriksjoner på bilbruk gjennom 
parkeringsregulering. 
- Utvikle knutepunkter, ”parker-og-reis” o l: 
Gjennomføring av tiltak. 
- Ytterligere forbedringer i infrastruktur for buss 
og rutetilbudet for buss samt informasjon om 
tilbudet. 
 
 
Tidsperspektiv: Etter 2005/2015 

 
 
Moderat satsning 
For å styrke kollektivtransporten bør det  gjennomføres forbedringer i rutetilbudet og informasjonen 
om tilbudet. 
 
Rutetilbudet bør styrkes på hovedbussrutene. Fylkeskommunen har myndighet og kostnadsansvar for 
rutetilbudet. For å få bilister til å ta bussen i stedet, må rutetilbudet tilfredsstille en rekke krav så som:  
 

• Stive rutetabeller (avganger legges til faste minutt-tall). Dette er allerede gjennomført på 
hovedbussrutene i Sandefjord.  

• Hyppige avganger. Dette er ikke situasjonen på hovedbussrutene i Sandefjord. Erfaringer 
viser at når det er mindre enn 10 minutter mellom avgangene, møter trafikantene opp på 
holdeplassen uten å undersøke rutetabellen først.  
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• Ekspressruter med kort reisetid. Dette finnes ikke i Sandefjord.  
• Enkle og oversiktlige ruter i faste traseer med lett gjenkjennelige nummer og navn. Dette er 

bare delvis situasjonen i Sandefjord.  
• Knutepunkter med direkte overgang til viktige ruteforbindelser. Dette er bare gjennomført i 

liten grad i Sandefjord.  
• Samordning av ruter i større kollektivgater og holdeplasser, særlig der flere ruter kjører 

parallelt over lengre strekninger. Dette er delvis gjennomført i Sandefjord.  
• Bedre fremkommelighet for bussene. Parkering i sentrumsgatene, 30-soner og humper er en 

ulempe for busstrafikken i Sandefjord.  
• Økt standard på holdeplasser og servicetiltak, og i innredningen i bussene. Holdeplassene i 

Sandefjord har lav standard, mens bussene har normal standard.  
 
På forespørsel fra arbeidsgruppen bak transportplanen har Vestfold Kollektivtrafikk (VKT) gitt 
synspunkter på hvilke tiltak som etter deres oppfatning bør gjennomføres for å styrke 
kollektivtransporten i Sandefjord24. Tiltakene som foreslås nedenfor bygger på listen ovenfor og 
innspillet fra VKT.   
 
Frekvensen bør økes. Rutetilbudet økte i 2002 til halvtimesruter om dagen på hovedbussrutene som er 
vist i figur 10 og 11. Selv om rutetilbudet styrkes ytterligere, vil det være vanskelig å få flere til å ta 
bussen så lenge biltilgjengeligheten til sentrum er så god. En restriktiv parkeringspolitikk kan gi et 
bedre grunnlag for å oppnå et bedre rutetilbud. VKT har anslått kostnadene ved å øke frekvensen til 20 
minutter på dagtid til 4 – 6 mill pr. år. 
 
Samordning av ruter vurderes på strekningen mellom rutebilstasjonen og Hegnaveien (rutene 161, 
170 og 172). I tillegg vurderes det omlegginger ved at Buer ring og Lahelle ring utvikles til 
pendelruter, og det etableres et bedre rutetilbud for Hasle og Breidablikk. 
 
Informasjon om rutetilbudet er naturligvis viktig for bruken av tilbudet. VKT har utarbeidet 
oversiktlige rutefoldere som bla a kan fås på internett (www.vkt.no) og lastes ned som pdf-filer eller 
skrives ut. En ruteplanlegger ligger også på VKTs hjemmeside.  Ruteopplysninger gis også på telefon 
117. På holdeplassene er det satt opp tavler som viser avgangstidene for alle ruter som trafikkerer 
holdeplassen.  
 
All ruteinformasjon gis i dag som ferdigtrykt informasjon. Dette innebærer at det er de teoretiske 
avgangstidene som er oppgitt. Realtids- eller sanntidsinformasjon kan gi opplysninger om når bussen 
er ventet til holdeplassen beregnet ut fra hvor bussen faktisk befinner seg, etter samme prinsipp som 
blir brukt i flytrafikken.  
 
Et annet bidrag til informasjon kan være å gi publikum tilgang til gratis busstransport i en periode, slik 
at de får anledning til å gjøre seg kjent med produktet og finne ut om det kan være noe å satse på 
fremover. Tilbud om gratis buss i Sandefjord ble lansert av VKT i tiden 16-20. oktober 2002, figur 42. 
VKT har ikke systematisert erfaringene med gratistilbudet, men det ble registrert økte passasjertall på 
bussene. Det ble imidlertid ikke behov for å sette inn ekstramateriell som VKT hadde i beredskap.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
24 Innspill til Transportplan Sandefjord. VKT v/Jan-Ole Takset februar 2003 
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Figur 42 Annonsering av gratistilbudet i lokalpressen 
 
 
Opprustning av holdeplasser bør gjennomføres i sentrumsområdet (kfr gatebruksplanen) og langs 
prioriterte deler av hovedbussrutene, figur 43. Holdeplassene bør ha en standardutrustning med leskur 
(åpen utforming med tilstrekkelig sikt) med sittemuligheter, og ruteinformasjon. Det bør utvikles et 
designprogram for holdeplassene. Ordningen med reklamefinansierte leskur i Tønsberg fungerer svært 
tilfredsstillende, både mht standard og vedlikehold. Det er imidlertid bare de mest eksponerte 
holdeplassene som kan reklamefinansieres. Dette kan være et godt bidrag og kan gi en høy standard på 
de mest trafikkerte holdeplassene. De øvrige holdeplassene må vegholder (kommunen eller statens 
vegvesen) anlegge og vedlikeholde. 
 
Følgende områder anbefales prioritert mht holdeplassopprustning:  

• Vardenlia – Ringkollen – ses i sammenheng med behovet for gjennomkjøringsmuligheter for 
bussene, som omtales nedenfor. 

• Veløyveien – Framnesveien – Vesterøyveien til Kilgata. 
• Lahelleveien – Gjekstadveien – Hegnaveien til Kilgata. 
• Hystadveien – her er det mye bra, men det er ønskelig med en bedre løsning på Enga (stopp på 

begge sider av veien). 
• Krokemoa. 
• Moveien. 
• Holdeplasser langs rute 137 Mosserød-Åbol. 

 
Størstedelen av befolkningen i Sandefjord (hele 76 prosent) bor innenfor et belte på 350 meter i 
luftlinje fra traseene for hovedbussrutene, tilsvarende en gangtid på ca 5 minutter, figur 44. God 
tilrettelegging av gangforbindelser og holdeplasser samt et rutetilbud med 20 minutters-avganger vil gi 
store deler av beboerne innefor dette beltet et godt busstilbud.  
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Figur 43 Hovedbussruter i Sandefjord - strekninger med høy prioritet for holdeplassopprustning 
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Figur 44 Bosatte innenfor 350 meter i luftlinje fra hovedbussruter i Sandefjord
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Holdeplassene på begge sider av Hjertnespromenaden bør utvikles til sentrumsterminaler. Dette 
innebærer at det bør være plass til tre busser i hver retning, og at det settes opp overbygde leskur. VKT 
ønsker å bidra med informasjon i monitorer og ruteplanleggere. Senere kan det være aktuelt med 
sanntidsinformasjon, som f eks kan angi beregnet ankomst eller hvilke holdeplasser bussen har 
passert.  
 
Bedring av fremkommeligheten for bussene i sentrumsgatene kan gå ut på å fjerne kantparkering i 
gater med busstrafikk. Dette bør gjennomføres i Dronningens gate, i Landstads gate og i nedre del av 
Jernbanealléen.  
 
Bussprioritering i kryss og på strekninger bør gjennomføres på den vanskelige strekningen Tollbugata 
– Kilgata. Det samme gjelder kryss og strekninger i Sandefjordsveien hvor modellberegningene har 
vist at det forventes fremkommelighetsproblemer i 2015.  
 
I oppfølgingen av Gatebruksplan for Sandefjord sentrum bør det vurderes om fremkommeligheten for 
bussene kan bedres ved å begrense biltrafikken i Dronningens gate, f eks ved å hindre 
svingebevegelser som skaper problemer for busstrafikken.  
 
Deler av hovedbussrutene går i traseer med fartsgrense 30 km/t og humper. Dette er en lite gunstig 
situasjon for busstrafikken, som må passere humpene i svært lav fart for redusere ubehaget til et nivå 
som kan sammenlignes med en personbil i 30 km/t. 30-sonene er fornuftige i forhold til strekningenes 
funksjon som boliggater, og begrunnelsen for humpene er god – all erfaring viser at bilistene ikke 
greier å holde så lav fart som 30 km/t uten hjelp fra fysiske hindringer. Der det går busser i boliggater 
bør det imidlertid søkes andre løsninger enn vanlige 30-humper.  
 
I tillegg til strekningene som er vist på kartet er det humper i busstraseene i Hegnaveien og i 
Framnesveien. 
 
Humpene i disse gatene bør vurderes erstattet med Berlinerputer (løsningen går under mange 
betegnelser). Disse er tilpasset bussenes sporvidde, slik at de kan passere uten å bli påvirket av 
humpene. For personbiler og andre kjøretøy med smalere sporvidde enn busser virker Berlinerputene 
omtrent som vanlige humper. 
 
Vegholder, dvs kommunen eller statens vegvesen, har kostnadsansvar for fremkommelighetstiltakene, 
som er vist i figur 45.  
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Figur 45 Tiltak for bedret fremkommelighet i traseer for hovedbussruter i Sandefjord 
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Det bør etableres en gjennomkjøringsmulighet mellom Varden og Ringkollen, for å unngå dagens 
tungvinte løsning med snuplasser. Området har trolig gode forutsetninger for å oppnå en høyere 
kollektivandel enn i dag, og en gjennomkjøringsmulighet kan bidra til å utløse potensialet.  
 
Et knutepunkt for kollektivtransport ved jernbanestasjonen er foreslått av Jernbaneverket, figur 46. 
Forslaget omfatter bussterminal, taxiholdeplasser, kort- og langtidsparkering for biltrafikken, og 
sykkelparkering samlet rundt jernbanestasjonen. Prinsippet bak Jernbaneverkets forslag støttes av 
transportplanen.  
 

 
 
Figur 46 Forslag til knutepunkt ved jernbanestasjonen i Sandefjord 
  Kilde: Jernbaneverket Region sør25  
 
 
 
Sterk satsning 
Busstrafikken 
På noe lengre sikt kan det bli mer aktuelt å gjennomføre tiltak som overfører mer trafikk fra bil til 
blant annet kollektivtransport. Det er umulig å ha oversikt over hvor påtrengende dette behovet kan 
være om 10-15 år eller mer, og det er like umulig å vite hvilke tiltak som vil være de beste i fremtiden.  
 
En nødvendig forutsetning for at folk skal ta bussen i stedet for bilen, er at gangforbindelsen og 
holdeplassene har høy standard, og at det gjennomføres svart strenge parkeringsrestriksjoner i 
sentrum, ved arbeidsplasser og skoler. Det vil da være nødvendig å fjerne en vesentlig del av 
parkeringen i sentrum (unntatt plasser for bevegelseshemmede) og gjøre de gjenværende plassene 
svært dyre å bruke. Den samme strategien må følges for langtidsplassene i sentrumsområdet. I tillegg 
til å bidra til mindre biltrafikk som vil ha mange positive virkninger (og selvsagt noen negative), vil 
det frigjøre meget verdifulle arealer for andre formål.  
 
                                                      
25 Knutepunkt Sandefjord. Hovedplan for Sandefjord stasjon. Jernbaneverket Region Sør 2000 
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Vi kan likevel få en antydning ved å ta utgangspunkt i dagens kunnskap om hva som må til for å gjøre 
buss konkurransedyktig med bil.  
 
Som eksempel på sterk satsing på buss er det gjort en vurdering med følgende utgangspunkt: 

• Trafikkveksten frem til 2015 settes til 25% på virkedager 
• Veksten i biltrafikken i rushperiodene kl 07 – 09 og kl 15 – 17 overføres med 75% til buss og 

25% til sykkel- og gangtrafikk 
• Veksten utenom rushperiodene settes tilnærmet null 

 
Ut fra ovennevnte forutsetninger  er økningen i antall bussreiser beregnet til 1.8 mill  for hele året. 
 
I samråd med VKT er det anslått at det vil være behov for avganger hvert tiende minutt i rushtidene 
mellom kl 07 og kl 09 og kl 15 til 17. Økningen i rutetilbudet vil medføre rundt 25 mill kr i brutto økte 
driftsutgifter pr. år. Inntektene er anslått til rundt 18 mill kr i året altså rundt 7 mill kr netto årlig 
merutgift. 

                                                     

 
Erfaringer som er sammenfattet av blant annet Transportøkonomisk institutt26 viser at 10 minutters 
ruter er tilstrekkelig til at passasjerene går til holdeplassen uten å lese rutetabellen først.  
 
Dersom billettprisen holdes på et akseptabelt nivå (helst ikke særlig mye høyere enn dagens satser) vil 
10 minutters ruter oppleves som et svært godt tilbud av de som bor innenfor en avstand på 350-500 
meter fra holdeplassen (tilsvarer en gangtid på 5-7 minutter i vanlig ganghastighet 1,2 m/s).  
 
 
Fergetrafikken 
Effektivisering av trafikken til og fra fergene 
I første omgang bør billettsystemet og avviklingen på fergeselskapets arealer effektiviseres. Når det er 
funnet optimale løsninger her kan det vurderes om køsituasjonene langs Tollbugata, rundkjøringen og 
Strandpromenaden har et så stort omfang at det er behov for tiltak av hensyn til den ordinære 
trafikken. En løsning kunne være å anlegge et eget kjørefelt for fergetrafikken i Tollbugata og i 
rundkjøringen, og eventuelt i Strandpromenaden.  
 
 
Lokalisering av terminalen 
Fergetrafikken er ikke sentrumsrettet. Det er derfor ingen grunn til at fergeterminalen skal ha den 
sentrale plasseringen den har i dag. Dersom dette attraktive arealet ble frigitt kunne det åpnes for en 
arealbruk med en mer vitaliserende betydning for Sandefjord sentrum.  
 
Det byr imidlertid på problemer å flytte fergeterminalen ut av indre havn. Det ville innebære en 
uønsket tilleggsbelastning enten i Framnesveien – Vesterøyveien – Kilgata – Tollbugata, eller i 
Hystadveien. Dersom Hystadveien rustes opp til en oppgradert tåleevne, for eksempel i en 
miljøgateutforming, ville det trolig være større muligheter for å finne en akseptabel løsning på denne 
siden av fjorden enn på Framnes-siden.  
 
En flytting mot vest i indre havn er en teoretisk mulighet som naturligvis vil by på brukskonflikter og 
muligens vanskeligheter med bunnforholdene. En mer direkte adkomst for fergetrafikken til 
Sandefjordsveien i krysset med Strandpromenaden ville avlaste søndre del av sentrumsområdet for 
fergetrafikken. 

 
26 Se f eks Miljøhåndbok  http://miljo.toi.no/  
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11.5 Gang- og sykkeltrafikken 
 
Med utgangspunkt i målene i kapittel 8 er følgende generelle virkemidler for sykkeltrafikken utledet i 
kapittel 10: 
 
Gang- og sykkeltrafikk: 
- Utarbeide planer for bedring av infrastrukturen, 
gjennomføre tiltak. 
Tidsperspektiv: 2005-2015 

Gang- og sykkeltrafikk: 
- Ytterligere tilrettelegging på hovedruter mot sentrum 
og i sentrum. 
Tidsperspektiv: Etter 2005/2015  

 
 
Sykkelveinett 
Sandefjord kommune har gjennomført en analyse av ønskelinjer for sykkeltrafikken. Analysen viser at 
det er flere mangler i gang- og sykkelveinettet, både i sentrumsrettede ruter og i tverrforbindelser.  
 
Sunn fornuft tilsier at et sammenhengende nett er viktig for å oppnå høy bruk av gang- og 
sykkelvegene, og for å få flere til å sykle. På samme måte som for biltrafikken må det utvikles et 
hovednett med god standard, som dekker de viktigste rutene til sentrum og andre viktige målpunkter 
som arbeidsplasser og skoler. Utenom hovedsykkelveinettet vil det vanligvis være tilfredsstillende å 
henvise syklistene til kjørebanen i stille boliggater med lav fart og i sentrumsgatene. I Sandefjord er 
30-soner i alle boligområder et godt bidrag til trygg avvikling av sykkeltrafikken i kjørebanen, i tråd 
med anbefalingene fra Statens vegvesen27. Lokale gang- og sykkelveger mellom boligområder og 
skoler, forretninger og bussholdeplasser må supplere hovednettet.  
 
Et forslag til hovedsykkelveginett er vist i figur 47. Her er også vist noen viktige ruter i lokalveier 
hvor sykkeltrafikken er henvist til kjørebanen.  
 
Gatebruksplan for Sandefjord sentrum legger opp til at sykkeltrafikken benytter kjørebanen i 
sentrumsområdet. Sykkeltraseer inn mot sentrum og lokalisering av parkeringsanlegg for sykler er vist 
i figur 48. Den foreslåtte sykkeltraseen i Sandarveien og tverrforbindelsen under jernbanelinjen hører 
naturlig sammen med det foreslåtte knutepunktet ved jernbanestasjonen.   
 
Veivisning er minst like viktig for sykkeltrafikken som for biltrafikken. Selv lokalbefolkningen kan ha 
problemer med å finne frem i det veinettet planleggerne mener de skal bruke, hvis det ikke er noen 
skilt som viser hvor det er best å sykle for å nå et bestemt målpunkt (for eksempel sentrum). Det bør 
utarbeides en plan for veivisning for sykkeltrafikken i Sandefjord.  

                                                      
27 Sykkelhåndboka. Utforming av sykkelanlegg. Håndbok 233. Vegdirektoratet 2002 
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Figur 47 Hovedsykkelveinett og sykkeltraseer i lokalveier i Sandefjord 
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Figur 48 Sykkeltraseer og parkeringsanlegg for sykler i og nær Sandefjord sentrum 
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Gangtrafikken 
Gatebruksplan for Sandefjord sentrum inneholder tiltak som vil bedre forholdene for gangtrafikken.  
 
Gang- og sykkelveinettet som er vist i figur 48 foran vil også innebære en god tilrettelegging for 
gangtrafikken. I tillegg er det viktig å etablere gode gangforbindelser til holdeplasser for 
hovedbussrutene, og mellom sentrum og parkeringsanlegg rundt sentrumsområdet.  
 
I oppfølgingen av transportplanen bør mangler i gangforbindelser mellom holdeplasser og 
boligkonsentrasjoner kartlegges og utbedres.  
 
 

11.6 Overgripende virkemidler 
 
Med utgangspunkt i målene i kapittel 8 er følgende overgripende virkemidler utledet i kapittel 10: 
 
Overgripende virkemidler:  
- Miljøtilpasset transport (Mobility Management): 
Initiering og gjennomføring. 
- Tilrettelegge for funksjonshemmede: Utarbeide 
planer, gjennomføring av tiltak. 
- ”Tradisjonelle” trafikksikkerhets- og miljøtiltak: 
Utarbeide analyser og plangrunnlag, gjennomføring av 
tiltak. 
Tidsperspektiv: 2005-2015 

Overgripende virkemidler:  
- Miljøtilpasset transport: Løpende videreføring. 
 

 
 
 
 
Tidsperspektiv: Etter 2005/2015 

 
 
Miljøtilpasset transport 
Miljøtilpasset transport (Mobility Management) er ment som et virkemiddel til å redusere bilbruken. 
Alle typer reiser har høy bilbruk i Sandefjord. Biltrafikken bør i større grad overføres til andre 
transportformer for å spare miljøet, redusere trengselen i veinettet og frigjøre parkeringsareal til 
nyttigere formål.  
 
Det er særlig bilbruk til sentrumsrettede reiser, arbeids- og skolereiser som gir trengsel i veinettet og 
legger beslag på verdifulle arealer til parkering. Disse reisene kan gjøres til mål for påvirkning 
gjennom et prosjekt med arbeidstittel ”Miljøvennlig transport”.  
 
Initiering 
En fornuftig fremgangsmåte kan være å etablere et prosjekt som får til oppgave å utrede potensialet for 
endringer til mer miljøvennlig transport og anbefale en fremgangsmåte for å utløse potensialet. 
Potensialet bedømmes på grunnlag av erfaringer med Mobility Management i mellomstore byer i inn- 
og utland, koblet mot reisevanedata og trafikkdata som er dokumentert i transportplanen.  
 
Dersom konklusjonene fra prosjektet er at det vil være fornuftig å videreføre arbeidet, kan det være 
aktuelt å etablere et ”mobilitetskontor” som skal følge opp arbeidet sammen med sentrale eksterne 
aktører. Aktørene kan være representanter for store arbeidsgivere (offentlige og private), skoler, 
handelsnæringen, transportutøvere (f eks VKT eller busselskap) og organisasjoner. En mulighet kan 
være å etablere et fast diskusjons- og samarbeidsforum med deltakere fra aktørene, for å styrke 
bevisstheten om problemstillinger og alternative løsninger knyttet til arbeidsreiser og sentrumsrettede 
reiser.   
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Transport og tilgjengelighet for alle 
Miljøverndepartementet har utarbeidet et rundskriv for tilgjengelighet for alle28 og et 
handlingsprogram for universell utforming29. Handlingsprogrammet følges opp av et sekretariat i 
Miljøverndepartementet. Det skal lede til økt likestilling og tilgjengelighet i det offentlige rom, blant 
annet gjennom informasjon og kunnskapsoppbygging i offentlig forvaltning.  
 
Norges Handikapforbund (www.nhf.no) definerer universell utforming som ”utforming av produkter, 
bygninger, transportmidler og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor 
ustrekning som mulig, uten behov for spesiell tilpasning. Hensikten med konseptet universell 
utforming er å forenkle livet for alle ved å lage produkter, kommunikasjonsmidler og bygde 
omgivelser brukbare for flere mennesker, med små eller ingen kostnader. Konseptet universell 
utforming har som målgruppe alle mennesker; i alle aldre, størrelser og med ulike ferdigheter”. NHF 
har utarbeidet publikasjoner om tilgjengelighet til offentlig transport30 og om tilgjengelige 
uteområder31.  
 
Gatebruksplan for Sandefjord sentrum bygger på disse prinsippene i det som betegnes allmenne 
løsninger.  
 
Det må tas utgangspunkt i prinsippene for universell og konkrete råd knyttet til dette i detaljeringen og 
gjennomføringen av tiltakene i Transportplanen. Tilrettelegging for funksjonshemmede i sentrum og 
på kollektive transportmidler er viktig i denne sammenhengen.  
 
 
Miljø- og trafikksikkerhetstiltak 
Det er relativt små problemer med luftforurensning og støy fra trafikken i Sandefjord. Det synes ikke 
nødvendig med tiltak mot lokal luftforurensning. En kartlegging av støysituasjonen fra 2001 viser at 
det er behov for å vurdere støybegrensende tiltak ved ca 50 boliger, kfr kapittel 6.8. 
Tiltaksutredningene forutsettes gjennomført i oppfølgingen av transportplanen.  
 
En trafikkvekst på 25 prosent frem til 2015 vil først og fremst merkes på hoved- og samleveinettet. 
Økningen vil variere avhengig av hvilke tiltak som settes inn på veinettet og hvilke restriksjoner som 
legges på den motoriserte trafikken. Økt trafikk betyr økt miljøbelastning. På figur 40 b er maks 
timebelastning vist for alternativene 1 – 6. Flere sentrale veier vil få vesentlig mer trafikk 
sammenlignet med situasjonen i 2001, blant annet vil Ringveien på strekningen Briskeveien til 
Innfartsveien kunne få en fordobling av trafikkmengden. Det vil derfor være nødvendig å vurdere 
tiltak for å begrense miljøbelastningene. 
 
Trafikksikkerheten kan forbedres gjennom en rekke forskjellige tiltak. I transportplanen behandler vi 
bare fysiske tiltak i veinettet. Dette er den typen tiltak som har størst og best dokumentert effekt32. 
Særlig god effekt er det med ombygging av ulykkesbelastede vikepliktsregulerte x-kryss til 
rundkjøringer (40 prosent reduksjon i antall drepte og skadde).  Utbedring av ulykkespunkter for 
eksempel ved ombygging av kryss kan ha meget god effekt. Systematisk utbedring av 
ulykkesstrekninger kan også ha meget god effekt (44 prosent reduksjon i antall drepte og skadde).  
 
I perioden 1997-01 var det fire ulykkespunkter i og nær sentrum, kfr figur 14 i kapittel 6.7. 
Kommunens analyse av ulykkene tyder på at ulykkene i rundkjøringene i krysset mellom 
Sandefjordsveien og Skiringssalveien tyder på at plasseringen av gangfeltene kan være noe av 
problemet, og noe kan være knyttet til høy fart inn mot krysset. Flytting av gangfeltene og 

                                                      
28 Rundskriv T-5/99 Tilgjengelighet for alle. Miljøverndepartementet 1999 
29 T-14/23 Handlingsplan for universell utforming. Miljøverndepartementet 2002 
30 Tilgjengelighet til offentlig transport – en eksempelsamling. Norges Handikapforbund 2001 
31 Tilgjengelige uteområder – kommunal planlegging og fysiske løsninger. Norges Handikapforbund 1998 
32 Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak. Grunnlagsmateriale for nullvisjonen og revisjon av NTP. TØI 2002 
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fartsdempende tiltak i tilfartene (f eks hevede gangfelt) bør vurderes. I en evaluering av 16 miljøgater 
har Vegdirektoratet funnet mange eksempler på hevede gangfelt med god fartsdempende effekt33.  
 
De to øvrige ulykkespunktene i Skiringssalveien antas å kunne utbedres ved ombygging til 
rundkjøring (krysset med Dronningens gate) og ved hjelp av tiltakene som inngår i forslaget til 
knutepunkt ved jernbanestasjonen (oppstramming av det utflytende kryssområdet ved Jernbanealléen).  
 
Krysset mellom Tollbugata/Kilgata og Museumsgata antas å kunne utbedres ved ombygging til 
rundkjøring.  
 
Ulykkespunktet i Kilgata ligger på en strekning, og vil trolig få en forbedret sikkerhet ved 
gjennomføring av den planlagte ombyggingen til en miljøgatelignende utforming.  
 
En rekke andre ulykkesbelastede strekninger med lav tåleevne bør vurderes ombygd til miljøgater. 
Utformingen av miljøgater er slik at farten holdes lav (30-40 km/t) og det blir bedre forhold for 
fotgjengere og syklister.  
 
Ulykkeskartet og kartet over traseenes tåleevne viser at en rekke kryss og strekninger kan være 
aktuelle for ombygging. Noen strekninger har mange ulykker og lav tåleevne (Landstads gate – 
Museumsgata – Kilgata, Hystadveien, Krokemoveien – Peder Bogens gate, Raveien). Enda flere har 
noen ulykker og lav tåleevne (Vesterøyveien, Framnesveien, Moveien, Gokstadveien, Ringveien). 
Dølebakken og Lahelleveien har lav tåleevne men ingen eller få ulykker. Alle disse strekningene er i 
prinsippet egnet for ombygging til miljøgate. Siden en slik ombygging også gir kryssene en ny og 
bedre utforming, vil det være muligheter for betydelige ulykkesreduksjoner.  
Det vil kreve et stort budsjett å bygge om alle strekningene og det blir nødvendig med strenge 
prioriteringer.  
 
 

                                                      
33 Fra riksveg til gate – en evaluering av 16 miljøgater. Vegdirektoratet 2003 
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Del IV Gjennomføring og måloppnåelse 
 
 

12 Strategier 
 

12.1 Innledning 
 
I kapittel 11 er tiltakene behandlet enkeltvis. Gjennomføringen av tiltakene bør følge en strategi. Den 
valgte strategien avgjør hvilke kombinasjoner av tiltak som skal gjennomføres, og i hvilket omfang de 
ulike tiltakstypene skal gjennomføres.  
 
Arealbruk 
To forskjellige strategier for transportdempende arealbruk er skissert i kapittel 11. Gjennomføringen 
av den ene eller andre (eller ingen) av strategiene foretas gjennom kommuneplanen og politiske 
vedtak. Det er i utgangspunktet ingen offentlige investeringer knyttet til gjennomføringen av 
strategiene – tvert i mot er det grunn til å tro at en mangel på en klar strategi vil gi større offentlige 
utgifter enn en bevisst strategi.  
 
Endringer i arealbruk i et slikt omfang som er antydet i ”Konsentrasjon rundt sentrum” og ”Båndbyen” 
er meget langsiktig. Selv om kommunen vedtar å følge en av strategiene, er det nokså utelukket at det 
skal kunne registreres noen store effekter på transportene innen 2015. Tiltakstrategiene nedenfor 
behandles derfor uavhengig av arealstrategiene.  
 
Det er likevel viktig å ha et reflektert forhold til arealstrategiene. Selv om det er langsiktig, bør 
kommunen foreta et valg når det gjelder hvilke hovedlinjer arealbruken skal rettes inn etter. De to 
skisserte strategiene har forskjellige implikasjoner for transportene: ”Konsentrasjon rundt sentrum” gir 
svært gode muligheter for å utvikle Sandefjord til en ”gang-/sykkelby”, mens ”båndbyen” legger til 
rette for en ”bussby”.  
 
Gatebruksplanen 
Transportplanen forutsetter at hovedprinsippene i Gatebruksplan for Sandefjord sentrum blir fulgt, og 
bygger videre på tiltakene som er anbefalt i gatebruksplanen.  
 
Transport og tilgjengelighet for alle 
Prinsippene om universell utforming, kfr kapittel 11.6, skal ligge til grunn for utvikling av 
sentrumsområdet, nye trafikkanlegg og busstilbudet.  
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12.2 Tre strategier 
 
For å få frem skillelinjene er tiltakene satt sammen til tre ulike strategier: 
 
Bil:  Maksimal satsning på tilrettelegging for bil, først og fremst gjennom bygging 

av nye hovedveier og videreføring av dagens gode parkeringstilbud i 
sentrumsområdet og ved arbeidsplasser.  

 
Buss/sykkel: Maksimal satsning på buss gjennom et konkurransedyktig ruteopplegg, 

fremkommelighetstiltak for busstrafikken, opprustning av holdeplasser, og 
strenge restriksjoner på biltrafikken sanmt videre utbygging av sykkelveinettet  

 
Balanse:  Balansert satsning på tiltak rette mot biltrafikk, busstransport og sykkeltrafikk, 

samt trafikksikkerhetstiltak.  
 
Bilstrategien 
Hovedinnholdet i strategien vil være å gjennomføre en hovedvegutbygging etter ett av alternativene 2-
5, kfr kapittel 11.3. Hvilket hovedvegalternativ det skal satses på, avhenger av hvilke virkninger det 
legges vekt på. Tabell 2 i kapittel 11.3 viser at: 
 

• Tunnel under fjorden (alternativ 2) gir meget god trafikkavlastning i Kilgata, og god 
fremkommelighet i Sandefjorsdveien og i Strandpromenaden – Tollbugata – Kilgata.  

• Bro over fjorden (alternativ 3) gir god trafikkavlastning i Kilgata, nedsatt fremkommelighet i 
Sandefjordsveien i ettermiddagsrushet, og god fremkommelighet i Strandpromenaden – 
Tollbugata – Kilgata.  

• Tunnel Kilen – Tempokrysset (alternativ 4) gir en merkbar trafikkavlastning i Kilgata, nedsatt 
fremkommelighet i Sandefjordsveien i ettermiddagsrushet, og sterkt nedsatt fremkommelighet 
i Strandpromenaden – Tollbugata – Kilgata.  

• Tunnel Kilen Landstads gate (alternativ 5) gir en merkbar trafikkavlastning i Kilgata, nedsatt 
fremkommelighet i Sandefjordsveien i ettermiddagsrushet, og sterkt nedsatt fremkommelighet 
i Strandpromenaden – Tollbugata – Kilgata. 

 
Ny vei mellom Kilen og Torp (alternativ 7) er et selvstendig alternativ som ikke konkurrerer med 
alternativ 2-5. Alternativet kan gi avlastning for tungtrafikk i Kilgata og Tollbugata, og en lettere 
adkomst mellom Kilen og Torp i situasjoner med kø i Sandefjordsveien eller Strandpromenaden – 
Tollbugata - Kilgata.  
 
Parkeringstilbudet i sentrum og ved arbeidsplassene forutsettes opprettholdt på dagens nivå, eller 
styrkes for å møte økt biltrafikk.  
 
Dersom denne strategien følges alene, ventes biltrafikken å øke med 1,6 prosent pr år eller kanskje 
mer, avhengig av blant annet konjunkturer og befolkningsutvikling. En slik vekst tilsier 25 prosent 
mer biltrafikk i 2015 enn i dag. Det vil bli dårligere forhold for fotgjengere og syklister på grunn av 
den økte trafikken, og det vil bli dårligere forhold for kollektivtransporten. Dagens reisevaner kan 
opprettholdes. Selv om det blir gunstigere trafikkforhold enkelte steder, særlig i Kilgata, vil 
fremkommelighet og tilgjengelighet bli nedsatt på grunn av den samlede trafikkveksten.  
 
Buss/ sykkelstrategien 
Busstransport prioriteres slik det er beskrevet i kapittel 11.4, ved hjelp av fremkommelighetstiltak i 
veinettet, holdeplassopprustning, og tilrettelegging for gangtrafikk til holdeplassene langs 
hovedbussrutene. Knutepunkt Sandefjord etableres ved jernbanestasjonen.  
Det etableres 10 minutters-ruter om dagen (kl 06-18) på hverdagene på dagens hovedbussruter. I 
tillegg gjøres det omlegginger ved at Buer ring og Lahelle ring utvikles til pendelruter, og det etableres 
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et bedre rutetilbud for Hasle og Breidablikk (her kan en løsning for Ringveien mellom Hasle og 
Gokstadveien være nyttig).  
 
Hovedsykkelveiene bygges ut til et sammenhengende nett, slik det er vist i figur 48 i kapittel 11.5. Det 
sørges for tilrettelegging og sikring i krysningspunkter, særlig i traseene inn mot sentrum, kfr figur 49 
i kapittel 11.5 Det anlegges flere parkeringsplasser for sykkel i sentrum, som vist i figuren, og ved 
arbeidsplasser og skoler.  
 
Det må gjennomføres trafikksikkerhetstiltak i kryss og på strekninger. Det må legges særlig vekt på 
tiltak som motvirker sykkelulykker, som ellers vil ha en tendens til å øke når sykkeltrafikken øker. 
 
For å oppnå en tilfredsstillende bruk av busstilbudet  og sykkelveinettet må det iverksettes strenge 
restriksjoner på biltrafikken. Parkeringstilbudet i sentrum og ved arbeidsplassene må innskrenkes 
og/eller gjøres vesentlig dyrere enn i dag. Det offentlige parkeringstilbud kan reguleres gjennom 
kommunale vedtak, mens parkeringstilbudet ved arbeidsplassene må reguleres privat. Spredning av 
kunnskaper om hvorfor parkeringstilbudet bør begrenses og bevisstgjøring om parkeringsarealenes 
verdi kan blant annet gjøres gjennom et eget prosjekt ”Miljøtilpasset transport” .  
 
Dersom denne strategien følges alene, kan biltrafikken begrenses og det vil derved bli bedre forhold 
for fotgjengere og syklister. Reisevanene må endres i forhold til dag, først og fremst ved å velge buss 
eller sykkel  i stedet for bil til jobben og på sentrumsrettede reiser. Fremkommeligheten i veinettet vil 
bli vesentlig bedre, og det vil ikke inntreffe nevneverdige forsinkelser eller trengselsproblemer i 
rushtidene. Tilgjengeligheten til sentrum vil bli opprettholdt for de 76 prosent av befolkningen som 
bor i nedslagsfeltet (innen ca 350 meter) fra hovedbussrutene. De som bor andre steder kan oppleve 
nedsatt tilgjengelighet, avhengig av hvordan parkeringstilbudet balanseres mellom behovet for strenge 
restriksjoner og tilgjengelighet for de som ikke får et godt busstilbud.  
 
Balansestrategien 
Tiltakene fra alternativ 6 for hovedveiutbyggingen gjennomføres i denne strategien. Bedre 
fremkommelighet for biltrafikken vil i seg selv stimulere til økt biltrafikk. Dette kan motvirkes av 
restriksjoner på biltrafikken, først og fremst begrensninger i parkeringstilbudet. 
 
Et nødvendig supplement til dette er tiltak som bedrer fremkommeligheten for busstrafikken, 
holdeplassopprustning og forbedringer i ruteopplegget (20 minutters-ruter om dagen på hverdager i 
hovedbussrutene). 
 
I tillegg til bør de mest priorterte delene av hovedsykkelveinettet bygges ut, med hovedvekt på å dekke 
områder som ikke får et godt busstilbud. 
 
For å forbedre trafikksikkerheten gjennomføres utbedring av kryss og strekninger, som beskrevet i 
kapittel 11.6.   
 
Det mest effektive for å få ned ulykkestallene, er å begrense biltrafikken34. Også av den grunn bør det 
gjennomføres restriksjoner på biltrafikken. 
 
Det er vanskelig å anslå virkningene av en samlet satsning på mange forskjellige tiltakstyper samtidig.  
Dersom det gjennomføres restriksjoner på biltrafikken, kan busstilbudet og sykkelveinettet trekke til 
seg nye brukere selv med en moderat utbygging. Trafikksikkerhetstiltakene vil under samme 
forutsetning ha god effekt fordi biltrafikken avtar. Bedre fremkommelighet for biltrafikken vil i seg 
selv stimulere til økt biltrafikk, men dette kan bli motvirket av reduksjonen i parkeringstilbudet. 
  

                                                      
34 Se f eks Trafikksikkerhetshåndbok. TØI 1997 
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Dagens reisevaner kan opprettholdes. Tiltakene i strategien vil gi en bedre fremkommelighet og 
tilgjengelighet i 2015 enn det som er situasjonen i dag.  
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12.3 Vurdering av strategier og alternativer 
 
 I kap. 9.2 er det pekt på hvilke situasjoner som vil kunne oppstå på deler av hovedveinettet (Kilgata 
og Sandefjordsveien) dersom dagens veinett beholdes uendret og reisemiddelfordeling og reiseomfang 
fortsettes som i dag frem til 2030. For å forebygge en slik situasjon med sterkt nedsatt 
fremkommelighet, betydelig kødannelse og venting må det gjøres et strategivalg med tilhørende tiltak 
som kan avbøte en slik fremtidig situasjon.    
 
 
I det foregående kapittel er det trafikale aspektet av strategiene beskrevet. En rendyrket strategi 
(bilstrategien, buss/ sykkelstrategien)  vil bedre forholdene for den transportformen som strategien 
legger til grunn mens de øvrige transportformene vil bli ”skadelidende”, kfr. kap.12.2. Legges 
eksempelvis bilstrategien til grunn bør det samtidig vurderes å  bedre kollektivtilbudet, innføre 
begrensninger i parkeringstilbudet, videreutbygge gang-/sykkelveinettet (balansestrategi). For å gi et 
eksempel på hvilke kostnader som en balansestrategi kan gi  er det tatt utgangspunkt i alternativ 6 
sammen med tiltak for: kollektivtransport, gang-/sykkeltrafikken og trafikksikkerhetstiltak. Samlet er 
denne strategien kostnadsestimert til 180 mill. kr. kfr. vedlegg. Balansestrategien som er nevnt i 
ovennevnte eksempel inneholder mindre, enkle tiltak som  både teknisk og økonomisk ligger innfor 
realistiske rammer og innfor den tidshorisont (2015) som er satt for transportplanen. Disse tiltakene vil 
gi en trafikksituasjon i 2015 hvor fremkommeligheten på veinettet er vel så bra som i dagens situasjon. 
 
Avhengig av trafikkutviklingen og i etterkant av en balansestrategi vil det være naturlig å vurdere 
videre alternativene 2 til 5 og alternativ 7 som alle er nye hovedtraseer som i større eller mindre grad 
avlaster Kilgata, kfr. 11.3. Realismen i disse alternativene er knyttet opp mot teknisk 
gjennomførbarhet og kostnader. Med unntak av alternativ 2, tunnel under fjorden, ligger de øvrig 
alternativene på et teknisk-økonomisk nivå som gjør at disse kan gjennomføres etter 2015. Alternativ 
2  vil derimot være meget teknisk krevende å gjennomføre og kombinert med store byggekostnader  
( 1.1 til 1.7 milliarder kr.) synes denne løsningen å være svært lite realistisk sett i forhold til 
nytteverdien. 
 
Spørsmålet om hvilken hovedveiløsning som bør velges, for å betjene en fremtidig situasjon om 20 til 
30 år, er usikkert. Man bør derfor avvente en slik vurdering slik at det er en mer tidsmessig nærhet 
mellom valg av løsning og gjennomføringstidspunktet. Tar man imidlertid utgangspunkt i det 
foreliggende materialet for alternativene 2 til 5 og 7, vil alternativene 3, 4 og 5 (bro fra Framnes til 
Ranvik og tunnel gjennom Preståsen og Mølleråsen) være de hovedveialternativene som, ut fra et rent 
trafikalt og teknisk/økonomisk utgangspunkt, bør vurderes videre. Men i et tidsmessig perspektiv på 
20 til 30 år kan man ikke se bort i fra at andre løsninger også bør vurderes. 
 
Det er flere forhold som virker inn på hvordan trafikkforholdene på sikt kan utvikle seg. Blant annet 
vil valg av arealstrategi (båndbystrategi og konsentrasjon rundt sentrum strategi) ha betydning. Begge 
strategiene vil være gunstige i forhold til å dempe trafikkveksten.  Båndbystrategien vil være best 
egnet i forhold til kollektivtransport, mens konsentrasjon rundt sentrum strategien også vil være 
gunstig i forhold til gang- og sykkeltrafikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transportplan for Sandefjord 
Sandefjord kommune 

Statens vegvesen Vestfold 



VISTA Analyse AS                                                                                                                                       Side 137

 

13 Kostnader 
 
Vi understreker at alle kostnadstall i dette avsnittet og i vedlegget er anslag på et meget usikkert 
grunnlag. For å få mer pålitelige kostnadsanslag bør det gjennomføres forprosjekter for de mest 
aktuelle tiltakene.  
 
Kostnadstallene må betraktes som meget grove antydninger om størrelsesordenen for kostnadene til de 
enkelte tiltakene og strategiene.  
 
Bilstrategien 
Bilstrategien vil innebære investeringer i nye hovedveier varierende fra kr 175 millioner (alternativ 5) 
til kr 1.755 millioner (alternativ 2) (kfr vedlegg).  
 
Buss/sykkelstrategien 
Flere bussavganger og ruter  vil innebære økte driftskostnader på ca 25 millioner kroner pr år Til 
fradrag kommer ekstra billettinntekter. Det foreligger ikke noe anslag på størrelsen på disse 
inntektene. Nødvendige investeringer til kollektivtransporttiltak er  kostnadsberegnet til kr 87 
millioner. Anlegg av de foreslåtte sykkelveiene vil videre innebære investeringer på 140 mill kr  (kfr 
vedlegg).  
 
Balanse 
Et hovedelement i denne strategien er tiltakene i alternativ 6 for utbedring av eksisterende veinett 
gjennomføres, kostnadsberegnet til kr 76 millioner (kfr vedlegg), kombinert med moderate 
restriksjoner på biltrafikken, moderat satsning på kollektivtransport, moderat satsning på sykkeltrafikk 
og moderat satsning på trafikksikkerhetstiltak.  
 
Vestfold kollektivtransport har anslått økte driftskostnader til en moderat satsning på 
kollektivtransport (20 minutters-ruter om dagen på hverdager i hovedbussrutene) til ca kr 6 millioner 
pr år. Til fradrag kommer  en ( foreløpig ikke anslått) merinntekt ved økte billettinntekter.  
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14  Finansieringsmuligheter 
 
I utgangspunktet er finansieringskildene de offentlige budsjettene til Sandefjord kommune 
(investeringer i kommunale veier), Statens veivesen (investeringer i europa- og riksveier), Vestfold 
fylkeskommune (investeringer i fylkesveier), Vestfold Kollektivtrafikk (drift av busstrafikken) og 
Jernbaneverket (knutepunkt Sandefjord).  
 
Dersom det skal være mulig å gjennomføre noen av strategiene, må det investeres langt utover det 
nivået som hittil har gjort seg gjeldende i Sandefjord.  
 
Dersom buss/sykkelstrategien skal gjennomføres, vil det være behov for en delfinansiering med 
medvirkning fra Sandefjord kommune og Vestfold Kollektivtrafikk.  
 
Skal noen av hovedveialternativene 2-5 være aktuelle, vil det trolig være nødvendig å søke alternative 
finansieringskilder. Bompengefinansiering må eksempelvis vurderes.  
 
Ut fra et nøkternt synspunkt synes balansestrategien å være den strategi som  ”enklest” kan la seg 
gjennomføre innfor den tidsmessige horisonten som transportplanen er tuftet på (2015). Vi velger 
derfor denne strategien for å belyse kostnadene og på hvilket veinett kostnadene fordeler seg på. 
 
Staten, fylkeskommunen og kommunen har det teknisk/økonomiske ansvaret for henholdsvis 
riksveier, fylkesveier og kommunale veier. Denne formelle inndelingen er lagt til grunn for 
kostnadsfordelingen i tabellen nedenfor. 
 
 Balanse-strategi 
Stat 61 mill 
Fylkeskommunen 103 mill 
Sandefjord kommune 16 mill 
Sum totalt 180 mill 
 
Den fordelingsnøkkelen som er lagt til grunn her gjenspeiler kun det formelle ansvaret for vei og 
transportanlegg. Det er imidlertid nødvendig gjennom drøftinger med de aktuelle aktørene å finne 
frem til en finansieringsplan som gjenspeiler de økonomiske realitetene som staten, fylkeskommunen 
og kommunen befinner seg i.   
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Vedlegg  Kostnader til tiltakene 
 
1. Biltrafikken 
 
Alternativ 1 
Strekninger 
- Ombygging av Kilgata       kr     25 millioner 
- Omlegging av Heimdalveien        kr     18 millioner 
- Omlegging av Ringveien Hasle-Gokstadveien     kr       8 millioner 
Kryss 
- Hegnaveien x Østerøyveien (rundkjøring)     kr       4 millioner
 
Sum alternativ 1        kr     55 millioner
 
 
Alternativ 2 
Tunnel under fjorden Kilen - Strandpromenaden, ett løp    kr 1.000 millioner  
Tunnel under fjorden Kilen - Strandpromenaden, to løp    kr 1.700 millioner 
Alternativ 1    |         kr      55 millioner
 
Sum ett løp         kr 1.055 millioner
Sum to løp         kr 1.755 millioner 
 
Alternativ 3 
Bro over fjorden Framnes - Ranvik      kr    160 millioner  
Alternativ 1         kr      55 millioner
 
Sum          kr    215 millioner
 
Alternativ 4 
Tunnel Kilen – Tempokrysset, ett løp      kr   220 millioner  
Tunnel Kilen – Tempokrysset, to løp      kr   320 millioner 
Alternativ 1         kr     55 millioner
 
Sum ett løp         kr   275 millioner
Sum to løp         kr   375 millioner
 
Alternativ 5 
Tunnel Kilen – Landstads plass        kr    120 millioner 
Alternativ 1         kr      55 millioner
 
Sum          kr    175 millioner 
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Alternativ 6 
Kryss 
- Sandefjordsveien x Strandpromenaden (rundkjøring)    kr      4 millioner 
- Hystadveien x Haukeveien (signalregulering)     kr      2 millioner 
- Sandefjordsveien x Peder Bogens gate      kr     10 millioner 
Kapasitetsutvidelse i kryss 
- Sandefjordsveien på strekningen,  
  Høsts gate og Hjertnespromenaden      kr       5 millioner
Alternativ 1         kr      55 millioner
 
Sum alternativ 6        kr     76 millioner
 
Alternativ 7 
Ny vei Kilen – Torp – Tassebekk       kr    250 millioner  
Alternativ 1         kr      55 millioner
 
Sum alternativ 7        kr    305 millioner 
 
 
2. Kollektivtransport 
 
Ruteforbedringer - driftstiltak 
20 minutters-ruter for hovedbussrutene om dagen – kostnader pr år  kr         6 millioner 
10 minutters ruter for hovedbussrutene om dagen – kostnader pr år  kr       25 millioner 
 
Opprustning av holdeplasser - investeringstiltak 
- Holdeplasser langs hovedbussrutene, forutsetter 20 stk á kr 300.000.-  kr         6 millioner 
- Byterminal i Hjertnespromenaden, tosidig med plass til 3 busser  kr         2 millioner 
- Etablering av gangforbindelser til holdeplasser langs hovedbussruter,  
forutsetter 10 holdeplasser, 350 meter gangforbindelse til hver side, 
fortau til løpemeterpris kr 5.000.-      kr        35 millioner 
Kollektivknutepunkt ved jernbanen (NSB)     kr        22 millioner 
 
Fremkommelighetstiltak35 - investeringstiltak 
- Kollektivfelt i Sandefjordsveien (fra Moveien til Landstads gate, 
fra Hjertnespromenaden til Strandpromenaden)     kr        15 millioner 
- Kollektivfelt i Kilgata        kr          5 millioner 
- Ny forbindelse Varden – Ringkollen      kr          2 millioner
 
Sum investeringstiltak        kr        87 millioner
 
 
3. Gang- og sykkeltrafikken 
 
Gang- og sykkelveier36

- Hovedsykkelveier        kr     146 millioner
Hvorav de mest sentrale parsellene av gang- og sykkelveier barneskoler og til sentrum utgjør 50 mill 
kr. 
 
 
 
                                                      
35 I tillegg kostnader til Berlinerputer (bussputer) – 30 stk á kr 5.000 koster kr 150.000.- 
36 Kostnadene er beregnet av Sandefjord kommune 
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4. Strategikostnader 
 
Bilstrategien innebærer at et av tiltakene 2 til 6 og 7 gjennomføres. Investeringene er anslått mellom  
175 mill ( alternativ 5 ) og 1.8 mrd ( alternativ 2 ). 
 
Buss/sykkelstrategi innbærer kollektivinvesteringer på 87 mill kr, sammen med investeringer for 
utbygging av gang-/sykkelveinettet på 146 mill kr, samt årlige investeringer i trafikksikkerhetstiltak på 
0.5 mill. Samlede investeringer for denne strategien anslåes til kr. 239 mill kr. 
 
Balansestrategien innebærer at tiltakene i alternativ 6 gjennomføres sammen med de viktigste 
kollektivtiltakene, gang-/sykkelveier til skoler og til sentrum og trafikksikkerhetstiltak på 
hovedveinettet. Samlet investeringskostnad er anslått til 180mill kr, se tabellene nedenfor. 
 
Balansestrategi: 
 
Tiltak Kostnader i mill kr 
Alt 6 76 
Gs-veier til barneskoler og sentrum 50 
Opprusting holdeplasser 6 
Byterminal Hjertnesprom. 2 
Kollektivfelt, ny busstrasee Varden 22 
Kollektivknutepunkt ved Sandefjord jernbanestasjon 22 
Fremkommelighetstiltak buss i boligfelt 1 
Trafikksikkerhetstiltak -  hovedvei 1 
Sum 180 
 
 
5. Overgripende virkemidler37

 
Miljøtilpasset transport 
Forprosjekt         kr       1 millioner 
 
Transport og tilgjengelighet for alle 
Veileder (håndbok) for Universell utforming i Sandefjord   kr       1 millioner 
 
Trafikksikkerhetstiltak 
- Kryssutbedringer, pr kryss       kr        4 millioner 
- Utbedring av strekninger med lav standard til miljøgate, pr kilometer   kr      20 millioner 
 
 
 

                                                      
37 Eventuelle tiltak mot veitrafikkstøy kommer i tillegg 
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