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Vestfold fylkeskommune reviderer RPBA i 2017-18



Hvor mange flere kan vi forvente å bli?



Befolkningsutviklingen
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Hvor kommer veksten, og hvem er de?
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• 20 000 boliger for mye i RPBA

• Befolkningen blir eldre

• Flere bor alene / flere skilles

• Nøtterøy og Larvik: nesten all vekst til 2040 i +67 år

• Bare Tønsberg, Holmestrand og Sande får flere i 

gruppen 18 – 67 enn +67

Befolkningsutvikling - noen hovedpunkter



Arealdisponering i gjeldende RPBA: 

Innenfor LUG

Utenfor LUG



• Ved siste rullering av kommunens arealplaner er:

– Over 50% av arealbehovet innenfor LUG fram til 2040, 

allerede avsatt.

• Kommunene har nå en stor boligreserve.

– I overkant av 800 dekar dyrka mark er endret til 

utbyggingsformål. 

• Det utgjør 40% av dyrka mark som er forhåndsavklart 

– Kommunene har tatt i bruk en rekke virkemidler som 

underbygger fortetting. For tidlig å se effekt.  

Evalueringen av RPBA: Arealdisponering



Tønsberg Re
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Tønsberg Re



Nytt nasjonalt jordvernmål

• De forhåndsavklarte arealene i gjeldende RPBA er 

tilpasset det gamle jordvernmålet om å begrense 

omdisponeringen av dyrkamark til 6000 dekar årlig 

på landsbasis. 

• Det nye jordvernmål sier at vi på landsbasis skal 

begrense omdisponeringa av dyrkamark til 4000 

dekar årlig. 

– Hva betyr det for Vestfold? 

– Hva betyr det for revideringen av RPBA?      



• Oversikt alle næringsområder fra kommuneplanene

• Oversikt ledige næringsarealer, nå og om senere

• Arealer til blandet formål i sentrum av byene

• Vi kjenner status, ned på det enkelte næringsområde

• Vi kjenner i mye mindre grad behovet/ønskene 

framover

Næringsarealer – status kunnskap



Byene vokser også i antall arbeids-
plasser, men konkurrerer med E18 



Lokalisering av næring

Ansatte 2016 Endring ansatte 2008 -

2016

Kontoransatte endring 

2008 - 2016



Ledig næringsareal i kommunene



Type tilgjengelige arealer



Næringsarealer som ”hyllevare”



• Gjeldende plan ble utarbeidet i 

en periode med høyere vekst 

og mer optimisme

• Etablering av kjøpesentre har 

flatet ut på nasjonal basis

• Netthandel vokser

• Byene svekkes til fordel for 

handel i randsonen

• Vestfold har lavere 

omsetningstall (i gjennomsnitt) 

enn landet for øvrig, bortsett fra 

på byggevare

Handelsutvikling – noen funn

HANDEL

Arbeids-
plasser, 

tjenester, 
boliger, 

knutepunkt

Kultur, 
kafeer, 

møteplasser



Omsetning og dekningsgrad handel



Strukturelle endringer i byene



Strukturelle endringer i byene







Byregnskap for de 5 største byene



Byregnskap for de 5 største byene



Byregnskap for de 5 største byene



HVORFOR BYREGNSKAP?
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Fakta  – sammenligne – forstå – planlegge etter   



Kulturmiljøer i byer og tettsteder

Prosjektet skal:

• kartlegge og 

kartfeste 

kulturmiljøer 

(bygningsmiljøer) 

som har regional og 

nasjonal verdi i byer 

og tettsteder 



Resultater

• Tydeliggjøring av:
– hvilke områder som i begrenset grad tåler fortetting (kulturmiljøene)

– hvor utbygging kan skje uten å komme i konflikt med nasjonale og regionale 

kulturminneinteresser

• En forenkling av dagens forvaltningsregime for 

kulturmiljøer i by 

• Et større og tydeligere definert handlingsrom for 

kommunene



1. Medvirkning og prosess 

2. Samordnet kommuneplan med felles prinsipper 

3. Arealregnskap - LUG

4. Befolkningsutvikling og boligplanlegging

5. Fortetting 

6. Senterstruktur, -utvikling og handel

7. Næringsutvikling og arealer til næring

Oppsummering


