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1

Et samfunn i utvikling

Transporten påvirkes av samfunnsutviklingen både nasjonalt og internasjonalt.
Befolkningsvekst, økonomisk vekst, globalisering og internasjonal handel gir økt etterspørsel
etter transport. Ny teknologi og videre utvikling av denne vil få konsekvenser for hvordan
trafikken kan styres og hvilke transportformer Vestfold vil få i fremtiden. Her er en del kjent
og sannsynlig, men også mye ukjent. Det er likevel hevet over tvil at ny teknologi vil påvirke
fremtidig transportomfang, transportmiddelvalg, klima og miljø. Å ha en innovativ holdning
og motivasjon for å utvikle et inkluderende samfunn er viktig, og noe mer enn å tilfredsstille
minimumskravene til universell utforming i lover og forskrifter.

Figur 1:

Kart som viser byer og tettsteder i Vestfold og det overordnede transportsystemet
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Trender
Planens horisont er 2040. Det vil være en rekke samfunnsendringer som virker inn på
temaer som behovet for transport, mobilitetsløsninger, reiseatferd i fremtiden.
Framtidsscenariene som vil utspille seg er ikke gitt på forhånd. Det er nødvendig å se på
megatrender som påvirker samfunnet og hvilken betydning de har for transportsektoren. På
transportområdet vises det ofte i litteraturen til urbanisering, teknologisk utvikling samt
ressurser og klima som de viktigste trendene.
Den teknologiske utviklingen pågår i et høyt og økende tempo. Innen transport ligger det en
rekke mulige banebrytende innovasjoner som kan forstyrre eksisterende markeder ved å
gjøre eksisterende forretningsmodeller irrelevant. Særlig digitalisering, automatisering og
elektrifisering er teknologitrender som er ventet å føre til omveltninger i transportsektoren
de kommende årtiendene (SINTEF, 2017). Nye løsninger kan være resultat av ny teknikk,
men kan også være nye tjenester eller kan også dreie seg om nye måter å organisere en
virksomhet på. Disse nye løsningene utgjør et potensial, som utfordrer status quo.
Omveltningen i transportsektoren drives av politiske føringer og rammebetingelser, samt av
samfunn og næringsliv. På et individnivå er de avhengig av at brukerne vurdere at de nye
løsningene er bedre enn de eksisterende for at de skal etterspørre dem.
Digitalisering er en sterk trend som blant annet kommer til uttrykk gjennom at alle er
«online» eller «tilgjengelige». Digital teknologi («Smart Technology») står sentralt i
konseptet smarte byer («Smart Cities»). I fremtidens smarte byer er digital teknologi viktige
verktøy for å møte utfordringer som befolkningsvekst, klimaendringer, forurensing og
knapphet på råvarer på en intelligent og fleksibel måte. I et større perspektiv kan Smart Citykonseptet også inkludere ikke-tekniske aspekter som sirkulær økonomi og avfall som
ressurs, urbant landbruk og omfattende borgerdeltakelse. Smart mobilitet er et tilknyttet
konsept som handler om å transportere mennesker og gods fra ett punkt til et annet på nye,
innovative og bærekraftige måter.
Automatisering brer om seg, og i transportsektoren opplever vi hvordan kjøretøyene går i
retning av mer selvkjørende og på sikt førerløse kjøretøy. Autonomitet har kommet lengst i
flysektoren, der autopiloten styrer flyet minst 95% av tiden på en gjennomsnittlig flygning.
Autonomi vil i økende grad også dominere togbransjen, der det allerede er i bruk innen
bybaner. Det har også vært en rivende teknologisk utvikling innen droneteknologi til vanns
og i luft, men regelverket åpner ikke for å ta disse i bruk enda.
Høyskolen i Sørøst-Norge har et internasjonalt ledende kunnskapsmiljø innenfor maritim
autonomi. Verdens første selvkjørende skip (MS Yara Birkeland) er nå under utvikling og kan
begynne å operere på strekningen Porsgrunn (Yaras gjødselfabrikk på Herøya) og
utskipingshavnene i Brevik og Larvik. Et annet eksempel i Vestfold er ASKO som er i dialog
med Kongsberg gruppen om å utvikle autonome lektere som skal transportere lektere over
Oslofjorden (fra Horten til Moss). Automatiserte kjøretøy har potensiale for å redusere
antall ulykker, gi lavere energiforbruk og forurensing, gi mer rasjonell bruk av byrom og
redusere trengsel.
Stadig mer av transportsystemet elektrifiseres, særlig innenfor land- og sjøtransport, men
også på kortere flyreiser. Norge er et foregangsland innen elektrisk personbiltransport og
elektrifiseringen sprer seg nå til andre områder som rutebuss, drosjer, lette lastebiler osv. I
tillegg foregår det en rask utvikling av hybride løsninger med ulik grad av
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energilagringskapasitet om bord, og muligheter for å utnytte energi fra kraftnettet (dvs.
plug-in-hybride løsninger). Hydrogen og biodrivstoff forventes å dominere tungtransport og
transport over lange avstander. I Vestfold er det også satset betydelig på biogassdrevne
busser.
Endrede holdninger til klima og klodens begrensede ressurser endrer seg også.
Miljøvennlige løsninger og gjenbruk etterspørres i økende grad. Politiske føringer driver
utviklingen. Innenfor transportsektoren ser man en utvikling av at nye og mer bærekraftige
løsninger som biodrivstoff, hybrid, brenselscelle og eldrift blir mer utbredt. Frem til nå har
alternativene til forbrenningsmotoren enten vært for dyre eller hatt for kort rekkevidde. I
takt med at de alternative drivstoffene blir konkurransedyktige og tas i bruk, blir grønn
mobilitet og grønnere byrom stadig mer etterspurt.
Samfunnsendringene åpner for nye former for organisering av persontransport, hvor både
kommersielle og offentlige aktører får nye posisjoner og oppgaver. Endringer i de reisendes
adferd og livstil gir nye muligheter og utfordringer. Det er ventet at tre mobilitetsløsninger
vil prege transporten i fremtiden:


Autonome/ selvkjørende kjøretøyer



Delemobilitet (Flere brukere av samme kjøretøy)



Mobilitetstjenester som Mobility as a Service (MaaS) (mobilitet som kjøpes som en
tjeneste fra offentlige og private tilbydere)

Fremtidens reiser
Samfunnsendringene åpner for nye former for organisering av persontransport, hvor både
kommersielle og offentlige aktører får nye posisjoner og oppgaver. Endringer i de reisendes
adferd og livstil gir nye muligheter og utfordringer. Det er ventet at tre mobilitetsløsninger
vil prege transporten i fremtiden:




Autonome/ selvkjørende kjøretøyer
Delemobilitet
Mobilitetstjenester som Mobility as a Service (MaaS)

Den 28. november 2017 vedtok Stortinget en ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy i
Norge. Dette åpner for at en kan prøve ut selvkjørende kjøretøy på pre-programmerte ruter
i trafikk. Bussen må være bemannet med en vert om bord som kan ta over ved behov.
Eksisterende selvkjørende busser er små og holder lav hastighet, og er kun i begrenset grad
egnede til å kjøre i blandet trafikk.
Autonome biler finnes allerede i dag, men i de fleste tilfeller er det en person som kan ta
over som sjåfør ved behov. Det er forskjellige oppfatninger av når en vil se helautonome
selvkjørende biler i trafikk, uten at det er behov for en person som skal kunne ta over
kontrollen over kjøretøyet. Sintef peker på introduksjon i markedet en gang mellom 2018 til
2025. Det er ventet at selvkjørende biler som håndterer krevende vær og kjøreforhold, slik
som is og snø, vil komme på markedet på lengre sikt. Det fleste peker på at selvkjørende
biler vil dominere trafikkbildet en gang fra 2040.
Det er en rivende utvikling på området, og næringslivet og forskningsmiljøer konkurrerer
med å være «første ute» og lede det globale kappløpet om å kunne tilby markedet
autonome kjøretøyer. Både private aktører, staten og EU er villige til å bidra med
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tilleggsfinansiering for å drive frem ny teknologi og nye løsninger.
Usikkerheten rundt hvordan selvkjørende biler vil påvirke transporten og transportomfanget
er stor. Mange fagfolk peker på risikoen for at selvkjørende biler blir private og ikke delte
eller kollektive. Dette vil i tilfellet føre til økt persontransport. På den andre siden vil en
større grad av bildeling og samkjøring kunne redusere behovet for parkering. Mindre bruk
av verdifulle arealer i sentrum til parkering og redusert krav til antall parkeringsplasser i
nybygg kan bli en effekt.
Det er flere scenarier for framtidens transport i byene. To ytterpunkter er «privat
autonomi» og «sømløs mobilitet» (Bloomberg & McKinsey, 2016). Scenariet «privat
autonomi» innebærer at bilene i hovedsak er førerløse og elektriske, men fortsatt private,
og er mest sannsynlig i mindre tette og mer eller mindre urbane områder i rike land. Til tross
for at delte automatiserte kjøretøy (DAK) er betydelig rimeligere enn private automatiserte
kjøretøyer (PAK), vil de fleste ha god nok økonomi til å kunne prioritere en PAK ut fra verdier
som uavhengighet og komfort med å kunne reise i sitt eget private rom. Dette kan føre til
mer transport, og mer spredt bosetting, behov for utbygging av veger.
Rask og effektiv kollektivtransport vil også i dette scenariet kunne konkurrere på noen
forbindelser. «Sømløs mobilitet» er et scenario som er mest sannsynlig for tett befolkede,
velstående storbyer, der kollektivtransport og dør-til-dør transport bestilt ved behov
dominerer transportbildet. Her spiller privatbilen en mindre sentral rolle. I dette scenariet
har innbyggere tilgang på mobilitet som en tjeneste (Mobility as a service) på en digital
plattform (gjerne en app på en smarttelefon). Den reisende har mange miljøvennlige,
rimelige og fleksible reisealternativer. Transporttjenester vil tilbys både av offentlige
aktører, kommersielle aktører, samt privatpersoner (ved f. eks. samkjøring).
Kollektivtransporten antas fortsatt å utgjøre ryggraden i transportsystemet, spesielt
skinnegåendetransport over lange distanser vil kunne konkurrere i tid og komfort med bilen.
Scenariene ovenfor illustrerer at det er viktig å ta en proaktiv tilnærming, hvor man prøver å
tilrettelegge for at automatiserte kjøretøy blir en vel fungerende del av et bærekraftig
transportsystem basert på «deling» og kollektivtransport. Ved en reaktiv holdning kan man
risikere å få uheldige konsekvenser av utviklingen. Det viser at også i fremtiden vil være
viktig å regulere trafikk i byene.
Mobilitetstjenester som Mobility as a service (MaaS) vurderes på sikt å kunne tilby et reelt
alternativ den privateide bilen, som i dag utgjør det viktigste transportmidlet for mange
mennesker. Det vil kunne gi et nytt mobilitetstilbud som er biluavhengig, og gi mulighet for
de uten privatbil å delta mer aktivt i samfunnet.
For at en slik tjeneste skal fungere like bra, elle gir bedre tilgjengelighet enn privatbilen, må
den inkludere flere ulike transportformer og basere seg på individers reelle reisebehov.
Mobilitet som en tjeneste samordner ofte flere måter å forflytte seg på i byen (f.eks. leieelbil, tog, bysykkel), og gir mulighet for å betale reisene samlet via et felles grensesnitt
(oftest app på smarttelefonen). Nye alternativer for første og siste del av reisen med et
kollektivt reisemiddel kan være elektrisk scateboards, elektrisk sparkesykkel og ståbrett
m.m. Målet er en sømløs reiseopplevelse basert på individuelle reisebehov. Dette vil kunne
styrke attraktiviteten til kollektivtransporten i konkurransen med privatbilen.
Til nå er MaaS utprøvd i noen storbyer i verden. Det vurderes som fullt mulig å etablere et
helhetlig mobilitetstilbud i tråd med MaaS-konseptet i Norge, særlig i storbyene (TØI 2017).
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Forutsetningene er at det finnes et godt etablert kollektivtilbud og stor utbredelse av
smarttelefoner. MaaS i storbyregioner i Norge er ventet å kunne redusere bruk av privatbil.
Det er begrenset erfaring med MaaS i en region med små og mellomstore byer.
I tillegg til autonomi og mobilitetstjenester som Mobility as a service (MaaS) vil
delemobilitet spille en rolle i fremtidens reisemiks. Delingsmobilitet er en teknologidreven
innovasjon på transportområdet som er forventet å prege framtidens transport.
Delingsøkonomi er forretningsmodeller basert på transaksjoner mellom privatpersoner,
formidlet gjennom digitale plattformer, som f. eks. bilen. Delingsmobilitet kan bidra til å
bedre utnytte privatbilene, som i regel står ubrukt 95% av tiden. Bildeling innebærer som
regel at flere har tilgang på en pool av biler, gjerne gjennom et abonnement. Potensialet
med bildeling er å begrense antallet privatbiler. I fremtiden vil for eksempel borettslag og
større arbeidsplasser kunne tilby delebiler som et alternativ til å eie og bruke egen bil. Slike
ordninger er allerede innført i Oslo. Med bedre og effektive bestillingsmåter og et utvidet
tilbud, kan det lages attraktive løsninger som kan bli et bra alternativ til å eie egen bil for
mange.
Samkjøring vil bli enklere gjennom digitale plattformer/apper som matcher transportbehov
og etterspørsel i sann tid. Samkjøring innebær at en sjåfør plukker opp en passasjer på sin
reise til et målepunkt. Det er få eksempler i Norge på utbredt bruk av samkjøring når det
gjelder personbiler. Bildeling derimot har gått fra å være et nisjemarked, til å vekke
kommersiell interesse hos alle store bilprodusenter og bilutleiefirmaer. I Vestfold har
Vestfold fylkeskommune tatt et initiativ til samarbeid mellom bedrifter og offentlige
institusjoner som skal medvirke til å øke samkjøringen i Vestfold.
Trenden beskrevet ovenfor viser at konkurransen for tradisjonelle kollektivselskaper
kommer fra mange nye hold i årene fremover, både fra nye transportformer og nye
tilbydere. Dette vil sannsynligvis endre måten vi tenker på kollektivtransport. Dagens
kollektivtransport er i hovedsak rutebundne, mens fremtidens kollektivtransport kan få mer
innslag av fleksibel og behovsstyrt transport (på bestilling).
En kan se for seg at det mobilitetsalternativet som er billigst og raskest vil bli det foretrukne.
For at tradisjonell kollektivtransport skal lykkes med å beholde sin posisjon i markedet - og
styrke den - må tilbydere ta i bruk nye teknologi på et tidlig tidspunkt. Det blir viktig å
erfare, og bruke teknologi og løsninger til sin fordel, også for å bygge opp under politiske
mål for transporten i byene og regionen. Det vil være viktig å ha individenes reisebehov som
førsteprioritet når en utvikler kollektivsystemet i fremtiden.
Flere byer og regioner i verden, også i Norge, tester ut selvkjørende busser som en integrert
del i kollektivtransporten. Selvkjørende biler og busser har åpenbare fordeler ved at
sjåførkostnadene kuttes. Elektrisk drift kutter også driftskostnadene betydelig. De
autonome elektriske bussene gjør det mulig å tilby et mer finmasket kollektivtransportnett,
med autonom matetransport til/fra kollektivknutepunkt (gjerne første og siste del av
reisen).
Autonomisering og delingsøkonomi gir noen gode muligheter for å utvikle en mer
miljøvennlig mobilitet og sømløse reiser fra dør til dør. Det er god grunn til å tro at ny
teknologi i nær fremtid kan anvendes til å tilby en reise som kombinerer tog/buss med en
selvkjørende bil eller buss som kan bringe deg den siste kilometeren til/fra hjem eller jobb.
Dette vil kunne bidra til å gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv, som igjen kan bety redusert
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bruk av privatbil. Det vil også gjøre flere med funksjonsnedsettelser i stand til å delta i
samfunnet på lik linje med andre.
Samkjøring kan også bli en god måte å redusere biltrafikken i byene på. Selvkjørende biler vil
i fremtiden kunne begrense biltrafikken dersom de deles av flere. Bildelingstilbudet er svært
begrenset i Vestfold i dag. I fremtiden vil for eksempel borettslag og større arbeidsplasser
kunne tilby delebiler som et alternativ til å eie og bruke egen bil. Slike ordninger er allerede
innført i Oslo. Med bedre og effektive bestillingsmåter og et utvidet tilbud, kan det lages
attraktive løsninger som kan bli et bra alternativ til å eie egen bil for mange.
Usikkerheten rundt hvordan selvkjørende biler vil påvirke transporten og transportomfanget
er stor. Mange fagfolk peker på risikoen for at selvkjørende biler blir private og ikke delte
eller kollektive. Det vil i tilfellet føre til økt persontransport. På den andre siden, vil en større
grad av bildeling og samkjøring redusere behovet for parkering. Mindre bruk av verdifulle
arealer i sentrum til parkering og redusert krav til antall parkeringsplasser i nybygg kan bli en
effekt.
Den 28. november 2017 vedtok Stortinget en ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy.
Dette åpner for at en kan prøve ut selvkjørende kjøretøy innenfor avgrensede områder.
Både private aktører og staten er villig til å bidra med tilleggsfinansiering for å drive frem ny
teknologi og nye løsninger.
Utvikling av nye ruteplanleggings- og billetteringssystemer for kollektivtransporten og apper
for parkering som gjør det enklere å finne ledig parkeringsplass og betale, er en del av den
teknologiske utviklingen som gjør transporthverdagen enklere for folk. Et eksempel på dette
er «Entur»-appen som gjør det mulig å planlegge sammenhengende kollektivreiser i hele
landet. I fremtiden vil man også kunne betale hele kollektivreisen via denne appen.
El-sykler har de senere årene blitt mer og mer populært, og bidrar til å gjøre sykkel til et mer
egnet transportmiddel for mange typer reiser. El-sykler gjør at de topografiske barrierene
minsker betraktelig, og gjør det mulig å sykle lenger på samme tid som en vanlig sykkel.
Innføring av nye og elektrifiserte fremkomstmidler (lastesykler, skateboard, ståbrett med
mer) utfordrer sammenblandingen av gående, syklister og andre «kjøretøy» på samme
areal. Det er derfor viktigere enn noen gang at gående og syklistene får atskilte løsninger.

Figur 2:

Ny teknologi gir opphav til videreutvikling av eksisterende og utvikling av nye transportmidler.
Foto: Gunnar Ridderström/Citiplan
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Befolkningsutviklingog demografi
I følge SSB’sprognoser,vil befolkningeni Vestfoldi 2040 være289.000mot dagens247.000
innbyggere.Det er en økningpå 42 000 innbyggere.Dersomdagensreisemiddelfordelingog
3,5 reiserper personper dag leggestil grunn, betyr dette 150.000flere reiseri 2040.I dag
gjennomføresdet ca.1 million reiser hver dag i Vestfold.Dette er en økningi antall reiser på
14,5 prosent.Mangeav disseer korte turer som vil påvirkebyområdenespesielt.
Den demografiskeutviklingengjør at vi i Vestfoldblir flere eldre. Det betyr en endringi
transportbehovog mobilitet. I tillegg har det vært flere yngresom velgerikke å ta sertifikat.
For å skapeet sosialtbærekraftigtransportsystem,må vi ta høydefor at vi i Vestfoldblir
flere eldre og ungevoksneuten sertifikat, og som er avhengigav offentlig transport for å få
hverdagentil å gå rundt. Sentrallokaliseringav boliger,serviceog handelvil ogsåavgjøre
dissegruppenesmobilitet.
Befolkningsutviklingeni byenerundt Oslofjordenstemmermed bildet av Oslosom den
sterkestemotoren i den regionaleutviklingen.De byene som ligger i pendlingsavstandfra
hovedstadenhar en sterkerebefolkningsvekst,og en større veksti gruppen18-66år, enn de
andre byene.I Vestfoldgår det store «pendlingsskillet»per i dag i Tønsberg.Tønsbergkan
trekke på Oslosattraktivitet, mensbyenei den søndredelen av Vestfoldikke har den
sammeattraksjonen.
Med en sammenslåttregion med Telemark,vil ogsåpendlingenmellom Grenlandog
Vestfoldbyenebli større. Eidangerparsellen
for jernbanenmellom Larvikog Porsgrunnsom
åpner høsten2018,vil gi en reisetid med tog mellom Tønsbergog Skienpå om lag 1 time.

Figur3:

Oversiktover befolkningsutviklingeni Vestfold.Datafra Statistisksentralbyrå.

Reisevaner
Reisevaneundersøkelse
2013/14 viser at 2 av 3 (68 prosent) av alle dagligereiser i Vestfold
foregår med bil. Gangturerutgjør 1 av 5 reiser (18 prosent),sykkelog kollektiv 1 av 20 (6
10
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prosent) reiser hver. Bilandelen er minst i sentrum, mens andelen kollektiv, sykkel og gange
er høyere i enn utenfor sentrum. Handel og servicereiser utgjør den største andelen av de
daglige reisene med 28 prosent, mens andelen arbeidsreiser er 18 prosent, 19 prosent er
fritidsreiser, 11 prosent er besøksreiser og 11 prosent er følge- og omsorgsreiser. Når
Vestfold skal dreie reisemiddelvalgene over på gang, sykkel og kollektiv må vi se nærmere
på flere reiseformål enn kun arbeidsreisene, selv om det er arbeidsreiser i rush som det
anses lettest å påvirke, og som gir kapasitetsproblemer i veinettet.
Noen hovedtrekk i utvikling av reisevaner i Vestfold:


Befolkningens tilgang på bil har økt



Folk som bor i sentrum har lavere tilgang til bil enn utenfor fordi færre eier egen bil og
det er flere som ikke har førerkort



Bilandel er lavere i sentrum enn utenfor fordi færre som bor i sentrum bruker bil enn de
som bor utenfor sentrum



80 prosent av yrkesaktive har gratis tilgang på parkeringsplass hos arbeidsgiver



Bilreiser utgjør nesten 80 prosent av transportarbeidet (antall km per døgn) fordi bilturer
som regel er lengre enn turer til fots, på sykkel eller med kollektivtransport



Vi reiser lenger, og bilreiser utgjør en stadig større andel av reisene



Vi reiser lengre per dag enn tidligere. I 2005 var en gjennomsnittsreise 10,2 km, i 2009
12,3 km, mens den i 2013/14 var 13,6 km.



Andelen med god tilgang til kollektivtransport har økt



Det har blitt færre sykkelreiser de senere årene

Etter at bomringen i Tønsberg ble fjernet i november 2016, har biltrafikken her økt med 910 prosent. Trafikkveksten i Vestfold var i 2017 på 3,2 prosent. I 2016 var trafikkveksten på
1,8 prosent i Vestfold, altså betydelig lavere enn i 2017. Det antas at den store
trafikkveksten i Tønsberg-området i 2017 i hovedsak skyldes at bomringen ble fjernet i 2016.
I 2012 ble det gjennomført en reisevaneundersøkelse blant elever i videregående skole om
hvordan de kommer seg til skolen. Av de som bor innen 0-5 km fra skolen reiser 25 prosent
med bil alene eller sammen, mens 27 prosent reiser med buss. 15 prosent oppgir at de
kommer med moped/motorsykkel, 16 prosent oppgir at de sykler og 22 prosent går. I et
folkehelseperspektiv er økt gange og sykkelbruk for skolereiser et mål i seg selv for å bedre
folkehelsen.
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2

Transportsystemet i Vestfold

Vestfold er Norges nest minste fylke i areal, og det tredje tettest befolkede (etter Oslo og
Akershus). Over 80 prosent av befolkningen bor i byene og tettstedene langs kysten. Et
konsentrert bosettingsmønster og korte avstander gjør at potensialet for mer miljøvennlige
reisevalg er stort. Likevel foregår hoveddelen av persontransport med personbil.
Reisevaneundersøkelsen fra 2013/14 viser at bilandelen har økt fra 2005 og til i dag.
Vestfold er et fylke med en internasjonal lufthavn, internasjonal havn for fergetrafikk, et
antall godshavner, en motorvei fra nord til sør, og et velutviklet og finmasket nett av
fylkesveier og kommunale veier. De siste 10 årene er det etablert en moderne firefelts
motorvei gjennom hele fylket. I følge NTP 2018 – 2029 vil det innen 2024 være etablert en
dobbeltsporet jernbane fra Oslo til Tønsberg, med kapasitet for hastigheter opp til 250
km/timen. Det planlegges for videre utbygging av dobbeltspor sørover mot Skien for å legge
til rette for halvtimesavganger. Fylket har gode interne forbindelser nord-syd, og effektive
relasjoner med omland og utland.

Figur 4: E18 ved Bommestad
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2.1

Arealutvikling og transport

Arealutviklingen og transporten er gjensidig avhengig av hverandre. En arealbruk med store
avstander mellom de ulike funksjonene fører til mer transport. En konsentrert byutvikling
legger grunnlaget for at flere kan variere sine reiser ved å gå, sykle eller reise kollektivt til
sine daglige gjøremål, og at de blir mindre avhengig av å bruke bil. En spredt arealbruk
skaper større bilavhengighet, økte kostnader til utbygging og vedlikehold av infrastruktur og
høyere kostnader for den enkelte til transport. Utbygging av nye veier skaper erfaringsvis et
press på utbygging av nye arealer, som igjen bidrar til arealspredning og mer bilavhengig
transport. Vestfold opplever i dag et økt press på utbygging av kontorer og
næringsvirksomhet langs E18. For å redusere bilbruk og bilavhengighet, må mest mulig av
de personintensive arbeidsplassene lokaliseres i bysentraene og ved knutepunkter for
kollektivtrafikken.
Vestfoldbyene har i dag litt ulik tetthet, men sammenlignet med andre tilsvarende byer er
tettheten lav. Byregnskapet som er utarbeidet i forbindelse med den regionale planen for
bærekraftig arealpolitikk (RPBA) viser at det er et stort fortettingspotensial i bysentrene og
randsonen av Vestfoldbyene.

Figur 5:

Områdeutnyttelsen i de fem Vestfoldbyene. Grafen til venstre viser tettheten i Vestfoldbyene
sammenlignet med andre byer av tilsvarende størrelse.

Jernbanen gjennom Vestfold planlegges og bygges ut med sammenhengende dobbeltspor
fra Drammen til Porsgrunn, og nye stasjoner skal etableres i byene. Unntaket er nye
Skoppum stasjon som vil betjene Horten, Stokke som er et satsingsområde for fortetting i
RPBA og Torp som lokaliseres ved flyplassen. Dobbeltsporet mellom Larvik og Porsgrunn

13

Vedlegg til Regional transportplan for Vestfold – 16. august 2019
åpner høsten 2018 og vil redusere reisetiden mellom de to byene fra 34 til 12 minutter.
Etablering av arbeidsplasser nært opp mot stasjonene er det som gir best kundegrunnlag for
toget, og er derfor vektlagt i planforslaget til den regionale planen for bærekraftig
arealpolitikk (RPBA).
En konsentrert utbygging og fortetting er et virkemiddel for å sikre jordvern og gjøre gange
og sykkel mer attraktive og anvendelige som transportformer. Utbygging av infrastruktur
legger ofte beslag på dyrket og dyrkbar mark. Å redusere utbyggingen av ny infrastruktur er
et grep for å bevare de dyrka og dyrkbare arealene i Vestfold. Vestfold har Norges beste
matjord, og minst mulig av den bør bruks til andre samfunnsformål enn landbruk.
Utfordringer knyttet til arealutviklingen:


Lokalisering av boliger og næringsvirksomhet med mange arbeidsplasser utenfor
områder med kollektivbetjening skaper unødvendig biltrafikk. For lange avstander til
blant annet bysentrum og manglende tilrettelegging, gjør gange og sykling vanskelig.
Etablering av kontorarbeidsplasser langs E18 er ekstra problematisk fordi det i tillegg
belaster kryssområdene slik at det kan oppstå tilbakeblokkering ned på motorveien.



Flateparkering i bysentrene beslaglegger verdifulle arealer som kan benyttes til fortetting
eller etablering av parker og rekreasjonsområder. Parkering i byområdene må sikre
tilgjengelighet for handlende og andre som har ærend i byområdene. Langtidsparkering
for arbeidstakere bør lokaliseres utenfor sentrumsområdene slik at de ikke beslaglegger
verdifull parkeringskapasitet for korttidsparkering.



Etablering av boliger, næring og annen arealbruk må tilrettelegge for bruk av sykkel,
blant annet gjennom etablering av sammenhengende sykkelveier og sikker
sykkelparkering. Det må sikres nødvendige arealer for sykkelveier, sykkelparkering og
andre funksjoner for syklende i reguleringsplaner og byggesøknader.

2.2

InterCity Vestfoldbanen

Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. I henhold til
Nasjonal transportplan (NTP) 2018 – 2029 skal det være bygget et sammenhengende
dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg innen 2024, og på hele Vestfoldbanen innen 2032.
Kapasiteten på togene på Vestfoldbanen er i dag kritisk. De fleste togene er overfylte, særlig
i rushtiden. Regulariteten på togene er uforutsigbar, med tidvis store forsinkelser. Det
haster å få på plass et mer kapasitetssterkt og robust togtilbud med høyere frekvens enn i
dag som er 1 tog i timen i hver retning (2 i rushtiden).
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Figur 6:

Utbyggingsrekkefølgen for dobbeltspor på delstrekningene på Vestfoldbanen.

I 2012 ble det ferdigstilt en konseptvalgutredning (KVU) for IC Vestfoldbanen. Det
prosjektutløsende behovet for tiltak i IntrerCity-korridoren Oslo – Skien var «Økt kapasitet
for person- og godstransport på jernbanen i IC-området for å sikre tilstrekkelig punktlighet,
frekvens og reisetid». Samfunnsmålet for utbygging av InterCity-strekningen er at «ICkorridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og
arbeidsområdene godt sammen». Med bakgrunn i det prosjektutløsende behovet og
samfunnsmålet ble det formulert ett absolutt krav for konseptvalgutredningen for ICstrekningen Oslo-Skien som alle konsept må tilfredsstille: «Økt kapasitet og pålitelighet for
persontransport på bane på strekningen Oslo - Skien».
Anbefalingene i KVUen danner grunnlaget for den kommunedelplanprosessen som nå pågår
mellom Tønsberg og Larvik. Planprogrammet for strekningen Stokke – Larvik ble vedtatt
høsten 2017, mens den for strekningen Tønsberg – Stokke venter på fastsettelse av
departementet. Bakgrunnen for en statlig fastsettelse av planprogrammet for denne
strekningen, er at kommunestyrene i Tønsberg og Færder (den gang Nøtterøy) vedtok å ta
«Nøtterøykorridoren» ut av videre utredninger og at Bane NOR hadde innsigelse til dette.
Sammenhengende dobbeltspor Oslo – Tønsberg vil redusere reisetiden til Oslo med om lag
10 minutter og gi en vesentlig mer driftssikker, kapasitetssterk og robust togtrafikk.
Sammen med prosjektet Farriseidet– Porsgrunn, vil det gi en reisetidsreduksjon på om lag
30 minutter på strekningen Oslo – Porsgrunn. Å få redusert reisetiden mellom Oslo,
Vestfoldbyene og Grenland, vil gi toget et konkurransefortrinn i forhold til bil for transport
mellom byene. Vestfoldbanen betyr dessuten mye for pendling internt i Vestfold og mot
Porsgrunn/Skien. Det er behov for et bedre togtilbud sørover mot Skien. For eksempel vil
første tog om morgenen være i Skien etter kl. 8, noe som er for sent med tanke på
arbeidspendling.
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Figur 7:

De nye stasjonene på Vestfoldbanen er sentrale i transportsystemet i Vestfold. Lokalisering av de
fremtidige stasjonene vil påvirke både transportsystemet og byutviklingen i lang tid fremover.
Foto: Gunnar Ridderström/Citiplan.

Utbygging av Nykirke – Barkåker gir mulighet for fire tog i timen til Tønsberg. Reisetid fra
Oslo blir om lag en time. Strekningen Tønsberg – Larvik planlegges ferdigstilt i 2032, og vil gi
betydelig redusert reisetid og muliggjør økt frekvens på hele Vestfoldbanen mellom Skien og
Oslo. Ifølge Bane NOR vil et lengre kryssingsspor mellom Stokke og Sandefjord muliggjøre å
utvide tilbudet til Skien med to tog i timen. Denne strekningen kan derfor være aktuelt å
prioritere først i videre utbygging av dobbeltspor sør for Tønsberg. Det forventes at et fullt
utbygd dobbeltspor legger til rette for å etablere et lokaltogtilbud mellom Vestfoldbyene og
Telemark, der også Bratsbergbanen vil kunne få en rolle for et togtilbud mellom Notodden
og Larvik.
For å få på plass et togtilbud med fire tog i timen til Tønsberg er det behov for et
hensettingsområde for å kunne parkere togene over natten. Det pågår et arealsøk etter et
slik område i nærheten av Tønsberg. Områder nord for Tønsberg vil kunne knytte seg opp
mot eksisterende dobbeltspor, mens områder sør for Tønsberg må knyttes til dagens
enkeltspor. Det siste innebærer at deler av dagens enkeltspor må bli liggende etter at nytt
dobbeltspor er bygget for å frakte tog til og fra hensettingsområdet.
Dagens jernbane er lite konkurransedyktig mot buss og bil på strekningen mellom Oslo og
Kristiansand. En sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen kan gi grunnlag for
positiv regional utvikling i Agder, Grenland og Vestfold ved at toget blir et konkurransedyktig
transportmiddel mellom regionene. Konseptvalgutredningen (KVU) om sammenkoplingen
av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen viser at bygging av Grenlandsbanen vil gi vesentlig
kortere reisetid på strekningen Oslo – Kristiansand – Stavanger (1 time). KVU-en ligger
fortsatt til behandling i Samferdselsdepartementet. Sammenkobling av Vestfoldbanen og
Sørlandsbanen vil bidra til økt attraktivitet og regional attraktivitet for Vestfold og Telemark.
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Utfordringer knyttet til InterCity Vestfoldbanen:


Manglende planavklaring for nye traseer og stasjoner på Vestfoldbanen skaper
usikkerhet rundt fremtidig byutvikling og fremdriften på InterCity-utbyggingen.



Utviklingen av stasjonene som attraktive knutepunkter med god service til alle
trafikantgruppene vil kreve koordinering mellom statens, fylkeskommunens og
kommunenes planer.



Knutepunktene må utformes slik at det er lett og effektiv overgang mellom
transportmidlene, parkering for bil, sykler og lademuligheter for elektriske kjøretøyer.



Arealbruken rundt knutepunktene må bygge opp under og styrke funksjonen som
knutepunkt. Knutepunktene må bidra til en attraktiv byutvikling og legge til rette for
etablering av arbeidsplasser i gangavstand fra stasjonene. Planlegging og utforming
må ses i sammenheng med byenes planer for byutviklingen og statens,
fylkeskommunens og kommunenes planlegging må koordineres i utviklingen av
knutepunktene.



Det må finnes en løsning for betjening av Torp flyplass som bygger opp under
flyplassens betydning som regionalt viktig funksjon samtidig som de funksjonelle
kravene knyttet til InterCity ivaretas.



Togtilbudet sørover i rushtiden morgenen og ettermiddag er for dårlig og legger ikke
til rette for arbeidspendling fra Vestfold og til/fra Grenland.



Det er behov for å igangsette planleggingen av Grenlandsbanen slik at utbygging kan
skje så raskt som mulig etter at InterCity med dobbeltspor til Porsgrunn er ferdigstilt.

2.3

Kollektivtrafikken

Nasjonalt og lokalt er det vedtatt forpliktende mål om at kollektivtrafikken skal stå for en
større del av det samlede transportomfanget. Fordi de fleste kundene har alternativer, må
kollektivtrafikken framstå som et førstevalg i stadig flere sammenhenger. Utfordringen
handler først og fremst om en overgang fra bilbruk til kollektivtrafikk hvor langt flere må ta
kollektivtrafikken i bruk på sine daglige reiser.
I byområder prioriteres kollektivruter med høy frekvens og direkte fremføring framfor
flatedekning for å betjene større eller mindre befolkningstette områder. Det er dette som
gir et konkurransedyktig tilbud sammenliknet med bil. For Tønsberg og Larvik har Vestfold
kollektivtrafikk utarbeidet trafikkplaner for kollektivtrafikken i samarbeid med kommunene.
Tilsvarende utredninger vil skje for Holmestrand, Hof og Sande, samt i Horten og Sandefjord.
Målet med trafikkplanene er å optimalisere tilbudet både med tanke på økte
kollektivandeler og økonomi.
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Figur 8:

Prinsipp for organisering av busslinjer. Bussen må unngå unaturlige omveier og "tidstyver".

Prinsippene som legges til grunn for utvikling av tilbudet i Vestfold er at tilbudet skal være
enkelt å forstå for kundene med færrest mulig linjeføringer, ha høy frekvens i de områdene
der det bor og arbeider flest folk og mest mulig direkte linjeføringer slik at
konkurransekraften til kollektivtrafikken økes i forhold til privatbilen.
Vestfold kollektivtrafikk AS (VKT) har ansvaret for lokal kollektivtrafikk og skoleskyss i
Vestfold på vegne av Vestfold fylkeskommune. Selskapet eies av Vestfold fylkeskommune.
Det kjøres om lag 10,2 millioner rutekilometer årlig fylket av totalt 220 busser. Målene i
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) om at tilbudet skal styrkes der potensialet
for overgang fra bil til buss er størst, er styrende for utviklingen av tilbudet. Blant annet har
frekvensen på dagtid økt og helgetilbudet blitt bedret. Rushperiodene morgen og
ettermiddag utgjør i overkant av 30 prosent av reisene. Det har vært en vekst i antall
kollektivreiser hvert år siden 2000. De siste ti årene har kollektivtrafikken i Vestfold hatt en
vekst på 25 prosent. Tønsberg-regionen står for 49 prosent av reisene i fylket. Barn, ungdom
og unge voksne står for 67 prosent av reisene, men utgjør kun 35 prosent av befolkningen i
fylket. Voksne mellom 30 og 66 år står for 20 prosent av reisene og utgjør 49 prosent av
befolkningen. Det bør være et betydelig potensial for å øke antall kollektivreiser i den
voksne kategorien.
Kollektivtrafikken kan ikke konkurrere med bilens fleksibilitet og hastighet. Hvis det er kø
står bussene i samme køen som bilene hvis det mangler kollektivfelt. Punktligheten i rush
må bedres for å få flere til å reise kollektivt. Det er også i rush potensialet for økt
kollektivbruk er størst. Tilbudet på sen kveldstid og i helger er kun tilgjengelig i de mest
befolkningstette områdene. Kundeundersøkelser blant befolkningen i Vestfold viser at en
stor del av befolkningen er godt fornøyd med kollektivtilbudet på hverdager. Mange ønsker
seg imidlertid et bedre tilbud på kvelder og i helgene. Bedre punktlighet på bussrutene i
fylket er også et ønske fra mange.
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Figur 9:

Illustrasjon av prinsippet med pendeldrift. Pendeldrift gir enklere tilbud for kundene (tre linjer til
erstatning for seks) og direktereiser for noen reisende.

Ønsket om et bedre tilbud om kveldene og i helgene henger blant annet sammen med å
kunne reise kollektivt til ulike kulturtilbud i fylket. Ut fra dagens rutetilbud er det vanskelig å
komme seg tur-retur med buss (eller tog) mellom byer og tettsteder på kveldstid og i
helgene. Sammenlignet med andre fylker har Vestfold størst utfordringene på områdene
billettpriser, holdninger til kollektivtrafikk og punktlighet. (Kilder: Rapport VKT:
Kundetilfredshet i 2017, Kollektivtrafikkforeningen: Kollektivtrafikkbarometer 2017)
Kollektivtrafikkens viktigste bidrag til reduserte utslipp er å få flest mulig til å sette fra seg
bilen. Dernest er det viktig å redusere utslippene fra kjøretøyene. Fylkestinget vedtok ved
budsjettbehandlingen for 2015 en ambisjon både om klimanøytrale driftsavtaler for
kollektivtransporten og klimanøytral skolekjøring i tillegg til buss innen 2025. I 2014 vedtok
Fylkestinget at 70 prosent av kjørte kilometer med rutebuss i Vestfold i framtida skal
baseres på biogass som drivstoff. Dette har foreløpig fått effekt for én av tre
anbudskontrakter - Tønsberg og omegn.
Ved å samordne ressursene som blir benyttet på serviceruter, skoleskyss, tilrettelagt
skoleskyss (taxi) og skoleskyss med minibuss kan det tilbys et tilbud til langt flere enn i dag.
Et slikt tilbud vil i hovedsak være basert på bestilling, og kan gi et godt tilbud til mindre tett
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bebygde områder. Erfaringene viser imidlertid at et slikt tilbud vil være forholdsvis kostbart.

Figur 10:

Analyse av antall boenheter i Vestfold som ligger innenfor 500 meter fra en kollektivlinje med 15
og 30 minutters frekvens i rush. 44 prosent av boenhetene ligger innenfor 500 meter fra en linje
med 15 minutters frekvens, og 75 prosent av boenhetene innenfor 500 meter fra en linje med 30
minutters frekvens i rush.
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Flere områder er i dag dekket av serviceruter som dekker reiser fra boligområder utenfor
sentrum og inn mot byene med lav frekvens og stor grad av flatedekning. Dette tilbudet kan
styrkes ved å benytte ledig kapasitet på minibusser som benyttes til skoleskyss, ledig
kapasitet hos Taxiselskapene og midler fra TT ordningen.
VKT har i dag ca. 50 minibusser på heldagsleie med ledig kapasitet utenom skolekjøringen. I
tillegg har taxiene i fylket opp mot 70 prosent «ståtid», i hovedsak utenom
skoleskyssperiodene. Ved å samordne disse ressursene til en anropsstyrt tjeneste i
spredtbygde områder kunne fylkeskommunen gi mange innbyggere et bedre
mobilitetstilbud.
En stor andel av befolkningen i tetteste byområdene har tilgang til bussruter med 15
minutters frekvens i rushtidsperiodene, i tillegg til at det kjøres flere serviceruter for å gi
tilbud i mindre tett befolkede områder. I indre Vestfold (Re, Lardal og Hof) er busstilbudet
mer begrenset, og skoleskyss utgjør en vesentlig del av tilbudet. Avstanden mellom
bussholdeplasser i tettbygde områder bør ikke overstige 600 m. Gode fremkomstveier og
snarveier for gående og syklende kan også ansees som verktøy for å øke andel
kollektivreisende. Det er dermed viktig at disse snarveiene ivaretas og vedlikeholdes.
Det er ifølge SSB 77.918 boliger i Vestfold i dag. 44 prosent av boenhetene ligger innenfor
500 meter (i luftlinje) fra en kollektivlinje med 15 minutters frekvens i rush. 75 prosent av
boenhetene i fylket ligger i dag mindre en 500 meter fra en kollektivlinje med minimum 30
minutters frekvens i rush. Med en befolkningsøkning på 11 000 personer frem til 2040 vil
det bli behov for ca. 3.000 boenheter frem til 2030. En økning på 6 prosent av boenhetene
fra dagens tall utgjør 4.675 boenheter. Nybyggingen alene vil ikke være nok til å øke
prosentandelen boenheter som ligger nær kollektivlinjer med høy frekvens. Målet kan nås
ved å legge om kollektivlinjer slik at de dekker flere boenheter, eller ved å øke frekvensen til
eksisterende linjer.

Figur 11:

Valg av drivstoff og teknologi varierer med type trafikk (Kilde: basert på TØI-rapport 1517/2017)
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I 2017 ble 3,4 av 10,5 mill. kilometer i rute kjørt med biogass som drivstoff. Biogassen
produseres lokalt. Busser som går på diesel er mer miljøvennlige enn om passasjerene kjørte
egen bil dersom det er 4-5 passasjerer pr buss.
Entur AS er et nyopprettet statlig virkemiddelselskap som skal gjøre det enkelt å planlegge
og kjøpe billett til en kollektivreise på tvers av ulike reiseformer, transportselskaper og
fylker. Foreløpig er det utviklet felles nasjonal reiseplanlegger blant annet i form av egen
app.
Det er store utfordringer med å få til et takstsamarbeid mellom buss og tog. Toget er
ryggraden i kollektivsystemet mellom byene i Vestfold. Det er derfor viktig å få på plass
felles billettering av kombinerte reiser. Sentral stasjonslokalisering i byene, med god kontakt
med knutepunkt for lokal kollektivtransport er en forutsetning for at flere kan reise
kollektivt på hele reisen. Som en tommelfingerregel regnes 400 - 800 meter som akseptabel
gangavstand til et kollektivknutepunkt med overgang mellom buss/tog og buss/buss. Dette
tilsvarer 5 - 10 min gange.
Det arbeides kontinuerlig med å oppgradere holdeplasser til en standard som tilfredsstiller
kravet til universell utforming. I 2017 ble det anslått at 45 av de 100 mest brukte
holdeplassene har tilfredsstillende universell utforming. Fylkestinget har i
økonomiplanperioden 2018-2021 mål om hvert år å oppgradere ytterligere 5 av de 100
mest brukte holdeplassene. Omlag 60 prosent av påstigningene skjer på disse 100
holdeplassene. Ved prioritering av de holdeplassene som skal oppgraderes, legges det blant
annet vekt på potensiale for overgang fra bil til buss, trafikkmengde (ÅDT) og om det er
skolevei. Det er spesielt viktig at bussknutepunktene er universelt utformet.

Figur 12:

Universelt utformet bussholdeplass på Gauterød. Foto: Glenn Lauritsen

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordning) er et fylkeskommunalt tilbud for
de som på grunn av varig funksjonshemming ikke kan benytte ordinær kollektivtransport.
Det er per i dag 4.100 brukere og et budsjett på 7,7 mill. kr til ordningen. Ordningen løser i
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begrenset grad transportutfordringene for brukergruppen slik at de kan delta i
samfunnslivet på lik linje med andre. Det er også mange som har problemer med å bruke
offentlig transport som ikke kommer inn under ordningen. Det må derfor jobbes videre med
utvikling av fleksible transportløsninger som bidrar til bedre transportmuligheter for
funksjonshemmede, inkludert å øke forståelsen for universell utforming i planlegging og
gjennomføring.
Fra 2018 er Vestfold kommet med i en nasjonal ordning som gir et vesentlig bedre
transporttilbud til prioriterte grupper av funksjonshemmede; blinde, sterkt svaksynte og
rullestolbrukere. Taxi utgjør i dag et supplement til ordinær kollektivtransport. Et samarbeid
mellom ulike kollektivtransportører, spesielt buss og taxi, kan gi en økonomisk gevinst for
fylkeskommunen og taxioperatørene. Mange av dagens bussruter kan kjøres med liten eller
stor taxi etter oppsatte ruter. Samkjøring vil gi lavere pris per kunde. Bedre
bestillingsløsninger og felles reisekort for tog, buss og taxi, kan bringe flere kunder fra dør til
dør.
Utfordringene knyttet til kollektivtrafikken i Vestfold er:


Å ta trafikkveksten med gange, sykkel og kollektivtrafikk vil kreve langt høyere
kapasitet og langt bedre fremkommelighet enn det er i kollektivsystemet i dag.
Tilgjengelig finansieringen av kollektivtrafikken står ikke i forhold til det servicenivået
som skal til for å nå målsettinger om nullvekst i personbiltrafikken.



I de fleste Vestfoldbyene er det ingen, eller bare svært korte strekninger som er
tilrettelagt med kollektivfelt. Det gir dårlig fremkommelighet i rushtid og ved
køsituasjoner. Bussen står i den samme køen som bilene, og skal i tillegg stoppe for å
ta på og slippe av passasjerer. For å få et kollektivsystem som kan konkurrere med
bilen, må det etableres langt bedre fremkommelighet i rushtrafikken.



Manglende kollektivfelt og en ustabil trafikkbelastning fører til at bussen får en
uforutsigbar punktlighet. I tillegg er reisetiden uforholdsmessig lang sammenlignet
med bruk av privatbil. Det gjør at bussen ikke kan konkurrere med bilen. For å bedre
punktligheten er det behov for egne bussfelt og/eller traséer som gjør
fremføringshastigheten forutsigbar, også i rushtrafikken.



Hoveddelen av de som bruker bussen i Vestfold er ungdom og andre som ikke har
tilgang til bil. Det er en lav markedsandel av voksne. Det er en utfordring å beholde
de unge når de får sertifikat, og konkurransen med bilen som fremkomstmiddel øker.



Ved overgang mellom buss og tog må de reisende kjøpe to ulike typer billetter. Det
gjør overgangen mer tungvint og dyrere enn nødvendig. For å øke attraktiviteten for
buss og tog er det behov for et takst- og billettsamarbeid mellom buss og tog.



Busstilbudet i fylket er tilpasset hverdagene, og særlig morgen- og
ettermiddagstrafikken. Utenfor byene er rutetilbudet i hovedsak basert på
skolerutene. Det gjør at tilbudet om kvelden og helgene er svært sparsom. For å øke
bussens attraktivitet, og blant annet folks tilgang på ulike kulturtilbud i fylket, er det
behov for et bedre tilbud om kvelden og i helgene.



Der det ikke er mulig å betjene med buss, eller busstilbudet ikke tilfredsstiller
behovene på kvelder og i helger, kan bestilt service være en mulighet. Det er behov
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for å få til kostnadseffektive bestillingstransporter fra dør til dør i både byer og
spredtbygde områder.


I områder hvor kollektivtilbudet er basert på skolerutene er tilbudet svært redusert i
skolenes sommerferier. For arbeidstakere som baserer seg på buss som reisemiddel
fører det til et manglende tilbud i hver ende av fellesferien. Tilbudet reduseres for
mye i skolens sommerferie til at det tilfredsstiller behovet i disse periodene. Samtidig
er det kostbart å gi et tilfredsstillende tilbud i denne perioden. Det er behov for å
finne løsninger i de områdene som mister en vesentlig del av kollektivtilbudet i
skoleferien.



For de reisende der det tiden og kostnaden for å komme fra A til B som er det
vesentlige. Der dette må løses med flere transportmidler er det en utfordring å
koordinere tilbudene slik at omstigning ikke tar for lang tid. Det er behov for å utnytte
kapasiteten på tvers av transportformene ved å få til et samarbeid mellom buss, taxi,
bildeling, samkjøring, leiebil med mer. Det er behov for teste ut Mobility as a Service
(MaaS) for å utforske potensialet i koordinering mellom transportformene og
betalingsviljen for skreddersydde løsninger.



Fremkommelighet for bussene vinterstid er en utfordring når det er dårlig
framkommelighet på grunn av manglende strøing og brøyting, og ved andre
vanskelige kjøreforhold. Det er behov for å bedre driften vinterstid for å sikre
fremkommeligheten for bussen. Ved vanskelige kjøreforhold er det behov for bedre
akuttkommunikasjon mellom bussoperatører og ansvarlige for veivedlikeholdet slik at
strakstiltak kan iverksettes.

2.4

Sykkel

De geografiske og befolkningsmessige forholdene i Vestfold ligger godt til rette for å bruke
sykkel som transportmiddel. Likevel er sykkelandelen forholdsvis lav. Kun 6 prosent av alle
reiser foretas med sykkel. Sykkel konkurrerer tidsmessig med bil på korte reiser. De er begge
individuelle og fleksible transportmidler. I byområdene er potensialet for økt sykling stort.
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at den gjennomsnittlige sykkelturen er drøyt 3
km (ca. 15 min). Det største potensialet for sykkel ligger innenfor 3 km avstand. I
Vestfoldbyene bor en stor andel av befolkningen innenfor en 3 km radius fra sentrum.
Sykkelbruken faller betydelig på avstander over 5 km. Dette vil kunne endre seg når flere
skaffer seg el-sykkel.
Det er store mangler i den fysiske tilretteleggingen for sykkel i Vestfold i dag. Tilbudet er
ofte fragmentert med ulike typer løsninger og manglende lenker. Majoriteten av anleggene
må sies å være for smale og dårlige. Skiltingen er også mangelfull.
Med tanke på drift og vedlikehold anses tilstanden på gang- og sykkelanlegg langs riksveier å
være bra. Det samme gjelder fylkesveier som er fylkeskommunalt ansvar. Langs fylkesveier
der kommunene har ansvaret for drift- og vedlikehold, er standarden variabel. Langs det
kommunale veinettet viser observasjoner at dekket i byer og bynære strøk ofte er vesentlig
dårligere. Mangelfull drift og vedlikehold preger mange av anleggene i byområdene.
Sykkel er relativt høyt prioritert når det gjelder investeringsmidler i fylkeskommunen. I
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Handlingsprogrammet for fylkesveier 2018-2021 er ca. 50-60 prosent av
investeringsmidlene prioritert til gang- og sykkelanlegg og tiltak i forbindelse med dette.
Tiltak som gjennomføres er imidlertid ikke alltid der potensialet for økt gange og sykkel er
størst, fordi gang- og sykkelanlegg ofte prioriteres annerledes politisk enn faglige
vurderinger skulle tilsi.
Syklister deler for det meste arealer med enten biler eller gående. Dette gir utfordringer for
trafikksikkerheten til både syklister og gående, samtidig som det gir dårlig fremkommelighet
for syklistene. Stadig flere grupper trafikanter tar i bruk gang- og sykkelanleggene. Flere og
flere skaffer seg ulike typer av el-sykler. Noen av disse er elektriske lastesykler som tar mer
plass og har høyere fart enn vanlige sykler. Det er også en trend med flere som bruker
ståbrett, skateboards og rulleski. Dette utfordrer samspillet mellom trafikantene på gang- og
sykkelnettet ytterligere, siden dette som regel er for smalt til så ulike behov og
transportformer og hastigheter.
For næringslivet er sykling knyttet til reiseliv og turisme et tilbud som bidrar til å styrke
Vestfold som destinasjon. Det er behov for å formidle eksisterende muligheter, og å utvide
dagens nettverk av sykkelstier som et tilbud til fylkets befolkning, tilreisende og turister.

Figur 13:

Blanding av ulike trafikantgrupper på samme arealer fører til konflikter og dårlige forhold for alle
(Pekko Rahkonen, 2011).

Utfordringer knyttet til sykkel er:


I mange byer og tettsteder mangler det et sammenhengende sykkelnett som binder
sammen de viktige destinasjonene. Manglende sykkelveinett gjør at færre sykler, og det
blir farligere for de som gjør det. Risikoen blir særlig stor for barn og ungdom som sykler.



Sammenblanding av gående og syklister på samme areal er en utfordring for syklistenes
fremkommelighet, og er en lite trafikksikker løsning for både gående og syklende.



Ulike veieiere har ulike krav til standard på drift- og vedlikehold av veiene. Ulikt
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vintervedlikehold er spesielt utfordrende for trafikantene fordi det gir uforutsigbarhet,
dårlig fremkommelighet og større risiko for uhell.


Med økende antall syklister og flere som bruker elsykkel er det behov for større arealer
til sykkelparkering, sikrere parkering og mulighet for å lade elsykler. Behovet er særlig
stort ved knutepunkter i transportsystemet og ved viktige målpunkter som skoler, store
arbeidsplasser og liknende, og i bysentrum.



Med flere syklister blir variasjonen i ferdigheter, fart og utstyr større. Eksisterende og
nye sykkelanlegg må takle flere ulike brukergrupper enn før, både på eksisterende og
nye sykkelanlegg.



Bruk av sykkel er en attraktiv og etterspurt aktivitet for mange turister. Manglende
informasjon om mulighetene for fritidssykling og sykkel som aktivitet innenfor
reiselivsnæringen fører til at potensialet for sykling som fritidsaktivitet og attraksjon i
Vestfold ikke utnyttes fullt ut.

2.5

Gange

Reisevaneundersøkelsen for Vestfold viser at folk som bor i by går mest. Det er også her
potensialet for å øke andel gående er størst. I urbane strøk er mye innenfor rekkevidde for
gående; kulturtilbud, kafeer, butikker osv. Mange velger derfor å gå dersom forholdene er
lagt til rette. I mindre tettbygde strøk er avstandene mellom målepunktene ofte lengre, og
tilretteleggingen for gående mangelfull eller mindre attraktiv. Her blir ofte bilen det
foretrukne fremkomstmiddelet, også på kortere avstander. Gående tiltrekkes av trygge
omgivelser, god komfort og tilgjengelighet for ulike aktiviteter til ulike tider. Gange kan være
en reise i seg selv, eller som en del av en kollektivreise eller sykkeltur. Gode og universelt
utformede gangveier til holdeplasser må inkluderes som en del av kollektivløsningene.
I Vestfold har 12 av 14 «gamle» kommuner (unntatt Sandefjord og Andebu) benyttet
Kartverkets metode for vurdering og registrert av tilgjengelighet for rullestolbrukere og
svaksynte i sentrumsområdene og i friluftsområder. Registreringene ble sist oppdatert
høsten 2017. Dataene kan brytes ned til hvert enkelt sentrumsområde. Av registreringene
fremgår det at det fremdeles er langt igjen før gater, parkeringsplasser og inngangspartier i
sentrumsområdene har god tilgjengelighet for bevegelse- og synshemmede. God
tilgjengelighet gjør det enklere å delta og bidra i samfunnet for alle med nedsatt
funksjonsevne.
Det er svært stor variasjon på standard på gangveier i Vestfold. Kvaliteten på vedlikeholdet
er spesielt utfordrende vinterstid, med mangelfull brøyting og strøing mange steder.
Vinteren 2017-2018 har vært rekordår hva gjelder skader fra fall på is, skader som i mange
tilfeller kunne vært unngått med bedre vintervedlikehold.
Den ønskede økningen i antall gående vil føre til endring i trafikkbildet, og flere konflikter
mellom gående og andre trafikanter. Konsekvenser ved sammenstøt med harde trafikanter
kan bli store. En større grad av separering av syklister og gående er viktig for å redusere
konfliktene mellom disse trafikantgruppene, spesielt for å få flere til å gå og sykle i
hverdagen.
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Figur 14:

Sikker skolevei, og forbindelser til fritidsaktiviteter, er viktig for å sikre at barn og unge kan gå og
sykle på vei til skolen og fritidsaktiviteter. Foto: Gunnar Ridderström/Citiplan).

Det er et nasjonalt mål at 80 prosent av alle barn og unge skal gå eller sykle til skolen innen
utgangen av planperioden (2018-2029). Da må de ha trygg skolevei, samt sykkel- og
trafikkopplæring. For at elever skal kunne gå eller sykle til skolen, må veien være tilrettelagt
for barn i den aktuelle aldersgruppen. Her er det stor variasjon i dag. Noen elever har enkle
og oversiktlige skoleveier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikkforhold.
Mange steder blir barn kjørt til skolen med begrunnelse i for dårlig trafikksikkerhet. Dette
gjør skoleveien enda farligere for de som sykler og går. Det er mange mindre tiltak som vil
kunne bidra til at skoleveien oppleves tryggere, for eksempel bedre belysning, oppmerking
og etablering av bilfri «Hjertesone» rundt skolene.
Det er lite dokumentasjon på investeringsbehovene knyttet til skolevei i Vestfold. Innspill fra
kommunene viser at det flere steder er behov for små og store tiltak langs fylkesveiene som
kan gjøre skoleveien tryggere. Det handler både om bygging av gang- og sykkelveier,
utbedring av fortau, belysning og liknende, men også om opplæring, trening og modning av
barns forståelse i trafikken.
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Figur 15:

Fremkommeligheten på fortauene kan være utfordrende for de som ikke har full førlighet. Både
utformingen, driften og bruken av transportsystemet påvirker bruken for de som ikke har full
førlighet. Det er behov for å sikre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for gående. Foto:
Gunnar Ridderström/Citiplan

Utfordringer for gående:


Dårlig drift og vedlikehold av gangveinettet er en utfordring for mange, særlig vinterstid.
Vanskelig fremkommelighet og glatte fortau går særlig ut over eldre og
funksjonshemmede, og fører til økt behov for assistanse når ærend skal gjennomføres.



Mangelfull universell utforming av veier og uteområder fører til mindre bruk av personer
med nedsatt funksjonsevne, større behov for assistanse og økt fare for sosial isolasjon.



Blanding av syklende og gående på fortau og gang-/sykkelveier fører til ubehag,
utrygghet og økt risiko for ulykker. Med flere syklende og større fart, blant annet med
elsykler, vil konfliktene øke.



For de gående fører biltrafikken både til økt risiko, barrierevirkning og forurensning i
form av støy, støv og luftforurensning. Det minsker attraktiviteten ved det å gå.



For å legge til rette for at barn og unge kan gå eller sykle til skolen og andre aktiviteter,
må det sikres trygg skolevei og forbindelseslinjer til fritidsaktiviteter for barn og unge.
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2.6

Europaveinettet og riksveinettet

I 2018 fikk Vestfold en fullt utbygd 4-felts E18 mellom grensen til Buskerud og Telemark.
Dette gjør at både fremkommeligheten og trafikksikkerheten gjennom fylket er sterkt
forbedret. E18 er hovedforbindelsen mellom Oslo og Sørlandet, og fungerer også som et
viktig bindeledd mellom byene og tettstedene langs Vestfoldkysten. Utover E18, er det få
strekninger med riksvei i fylket. Veien mellom Fokserød og Sandefjord lufthavn Torp er en
del av riksveinettet. Det samme er rv. 19 som er forbindelse mellom E18 og
fergeforbindelsen Horten - Moss. Fergeforbindelsen binder sammen E18 i Vestfold og E6 i
Østfold, og er Norges mest belastede fergeforbindelse. rv. 40 i Larvik kommune som
forbinder E18 med havnene på Revet er også en del av riksveinettet. Totalt sett er det det
drøyt 16 mil med europaveier og riksveier i Vestfold, noe som er kortest av fylkene i Norge.
Noen av de største utfordringene for godstransport er knyttet til kapasiteten ved riksveier
som Elveveien frem til Larvik Havn (logistikkbransjen) og veien mellom E-18
(Tassebekkrysset) og Sandefjord lufthavn Torp (Fokserødkrysset). Det er staten som er
ansvarlig for drift, vedlikehold og videre utvikling av disse veistrekningene. Fylkeskommunen
har påpekt viktigheten av disse veiforbindelsene i en høringsuttalelse til NTP 2018-2029.
Trafikkmengden på E18 varierer på strekningene mellom byene, blant annet som følge av
lokalisering av arbeidsplasser og øvrige målpunkter. E18 har kapasitet til å ta trafikkveksten i
overskuelig fremtid, men det er en utfordring knyttet til kryssområdene. De er ikke
dimensjonert for den trafikkbelastningen som oppstår når det lokaliseres kontorer og annen
næringsvirksomhet som genererer mye trafikk. Ved Fokserød og Auli har det vært et
problem at køen i kryssområdet har strukket seg helt ut på E18. Det kan føre til farlige
situasjoner, og reduserer kapasiteten på motorveien.
Utfordringer knyttet til Europa- og riksveiene i Vestfold:


Utbygging av kontorer og annen næringsaktivitet langs E18 som genererer mye biltrafikk
fører til økt belastning på kryssene. Dersom kryssene ikke har tilstrekkelig kapasitet kan
økt belastning føre til tilbakeblokkering ut på E18. Det gir dårligere kapasitet og økt
trafikkfare for trafikken på E18.



Larvik havn og Sandefjord lufthavn Torp er to vesentlige elementer i transportsystemet i
Vestfold. Det er behov for økt veikapasitet og mer forutsigbar reisetid for å sikre
eksisterende aktivitet og tilrettelegge for utvidet aktivitet på havna og ved flyplassen.

2.7

Fylkesveinettet

Noen av fylkesveiene i Vestfold går langs spredt bebyggelse og har lave trafikktall, men de er
ofte viktige forbindelser gjennom og mellom byer og tettsteder. Generelt sett har
fylkesveinettet i Vestfold høye trafikktall. Per 2017 eier og forvalter Vestfold fylkeskommune
ca. 1220 km fylkesvei og 224 km gang- og sykkelvei. Alle fylkesveier i Vestfold er asfalterte
og dekkestandarden er god sammenlignet med andre fylker. Handlingsprogrammet for
fylkesveier rulleres hvert fjerde år, og styrer investeringene på fylkesvei i perioden.
For å kunne realisere utvalgte veiprosjekter i Vestfold arbeides det med å få til en
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samfinansiering, en såkalt «spleiselagsordning». Spleiselagsordningen innebærer samarbeid
med kommuner og private aktører om planlegging og bygging av fysiske tiltak på fylkesvei.
Hensikten med spleiselag ved veiinvesteringer er å bidra til realisering av flere prosjekter
enn om hver enkelt aktør opptrer uavhengig. Dette er også en mekanisme for å få innspill
fra kommunene om behov og forslag til prioriteringer.
Investeringsprogrammet for fylkesvei fastsettes etter en prioriteringsmodell med følgende
elementer:


Måloppnåelse av kriteriesettet for investeringer på fylkesvei samt målsettingene i RPBA



Vei- og kollektivfaglig vurdering



Samfunnsøkonomi/ relevansvurdering



Geografisk vurdering

Figur 16:

Kriteriesettet for Handlingsplanen for fylkesveier 2018-2021. Kriteriene ble lagt til grunn i sak
70/16 i Hovedutvalg for samferdsel og areal.

Fylkestinget har vært opptatt av muligheten til å bruke enklere standard enn det Statens
vegvesens vegnormaler tilsier ved nye gang- og sykkelanlegg. Hovedhensikt med enklere
standard er å få mer vei for hver budsjettkrone og for å redusere forbruk av dyrka mark.
Enklere standard vil imidlertid kunne ha konsekvenser for trafikksikkerhet og
framkommelighet for syklister og gående, og i tillegg virke fordyrende for drift og
vedlikehold. Fordeler og ulemper ved en enklere standard må vurderes for hvert prosjekt og
mot muligheten for å kunne realisere prosjektene tidligere i planperioden. Det er i mange
tilfeller behov for en høyere standard enn det Statens vegvesens vegnormaler tilsier,
spesielt der man har mange gående og syklister
Fylkesveinettet er ikke homogent i forhold til funksjon i vegnettet. Det er deler av
fylkesveinettet som er rene boliggater, og som ikke har noen regional
transportfunksjon. Det er behov for å rydde i klassifiseringen av fylkesveiene og tydeliggjøre
hva som er regionalt viktige veier.
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Figur 17:

Oversiktsbilde som viser fylkesveier og riksveier i Vestfold.
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Fylkesveiene i Vestfold har ifølge Statens vegvesen et beregnet vedlikeholdsetterslep på
omlag 800 millioner kroner. I NTP 2018-2029 er ambisjonen at vedlikeholdsetterslepet på
riksveiene skal tas igjen i løpet av planperioden. Det samlede budsjettet for drift og
vedlikehold av fylkesveinettet har de siste årene ligget på om lag 300 millioner kroner
(inkludert merverdiavgift). Av midlene til drift og vedlikehold går ca. 48 prosent (144
millioner kroner i 2017) til drift, og det aller meste av dette igjen er kostnader knyttet til
vinterdrift. Omlag 44 prosent (132 millioner kroner i 2017) går til vedlikehold. Dette gjelder
primært asfaltering, bruvedlikehold og oppmerking. Resterende 8 prosent går til diverse
tiltak som blant annet tilskudd til anlegg på kommunale veier (trafikksikkerhetsordningen).
Ved vanskelige kjøreforhold er det ekstra viktig å prioritere strøing og brøyting i
busstraseene slik at bussen kommer fram. Når folk anbefales å la bilen stå grunnet dårlige
kjøreforhold, må bussenes framkommelighet prioriteres.
Statens Vegvesen har beregnet at hvis etterslepet på vedlikehold av fylkesveier skal
reduseres tilsvarende ambisjonene for riksvei i NTP, vil dette innebære en årlig
kostnadsøkning på 50 millioner kroner i 12 år fordelt på drift, vedlikehold og investering. 2/3
av dette må brukes på drenering /veifundament fordi fylkeskommunens veier ikke er
dimensjonert for de store nedbørsmengder og ekstremvær som følge av klimaendringer.
Med dagens nivå på kostnader og midler avsatt til vedlikehold vil det ta 80 år å ta igjen
etterslepet i Vestfold.

Figur 18:

Krysset fv. 360 Romsveien x fv. 535 Bøgata i Tønsberg. Eksempel på at dreneringen ikke klarer å
fjerne vannet etter nedbør og snøsmelting

Ved utbygging av nye fylkesveier og gang- og sykkelveier, vil behovet for midler til drift- og
vedlikehold øke. Strengere krav i driftskontraktene til feiing, brøyting av gang- og
sykkelanlegg m.m. kan få flere til å bruke aktiv transport og å bidra til universell utforming, i
tillegg til å påvirke driftsbudsjettet. Kommunene er ansvarlige for veilys, drift og vedlikehold
av mange av gang/sykkelveiene. Det gjør det vanskelig å utbedre og drifte veiene som
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sammenhengene.
De viktigste utfordringene knyttet til fylkesveinettet i Vestfold er:










2.8

Fylkesveinettet er en viktig del av transportsystemet i Vestfold, både for byene,
tettstedene og mindre tettbebodde områder. Godt vedlikehold og drift er vesentlig
for å opprettholde et tilstrekkelig nivå på fremkommelighet, forutsigbarhet og
trafikksikkerhet. Det er behov for å ta igjen etterslepet på drift og vedlikehold på
fylkesveinettet, og å sikre veinettet mot virkningene av klimaendringene. Det vil
kreve økte ressurser til investeringer, drift og vedlikehold av veinettet.
Det er behov for å sikre fremkommeligheten for kollektivtrafikken i byene, særlig i
rushtrafikken morgen og ettermiddag. Forutsigbar fremkommelighet er avhengig av
prioritert gatebruk for kollektivtrafikken og bruk av trafikkstyringssystemer (ITS).
Vinterstid er det tidvis utfordrende kjøreforhold for kollektivtrafikken.
Skadepotensialet ved uhell og ulykker er stort, og det er behov for å prioritere
framkommeligheten og sikkerheten for kollektivtrafikken ved vanskelige
kjøreforhold, særlig ved underkjølt regn og ved store snømengder
Når økningen i persontrafikken fremover skal tas med gange, sykkel og
kollektivtrafikk, er det behov for etablering av et mer sammenhengende gang- og
sykkelveinett i tettbebygde strøk. Økt fremkommelighet, sikkerhet og attraktivitet vil
være avgjørende for å få folk over på sykkel og gange.
Det er behov for bedre forbindelse mellom de østre og vestre delene av fylket.
Behovet vil øke med større kommuner som vil ha kommunesentrene lokalisert langs
kysten. Det er behov for nye forbindelser og oppgradering av eksisterende veinett.
Det er behov for nye standarder for gang- og sykkelveinettet, blant annet for å skille
syklende og gående.
Vedlikeholdsetterslepet er en utfordring med tanke på trafikksikkerhet,
fremkommelighet, reiseopplevelse og kostnader.

Næringstransport

Næringslivet er en sammensatt gruppe, men har det til felles at det er behov for god
fremkommelighet som reduserer transportkostnadene. For næringslivet gjelder det generelt
et behov for at mennesker kommer seg trygt og effektivt frem til arbeidstedet, og at godsog varetransport skjer på en effektiv måte.
Sammenlignet med andre byregioner er det lite kø i Vestfold. I rushtiden oppstår det likevel
køer i byene Tønsberg, Larvik og Sandefjord. I sommerhalvåret oppstår det periodevise køer
på E18. Fergetrafikken Horten – Moss opplever med jevne mellomrom
kapasitetsutfordringer med lange ventetider. Dette betyr forsinkelser og økte kostnader for
nyttetransporten.
Næringstransporten er avhengig av god tilgjengelighet og fremkommelighet til
næringsområder, havner, terminaler og bysentra. Gode ordninger for logistikk og
varelevering må til for å få varene frem til kundene i tide. Effektiv håndtering av varelevering
er viktig for butikkene som velger å bli i sentrum. Dersom varelevering ikke er godt
organisert, kan den komme i konflikt med andre trafikanter og skape
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fremkommelighetsproblemer og trafikkfare. I tillegg skaper dette lav effektivitet og dårlige
arbeidsforhold for transportørene. Planlagte restriksjoner for biltrafikken må tilpasses slik at
det ikke føre til større problemer for vareleveringen i byene.
Innspill fra NHO og andre deler av næringslivet viser at de støtter tiltak som fremmer bruk
av kollektiv, sykkel og gange i byområdene. Begrunnelsen er at dette vil bidra til at man ikke
bruker opp kapasiteten på veinettet med persontransport som kunne foregått med andre
transportmidler. Lavere personbilbruk gir økt effektivitet for næringstransporten. Samtidig
er det ønskelig med et trygt og effektivt veisystem for de som må bruke bil for personreiser.
Transportsatsinger som bygger opp om et kompakt bysenter, og som avlaster sentrum og
hovedgaten i byen for gjennomfartstrafikk, vil kunne gi bedre vilkår for sentrumshandel og
opplevelsesnæringene.

Figur 19:

Varelevering i byområdene er utfordrende, både for de som leverer, og for andre trafikanter.
Foto: Gunnar Ridderström/Citiplan

Når det gjelder godstransport, er det behov for transport ut og inn av næringsområder med
mye produksjon, netthandel, logistikk - og ikke minst skogdrift og treindustri. Tiltak som
bedrer fremkommeligheten på veinettet (herunder bedre drift og vedlikehold) vil bedre
forholdene for næringslivet. Fylkesveinettet er i all hovedsak tillatt for tungtrafikk.
Tømmertransporten har spesielt behov for gode veier med stor tåleevne. Enkelte bruer og
strekninger er flaskehalser på grunn av bilenes lengde og vekt, noe som medfører økt
belastning på andre veier og økte kostnader for næringstransporten. Det er økonomisk
krevende å skifte alle broer til høyere standard, samt å oppgradere hele veinettet til å være
tilpasset tømmertransport og vogntog.
Næringslivet er opptatt av mer effektive forbindelser på tvers av fylket og mot hovedårene
E18 og jernbanen. Viktige prosjekter for å sikre dette er ny Kodalvei og opprusting/ny trasé
fra Revetal til Skoppum. Det er også stort behov for en fremtidsrettet transportløsning for
Vestfold for å sikre gode internforbindelser og en effektiv forbindelse til Skoppum stasjon.
Vestfold fylkeskommune har sammen med Horten kommune satt i gang en planprosess for
en ny transportløsning for Campus Vestfold.
Reiselivsnæringen har spilt inn behov for et trygt og attraktivt tilbud til tursyklister og andre
besøkende (fritid/rekreasjon/trening). Vestfold er et fylke som naturmessig, klimatisk og
topografisk ligger godt til rette for fritidssykling. Det er dessuten god folkehelse i å legge
bedre til rette for denne type sykling.
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Utfordringer for næringstransporten i Vestfold:


Fremkommeligheten og forutsigbarheten for næringstrafikken i Vestfold er varierende.
Fremkommeligheten er en utfordring i rushtrafikken morgen og ettermiddag i flere av
byene. Det er behov for utbedringer av kapasiteten og/eller fremkommeligheten for
næringstrafikken, særlig i rushperiodene morgen og ettermiddag.



Varedistribusjon i bysentrene er tidkrevende for næringslivet og fører til ulemper for
andre trafikanter dersom den ikke er godt organisert. Det er behov for å koordinere og
effektivisere varetransporten for å spare ressurser for næringslivet og unngå ulemper for
andre trafikanter.



Den økende personbiltrafikken beslaglegger veikapasitet, øker miljøbelastningen og
krever store arealer til parkering. For å bedre fremkommeligheten for næringslivet og
redusere behovet for nyinvesteringer og vedlikehold på veinettet, er det nødvendig å
overføre flest mulig reiser til andre transportformer.



For å bedre effektiviteten for næringslivet er det behov for å tillate tyngre og lengre
kjøretøy på veiene enn det som er tillatt i dag. Tyngre kjøretøy vil kreve utbedring av en
del bruer og andre utbedringer på fylkesveinettet.



For å sikre tilgjengeligheten for næringslivet til regionale nærings- og logistikkområder er
det behov for forsterket kapasitet til næringsområder hvor det er planlagt en økning i
aktiviteten. Det gjelder både eksisterende og nye næringsområder, blant annet Larvik
havn, Torp øst og Campus Vestfold.

2.9

Utvikling rundt næringsområder

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) peker ut noen regionalt viktige funksjoner
og områder som har betydning for Vestfolds attraktivitet som region for etablering av
arbeidsplasser. De områdene planen peker ut som best egnet for næringsutvikling i regional
sammenheng er bysentrene i Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik,
Sandefjord lufthavn Torp med omkringliggende arealer, Campus Vestfold/Universitetet i
Sørøst-Norge, Larvik havn, Slagen energipark (Tønsberg), Rygg (Tønsberg), Ås-området
(Tønsberg) og en næringsklynge knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap. Vestfold
fylkeskommune vil bidra til å utvikle disse områdene slik at de fungerer som regionale
områder. I tillegg er det pekt ut regionale næringsområder knyttet til E18 i Sande
(Hanekleiva), Holmestrand (Bentsrød), Tønsberg (Barkåker), Sandefjord (Borgeskogen og
Fokserød) og Larvik kommune (Ringdalskogen og Klova).
De fleste av områdene har tilfredsstillende veiforbindelser, men det er behov for å bedre
forbindelsen til Campus Vestfold, Sandefjord lufthavn Torp og Larvik havn.

2.9.1 Campus Vestfold
Campus Vestfold på Bakkenteigen er en av 8 campus i Universitetet i Sørøst-Norge. I
høringsutkastet til RPBA er næringsområdene ved Sandefjord lufthavn Torp, Campus
Vestfold og Larvik havn utpekt som regionale satsingsområder for næringsutvikling.
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Områdene har regionalt viktige funksjoner og etablering av næringsarealer i disse områdene
har potensiale til å tiltrekke nye bedrifter til Vestfold som ellers ikke ville kommet til
regionen. Næringsarealene skal forbeholdes bedrifter knyttet til den områdenes regionale
funksjon. Arealene ved Campus Vestfold forbeholdes bedrifter knyttet til universitetet og
forskningen som foregår der.

Figur 20:

Uttesting av selvkjørende buss på Campus Vestfold våren 2017.

Horten kommune har i kommuneplanens arealdel lagt opp til en utvikling av universitetet og
forsknings- og kunnskapsbasert næring nord for dagens campus. Det er også planlagt nye
boligområder i åsen vest for tettstedet Borre. På sikt legges det opp til at Campus Vestfold,
Borre og boligområdene i vest vokser sammen til et nytt og større tettsted.
Det er viktig å få på plass gode samferdselsløsninger for Campus Vestfold og det tilliggende
området nordover mot rv 19. En god tilknytning til den nye Horten stasjon på Skoppum vil
betjene både kollektivreisende, syklister og gående. Det er ønskelig med en ny
atkomstløsning mot nord og en ny forbindelse nord-sør på campus-området. En forsterking
av tiltak for miljøprioritert gjennomkjøringstiltak ved Kirkebakken bør vurderes. Nye
kollektivtiltak kan blant annet omfatte nye bussforbindelser mellom stasjon, campus og
Horten sentrum på det nye veisystemet. Muligheten for bruk av autonome busser for å
betjene Campus Vestfold og Horten sentrum vil fortløpende vurderes, og kan tas i bruk når
det ligger til rette for dette.
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2.9.2 Sandefjord lufthavn Torp
Sandefjord lufthavn Torp er strategisk plassert midt i Vestfold, kun en drøy time fra Oslo.
Flyplassen tiltrekker seg reisende til og fra Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud,
Telemark og Agder. Sandefjord lufthavn Torp tilbyr varierte reisemål innen- og utenlands
dekket av faste ruter og charter. Flyplassen opplever stadig vekst, og forventer positiv
trafikkutvikling i perioden 2018-2023. Utviklingen vil være avhengig av både internasjonale
konjunkturer, utbygging av en tredje rullebane på Gardermoen og en eventuell gjenåpning
av Rygge flyplass.
Fra 2016 til 2017 økte utenrikstrafikken med 49 prosent. Fra 2017 til 2019 forventes det en
årlig vekst på 1,5 prosent, og deretter 1 prosent årlig frem til 2023. Innenrikstrafikken hadde
en nedgang på 2 prosent fra 2016 til 2017. Det forventes en vekst på 3 prosent fra 2017 til
2018 og deretter 1,5 prosent årlig frem til 2023 for innenrikstrafikken. Selv med forventet
fortsatt vekst vil en flyplass av denne størrelsen være sårbar for endringer i rammevilkår, for
eksempel rett til å selge tax-free varer, omregulering av nærområder, eller krav til arealbruk
ved behov for å utvide antall parkeringsplasser. Per 2017 er det kun ett flyselskap som har
base på Torp. Aktivitetene er ellers relativt jevnt fordelt, med hovedvekt på tre flyselskaper.
Dette gjør flyplassen sårbar for endringer i flyselskapenes prioriteringer.
Sandefjord lufthavn Torp er miljøsertifisert etter ISO 14001, og har identifisert flere tiltak for
å nå målet som Norges miljøflyplass. Flyplassen ønsker å tilby muligheter for å reise
kollektivt til og fra flyplassen. Dette vil begrense problematikk med trafikk og parkering,
samt redusere flyplassens totale CO2 avtrykk. Det finnes få gode kollektivtilbud i dag. Det
går matebuss fra togstasjonen på Råstad og busser satt opp av private selskap som
direkteruter fra Oslo.
Bane NOR utreder alternativene for nye togspor forbi Sandefjord lufthavn Torp. Flyplassen
har presisert behovet for at nye jernbanespor legges på vestsiden av flyplassen, slik at
stasjonen kan etableres innen kort gåavstand til og fra dagens terminal. Kommunedelplan
for strekningen Stokke – Sandefjord ble i juni 2019 vedtatt med stasjon vest for terminalen.
Det er etablert næringsområder i forbindelse med flyplassen i nærheten av E18. Det er
forventet at dette vil vokse i synergi med flyplassutviklingen. I Regional plan for bærekraftig
arealpolitikk er arealene rundt Sandefjord lufthavn Torp avsatt som utviklingsområder av
regional betydning. Hvordan utviklingen bør skje, og hvor den bør starte, må vurderes når
lokalisering av den fremtidige stasjonen er fastlagt. Vestfold fylkeskommune har anbefalt at
utviklingen av næringsområder nær flyplassen skjer i et samarbeid mellom offentlige og
private aktører.
Det er identifisert et behov for bedre tilbud for biltrafikken til flyplassen. Veiene i området
er underdimensjonert for virksomheten på flyplassen og næringsområdet på Fokserød,
spesielt i rushtiden. Flyplassen ønsker en ny tilførselsvei fra E18 ved Tassebekk. Ved
etablering av nytt næringsområde på østsiden av flyplassen er det tenkt en tilførselsvei som
en avgrening fra denne nye veiforbindelsen.
Utfordringer for Sandefjord lufthavn Torp fremover vil være:


Flyplassen er sårbar for endringer i de økonomiske rammebetingelsene for driften, som retten

til å selge tax-free varer eller nye tekniske eller funksjonelle krav knyttet til driften.
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Endringer i kravene knyttet til bruken av arealene flyplassen disponerer,
transportsystemet for reisende, varer og tjenester i forbindelse med driften og endret
bruk av arealene rundt flyplassen kan endre premissene for nåværende og fremtidig
bruk av flyplassen.



Driften av flyplassen er knyttet til noen få flyselskaper. Det gjør tilbudet og det
økonomiske grunnlaget for driften sårbar for endringer i rammebetingelser og krav
flyselskapene har.



Plassering av ny togstasjon vil legge premisser for fremtidig drift og utviklingsmuligheter
for flyplassen. Dårligere tilgjengelighet med offentlig transport vil kreve økt vei- og
parkeringskapasitet med tilhørende arealbehov og kostnader knyttet til investeringer,
drift og vedlikehold.



Det er behov for å etablere en ny tilførselsvei fra E-18 til flyplassen for å sikre kapasitet
og forutsigbar fremkommelighet til og fra flyplassen. Forbindelsen mellom E18 og
flyplassen er en riksvei, og planlegging og finansiering må avklares med staten.

2.10

Gods og havn

Det er et ofte uttrykt mål å få mer gods over fra vei til sjø og bane. Dette er å betrakte som
et av de viktige delmålene for å nå etablerte overordnede klimamål. Gods på bane og sjø er
avhengig av store volumer og lange avstander for å være konkurransedyktig.
I Vestfold er det fem havneselskaper som er eid av kommunene. Havnene er en selvstendig
markedsaktør, som opererer innenfor kommunale rammer og føringer. Vestfold har to
stamnetthavner: Slagen i Tønsberg og Revet i Larvik. Øvrige havner i Vestfold er havnene i
Holmestrand, Horten, Tønsberg og Sandefjord, samt Svartebukt havn i Larvik.
Havnene i byområdene står under press fra byutvikling og annen arealbruk. Hvis havnene
skal fungere som en integrert del av transportsystemet, og gjøre det mulig å overføre mer
godstransport fra vei til sjø og bane, må eksisterende arealer sikres til havnedrift. Havnene
må også sikres effektive forbindelser til hovedveinettet for transport av varer/gods til og fra
havnene. Nye funksjoner og næringsaktivitet kan være avhengig av tilgang på havnearealer.
Opprettholdelse av havnene er derfor også viktig i et næringsperspektiv.
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Figur 21:

Dersom mer gods skal fraktes på sjø og bane må havnearealene i Vestfold sikres god
funksjonalitet. Foto: Mikkel Jonck-Schmidt/Unsplash

Fergetrafikken fra Larvik frakter betydelige mengder gods mellom Vestfold og Jylland.
Jyllandskorridoren spiller en viktig rolle for å utvikle transportkorridoren fra Oslo til
kontinentet langs vestsiden av Oslofjorden, via Telemark og Vestfold. Colorline trafikkerer
strekningen Larvik-Hirtshals og Fjordline trafikkerer strekningen Langesund-HirtshalsStavanger-Bergen. Det er også betydelig trafikk mellom Sandefjord og Strømstad i Sverige
med båter fra både Colorline og Fjordline. Bastø-Fosens fergetrafikk mellom Horten og
Moss er landets mest trafikkerte fergestrekning, og her fraktes det også store godsmengder
med tungtransport.
Det blir viktig i det videre arbeidet med fergedrift å finne ut når nye kontrakter skal tegnes
for de forskjellige fergestrekningene. En bør da aktivt prøve å påvirke kravspesifikasjonene
til kontraktene i en mere miljøvennlig retning. Det bør settes krav til ferger om mindre støy
og reduserte utslipp til luft og vann. Når det på sikt ligger til rette for det bør elektriske
ferger tas i bruk.
Havnene i Vestfold er i liten grad transitthavner i dag. Det innebærer at potensialet for
togtransport er beskjedent, med mindre andelen transittgods øker i framtiden.
Eksportvolumet i vårt fylke er stort, og veldig stort hvis vi tar med Telemark. Det meste av
dette har destinasjoner og volumer som gjør sjøtransport egnet.
På kort og mellomlang sikt er potensialet først og fremst knyttet til havner som har
jernbanetilknytning i dag, eller som gjennom relativt enkle grep kan få det. I Vestfold
gjelder dette Larvik havn. Hvis vi tar med Telemark, så gjelder det også Brevik havn og
Herøya. Bratsbergbanen binder i dag sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.
Bratsbergbanen er viktig for å få gods til og fra Larvik havn. Mangel på tømmerterminaler
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langs Sørlandsbanens hovedspor og sidespor er en flaskehals, og tømmertransport på
veiene er en betydelig utfordring.
Arealer til terminaler og næringsområder er en vesentlig del av intermodal infrastruktur og
infrastruktur for gods generelt. Terminalene fungerer som omlastingsområder og
lagerområder. I tillegg dekker terminalene behovet for mellomlagring av containere,
semitrailere og annet enheterisert gods. I Norge er Alnabru-terminalen hovedterminal for
omlasting av gods som skal inn og ut av landet. På sikt forventes det at en ny terminal på
Kopstad blir en del av den overordnede terminalstrukturen på Østlandet. I Vestfold er det
viktige næringsområder rundt Larvik hvor samlastere som Bring, Norcargo, DHL, med flere
er lokalisert. Videre er Borgeskogen i Sandefjord kommune og Haugan i Re
kommuneknutepunkt for godshåndtering. Næringsområdet ved Fokserød i Sandefjord er
lokaliseringssted for blant andre Komplett som har betydelige transportbehov. Den
planlagte etableringen av IKEA ved Danebo vil også gi en betydelig økning i godstransport.
Vestfold har også industribedrifter som benytter containere til eksport, som for eksempel
steinindustrien i Larvik-området.
Bane NOR har flere godsterminaler i Vestfold og Telemark. For Vestfold sin del er det kun
Larvik per i dag, men det er under planlegging en ny terminal ved Kopstad som vil ha stor
betydning for fremtidig godsdistribusjon i fylket. Forbindelsen fra terminalen til E18 vil være
kritisk for den videre utvikling av terminalen. Det er behov for å avklare samarbeid om
finansiering for å få en tilfredsstillende kryssløsning på plass.
Utfordringer for gods kan oppsummeres slik:


For å øke effektiviteten og redusere kostnader og miljøbelastningen av godstrafikken er
det behov for å overføre gods fra vei til bane og sjø. Det er en utfordring å skaffe
finansiering til de nødvendige investeringene og annet arbeid knyttet til endringene i
logistikksystemet knyttet til godstrafikken.



Gods på bane og sjø er avhengig av store volum og lange avstander for å være
konkurransedyktig. Gods må prioriteres høyere på bane og jernbanenettet må utvikles
for godstransport for å få til en overgang av godstrafikken. Det krever samarbeid og
samhandling på tvers av regioner for å lykkes med de nødvendige endringene.
Samarbeid om Jyllandskorridoren er viktig for Vestfold for å sikre økt verdiskaping i
næringslivet.



For å bidra til overgangen fra vei til bane for godstransporten er det behov for en
raskere utbyggingen av baneinfrastrukturen i fylket.



Mangel på tømmerterminaler langs Sørlandsbanens hovedspor og sidespor er en
flaskehals, og tømmertransport på veiene er en betydelig utfordring kostnadsmessig for
miljøet og trafikksikkerheten. Tømmerhavna på Lierstranda skal legges ned, og det er
behov for å finne en alternativ lokalisering som kan betjene Vestfold og det sentrale
Østlandsområdet.



Havnearealene og betjeningen av dem med godstransport på vei er under press.
Havnearealene, og premissene for å kunne benytte dem, står under press som følge av
byutvikling og andre arealbruksinteresser. Det er behov for å ivareta eksisterende
havnearealer og med effektive tilknytninger til hovedveinettet, slik at de kan fungere
som en integrert del av transportsystemet.
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2.11

Trafikksikkerhet

Målkurvenfor utviklingeni hardt skaddeog drepte i Vestfolder at antallet hardt skaddeog
drepte skalned til maksimalt14 drepte og hardt skaddeinnen 2030.Ulykkesstatistikkenfor
Vestfoldviser de sisteåreneen klart positiv utvikling, fra 56 drepte og hardt skaddei 2004
til 29 drepte og hardt skaddei 2017.Det er mangeog sammensatteårsakertil at trenden er
positiv. Trafikksikkerhetsarbeidet
i Vestfoldhar vært godt i mangeår, med blant annet
særligutbyggingav E18og fokus på myke trafikanter.

Figur22:

Utviklingi antall drepte og hardt skaddeVestfold–registrert situasjonog mål for utviklingen
fram til 2030

Til tross for en nedgangi antall drepte og hardt skaddeblant gåendeog syklende,har denne
trafikantgruppenfortsatt en betydelighøyererisiko enn bilister. Dennerisikoener forventet
å øke sammenmed en trafikkvekst,selvom mye av vekstenskalkomme som sykkel-og
gangtrafikk.Dagensgang-og sykkelveierskaperkonflikter mellom gåendeog syklende,og
vil konfliktenevil øke med økendegang-og sykkeltrafikk.
Førereav MC og moped har høy risiko for å bli skaddi trafikken. Sannsynligheten
for å bli
drept eller hardt skaddøker med fart og lav alder. Trimmedemopederer overrepresenterti
dødsulykkermed moped.For bilister er statistikkenfortsatt høyestfor møte- og
utforkjøringsulykker.Antallet er betydeligredusert etter utbyggingav firefelts E18,men er
høyt for andre hovedveier.
Analyserav ulykker viserstor kompleksitet.Det er ofte mangefaktorer som har betydning
for om det skjer en ulykkeog hvilket skadeomfangulykkenfår. Fellesfor myke trafikanter og
bilister er utforming av vei- og trafikkmiljøet, bruk av verneutstyr,uoppmerksomhetog
erfaring/førerdyktighet.
Mørketall er en stor utfordring i trafikksikkerhetsarbeidet,og da spesieltfor myke
trafikanter. Vestfoldfylkeskommuneog Sykehuseti Vestfolder i ferd med å starte opp et
pilotprosjekt for å registrereog stedfesteulykkerfor gåendeog syklendepå vei. Det
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konkrete arbeidet starter opp i 2018.
I Trafikksikkerhetsplanen for Vestfold 2018-2021 er det identifisert forbedringsområder
som; fysisk tilrettelegging og forbedring, fortsatt kontrollvirksomhet, og å skape bedre
trafikanter gjennom holdnings- og informasjonstiltak.

Figur 23:

Fra minnemarkeringen Lys til ettertanke, januar 2018.

Utfordringer trafikksikkerhet:


Når antallet gående og syklende øker vil det blir større risiko for skader og ulykker. For å
kompensere for økt risiko må de myke trafikantene sikres bedre i transportsystemet.



For å målrette og måle effekten av tiltak for trafikksikkerhet er det behov for bedre
skadedata for myke trafikanter. Det er behov for bedre stedfesting og beskrivelse av
type ulykker for bedre nytten i planlegging av utbedringstiltak.



Førere av mopeder og motorsykler er en utsatt gruppe i trafikken. Skadepotensialet for
denne gruppen er stort når det skjer uhell. Det er behov for tiltak for å sikre denne
trafikantgruppen bedre.



Holdninger, kunnskap og kompetanse er avgjørende for trafikksikkerheten, og for å få en
effektiv avvikling av trafikken. Det er behov for målrettet holdningsskapende arbeid som
øker trafikkforståelse og endrer holdninger til samspill og risikoen.



Fylkesveinettet utgjør en vesentlig del av transportsystemet i Vestfold. Det er varierende
kvalitet og belastning på veinettet, og trafikksikkerheten er for dårlig på deler av det.
Det er behov for en oppgradering av fylkesveinettet for å øke trafikksikkerheten for alle
trafikantgrupper.

2.12

Transportberedskap

Etter forskrift for sivil transportberedskap har fylkeskommunen ansvar for å sikre og
tilrettelegge for en nødvendig og regionalt tilpasset sivil transportberedskap i fylket.
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Fylkeskommunen skal etablere og vedlikeholde en oversikt over løyver, verksteder,
busselskaper og andre private aktører som kan ha en rolle dersom det oppstår en hendelse
som kan medføre et ekstraordinært transportbehov. Herunder avklare fylkets
transportberedskapsbehov basert på ROS-analyser. Videre skal fylkeskommunen bistå
departement, politi, fylkesmann og andre operative aktører med informasjon om
transportressursene i fylket.
Den største utfordringen knyttet til sårbarhet og beredskap i Vestfold er E18. Ved ulykker
eller andre hendelser som stanser trafikken på E18, vil det ha store konsekvenser i form av
overføring av trafikk til andre tilliggende veier med lavere trafikksikkerhet og med
lokalbefolkning tett på veien. I Holmestrand må trafikken ledes gjennom sentrum dersom
E18 stenges. Det er laget både regionale og lokale beredskapsplaner for å håndtere
eventuelle hendelser på europaveien.
En ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy/Tjøme er blant annet begrunnet i
samfunnssikkerhet. Den vil gi en forbindelse mellom øyene og fastlandet dersom Kanalbrua
skulle bli satt ute av drift.

Figur 24:

En ny fastlandsforbindelse er viktig for å sikre tilgjengeligheten til/fra Nøtterøy og Tjøme dersom
Kanalbrua svikter. Foto: Gunnar Ridderström/Citiplan

Utfordringer knyttet til transportberedskapen i Vestfold:


Deler av veinettet i Vestfold er sårbart ved ulykker og uhell fordi det ikke finnes
alternative ruter for trafikken. Holmestrand sentrum er eneste gjennomkjøringsmulighet
ved stenging av E18 i området. Trafikken til og fra nye Færder kommune hvor Kanalbrua
er eneste forbindelse for biltrafikken. Den nye fastlandsforbindelsen til Nøtterøy og
Tjøme må på plass for å bedre transportberedskapen for befolkningen på øyene.



Ved uhell eller ulykker på E18 forbi Larvik er omkjøringsveien via Elveveien (rv40),
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Torstrand og Larvik sentrum. Det er behov for økt beredskap for å håndtere trafikken
ved omkjøring via Larvik.

2.13

Klima og energi

Parisavtalen legger føringer for at de enkelte land skal arbeide systematisk for å redusere
sine klimautslipp. Veitrafikken står for om lag 40 prosent av utslippene av CO2 i Vestfold.
Befolkningsveksten i Vestfold har vært på nesten 1 prosent i året. I følge SSB’s prognoser vil
befolkningsveksten frem mot 2040 i snitt ligge på 0,8 prosent per år. Det betyr at hver
enkelt innbygger måtte bidra til mindre utslipp. Utslippene vil ikke reduseres uten at det
settes inn tiltak. Redusert biltrafikk og mer overgang til gange, sykkel og kollektiv er
nødvendig for å nå klimamålene. I tillegg vil en byutvikling som legger til rette for fortetting
og lokalisering i bysentraene være et bidrag til redusert biltrafikk og klimautslipp.
Klimaet er i endring. Økt sannsynlighet for kraftig nedbør fører til økt risiko for ras og at
veinettet forvitres fordi det ikke er dimensjonert for de økte nedbørsmengdene.
Klimatilpasning er derfor et viktig tema når man skal sikre fremtidige transportløsninger.
Målet er at alle kommuner skal ha vedtatt en strategi for klimatilpasning som er innarbeidet
i plansystemet (jf. Regional plan for klima og energi 2016-2020).
Utfordringer knyttet til klima og energi i Vestfold er:


For å oppnå målet om reduserte klimagassutspill og ivareta Norges forpliktelser i
henhold til Paris-avtalen er det behov for å redusere klimautslippene i fylket. For å
oppnå det er det behov for å redusere biltrafikken og få flere over på gange, sykkel
og kollektivtrafikk.



For å redusere utslippene av klimagasser, effektivisere godstransporten og senke
næringslivets kostander til transport, er det behov for å få mer gods over fra vei til
båt og bane.



Klimaendringene fører til større nedbørsmengder, sterkere vind og hyppigere
endringer i vær og føreforhold. Det stiller økte krav både til utforming av veisystemet
og drift og vedlikehold. Det er behov for et bedre klimatilpasset veinett i Vestfold.

2.14

Virkemidler for å nå nullvekstmålet

Her beskrives de virkemidlene som fylkeskommunen og kommunene har tilgjengelig for å
planlegge, finansiere og gjennomføre tiltak i byene.

2.14.1 Bypakker
Bypakker er et samlebegrep for den aktiviteten og transportpolitikken som inngår i en
bompengeordning. Dagens bypakker er ofte et samarbeid for å finansiere infrastruktur
generelt (i enkelte tilfeller drift av kollektivtransport), samt andre aktuelle miljø-,
fremkommelighets- og trafikksikkerhetstiltak. De er tuftet på lokale vedtak og
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transportbehov. Staten går inn med midler på sitt ansvarsområde, og tilsvarende gjøres fra
lokale myndigheters side.
Med de prioriteringene som er lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2018-2029 vil det ikke
skje større investeringer på veinettet i Vestfold i overskuelig fremtid. Vestfold er heller ikke
en del av ordningen med byvekstavtaler. Det gjør at fylket heller ikke kan forvente
økonomisk drahjelp fra Staten til investeringer av transportsystemet i byene på kort sikt.
Større investeringer i transportsystemet i og utenfor byene, må derfor baseres på
bompenger. I byene er bypakker, men investeringer knyttet både til veinettet, gang-/sykkel
og kollektiv, nødvendig dersom det skal gjøres større investeringer.
Det tar erfaringsmessig 2-4 år å få på plass nødvendig plangrunnlag og et politisk grunnlag
for en bypakke eller et bompengeprosjekt. Dette avhenger av plansituasjon og politiske
prioriteringer. Tidsrammen for innkreving av bompenger er 15 år. Nødvendig innkreving må
i utgangspunktet skje innenfor dette tidsrommet for at pakken skal bli godkjent i Stortinget.
Hvor mye midler det er mulig å kreve inn vil være avhengig av trafikkmengden og en
eventuell avvisingseffekt en bompengeinnkreving vil ha, og den politiske vurderingen av
akseptabelt avgiftsnivå i bommene.
For å kunne etablere en bompengepakke eller bompengeprosjekt kreves det minst ett
større prosjekt som er avklart gjennom reguleringsplan. Det gir grunnlag for å beregne
kostnader med et presisjonsnivå på +/- 10 prosent. Det krever midler til planlegging og
politisk enighet om hvilken løsning som skal velges. Å skaffe midler til planlegging vil være
den første utfordringen fylkeskommunen og kommunene må løse når en bompakke eller
bomprosjekt planlegges.
Det kan være politisk utfordrende å få etablert bypakker som primært skal finansieres
bompenger. Erfaringsmessig er det ofte stor lokal motstand mot å innføre
bompengeordninger. Konsekvensene av at det ikke etableres bypakker, er manglende
finansiering av ønskede transport- og miljøtiltak, siden kommunen og fylkeskommunen vil
ha begrensede midler til å gjennomføre tiltakene.
I Vestfold er det etablert en bypakke for Tønsberg-regionen, og Larvik vurderer muligheten
for en fremtidig bypakke.
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Bypakke Tønsberg-regionen

Figur 25:

Alternativene for en ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Alternativet til Smørberg er
en bru og alternativet til Korten er en senketunnel.

Oppgaven til Bypakke Tønsberg-regionen er å bygge et helhetlig transportsystem for
regionen som er miljøvennlig, robust og effektivt. Bypakken er et samarbeidsprosjekt
mellom Vestfold fylkeskommune, Tønsberg, Færder og Tjøme kommuner og Statens
vegvesen.
Bypakke Tønsberg-regionen er ett sett med ulike tiltak som skal bedre transportsystemet. I
tillegg til at det allerede i dag er behov for en mer samfunnssikker forbindelse til Nøtterøy
og Tjøme, ventes det en befolkningsvekst som kan gi transport- og miljøutfordringer. En
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samordnet og helhetlig satsing på effektiv og miljøvennlig bytransport og arealbruk er
derfor viktig. Løsningene skal gi bedre trafikkforhold til Tønsberg sentrum med en ny løsning
for kollektivtrafikken.

Figur 26:

Vedtatt gatebruksplan for Tønsberg.
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Sammen med fastlandsforbindelsen er tiltak som fremmer mer miljøvennlig og arealeffektiv
transport en viktig del av bypakka. En helhetlig transportløsning forutsetter en sterk satsing
på buss, sykkel og gange. Som en del av arbeidet er det utarbeidet en gatebruksplan for
Tønsberg sentrum. Bypakken inneholder også tiltak på Teie, i Hogsnesbakken,
Presterødbakken og på Tjøme. Tilknytning til E18 skal vurderes i det videre arbeidet.
Bypakke Tønsberg-regionen er nå i planleggingsfasen, og en rekke tiltak er under
planlegging. Uenighet mellom Vestfold fylkeskommune og kommunene om valg av løsning
for ny fastlandsforbindelse må avklares før bompengeproposisjonen til Stortinget kan
ferdigstilles. Bompengeinnkreving kan ikke starte før Stortinget har godkjent
bompengepakken. Eventuell videre planlegging av tiltakene må forskutteres av partene
frem til innkrevingen starter.
Bypakke Larvik
Mulighetsanalyse Larvik ble behandlet av Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune i juni
2017. Mulighetsanalysen danner grunnlaget for å søke om Bypakke Larvik. For å sikre god
framdrift, er det vedtatt å etablere en organisasjon som skal styre og gjennomføre arbeidet
med bypakken.
Mulighetsanalysen for samordnet transport i Larvik konkluderer med at løsningspakke
«Miljøgate» og løsningspakke «Kort tunnel» er de som best svarer ut samfunnsmålet «Et
framtidsrettet transportsystem med en høy andel gange-, sykkel- og kollektivreiser som
legger til rette for et attraktivt bysentrum». Begge løsningspakkene innebærer ny bru over
Lågen. Løsningspakke «Kort tunnel» er første del av en framtidig lang tunnel som vil frigjøre
Storgata for gjennomgangstrafikk.
Larvik kommune støtter anbefalingen om gjennomføring i to trinn:
Trinn 1:

Etablering av ny bru over Lågen og sterk satsning på sykkel, gange og
kollektiv.

Trinn 2:

Ytterligere tiltak for sykkel, gange og kollektiv. Etablering av miljøgate i
FV303 Dronningens gate og Storgata eller «Kort tunnel» som første del av en
framtidig lang tunnel. Planleggingen av dette vil skje når kommunedelplan for
dobbeltspor gjennom Larvik er vedtatt.
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Figur27:

Anbefalteløsningerfor transportsystemeti Larvikby med bru over Lågenog kort eller lang
tunnel fra Elveveien(rv.40)mot sentrum.

Finansieringenav tiltakene må skje gjennominnføring av bompenger.Det er foreslått to
ulike bomringer–en ytre eller en indre ring. Kommunestyreti Larvikhar bedt om at det
leggesfram kunnskapbasertpå tilgjengeliginformasjonom hva som kan væreeffekter og
konsekvenserav alternativebomplasseringerfor handeli Larviksentrum,samt endringerav
transportvaneri og rundt sentrum.
Larvikkommunehar bedt om bistandfra fylkeskommunenog Statensvegvesentil videre
arbeid med organiseringog finansieringav bypakken.Fylkeskommunenhar stilt segpositivt
til saken,og Statensvegvesenhar sagtsegvillige til å ta prosjektledelsenfor bypakken.Sak
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om organisering og finansiering av bypakke Larvik vil legges frem for politisk behandling i
kommunen og fylkeskommunen høsten 2018.
Utfordringer knyttet til bypakker:
1.

Etablering av bompengepakker for byområder og bompengeprosjekter for
enkeltprosjekter utenfor byene, er kompliserte faglig, prosessmessig og politisk. Det
kreves forutsigbare politiske beslutninger - ofte på tvers av kommunevalg - for å få på
plass en bompengeordning.

2.

For å legge det faglige og politiske grunnlaget for bompengepakker og
bompengeprosjekter er det nødvendig med vedtatte planer etter plan- og bygningsloven
som grunnlag for kostnadsberegninger og stortingsbehandling. Det krever
planleggingsmidler, enten som forskuttering eller over ordinære budsjetter.

3.

Arbeidet med planlegging og gjennomføring av bompakker og bompengeprosjekter
foregår over et langt tidsrom med endrede rammebetingelser både faglig og politisk.
Uforutsette kostnader og nødvendige endringer i prosjektene kan utfordre de
økonomiske rammene som er lagt for prosjektene.

4.

I alle prosjekter i en bypakke kan det oppstå uforutsette forhold knyttet til grunnforhold,
tekniske løsninger eller andre forhold som øker kostnadene og tiden det tar å
gjennomføre prosjektene. Økte kostnader er en utfordring når den totale kostnaden for
pakkene er definert gjennom stortingsbehandlingen. Det er behov for en
porteføljestyring som reduserer farene for overskridelser og endringer i premissene for
bypakker og bompengeprosjekter.

2.14.2 Byvekstavtaler
Noen utvalgte norske byer forhandler med staten om hvordan de skal håndtere sin vekst.
Målet for begge parter er å oppnå en miljø- og klimavennlig byutvikling og følge opp
beslutningene i klimaforliket og Norges internasjonale klimaforpliktelser.
Staten ønsker at byene skal få flere til å gå, sykle og reise kollektivt for å få bedre luft og
trafikkflyt, mens byene på sin side forventer gjensidig forpliktelser fra staten og fra statlige
aktører i byene. Dette har resultert i en rekke ulike avtaler mellom staten og utvalgte
byområder i form av byutredninger, belønningsavtaler, bymiljøavtaler, byvekstavtaler og
byutviklingsavtaler. De ni byområdene som er gjenstand for en eller flere av disse ulike
avtalene med staten er: Oslo/Akershus, Trondheim/Sør-Trøndelag, Bergen,
Stavanger/Sandnes/Nord-Jæren, Grenland, Buskerudbyen, Nedre Glomma, Kristiansand og
Tromsø. Inn mot neste NTP 2022-2033 jobbes det med å få flere byer inkludert i avtalene
med staten. Vestfoldbyen (fylkeskommunen, Sandefjord, Larvik og Tønsberg-regionen) har i
den forbindelse dannet et nettverk med regionene Bodø, Haugesund, Ålesund og ArendalGrimstad. Det er signert en politisk intensjonserklæring mellom partene om å arbeide i
fellesskap for å bli del av ordningen med byvekstavtale.
Det vil være viktig at Vestfoldbyen kommer inn i en form for byvekstavtale med staten.
Dette vil gi tilgang på betydelige statlige midler som kan understøtte en satsing på
kollektivtrafikk, gange og sykkel. For å komme i posisjon for en slik avtalen må
nullvekstmålet for personbiltrafikk legges til grunn. Det samme må en arealpolitikk som
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satser på en konsentrert byutviklingen knyttet opp mot kollektivknutepunkt, og som stopper
arealspredningen. Regional transportplan og Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
(RPBA) har til hensikt å følge opp statens krav til hva som skal til for å komme i posisjon for
en byvekstavtale.
Vestfoldbyen har ikke samme potensial for vekst som de 9 største byområdene i Norge. Av
den grunn er et samarbeid med staten viktig. Vestfoldbyen trenger en statlig politikk og
incitamenter som gir bedre rammebetingelser og legitimitet. Dette for å kunne innfri
nasjonale mål og forventninger, herunder legge til rette for en bærekraftig og positiv
samfunnsutvikling ut fra Vestfoldbyens regionale fortrinn og forutsetninger.
Utfordringer knyttet til byvekstavtaler:
 De 9 største byområdene er prioritert i NTP. Vestfoldbyen er ikke med i ordningen.
 Komme i dialog med Staten for å komme inn under ordningen. Samarbeid med andre
regioner. Jobbe mot NTP 2022-2033.
 Midler til planlegging som tilrettelegger for at fylket eller enkeltbyer kan få en
byvekstavtale

2.14.3 Effekten av tiltak og tiltakspakker
Urbanet Analyse har gjennomført en analyse av hvilke tiltak som er mest økonomisk
effektive for å nå nullvekstmålet for byene i Vestfold. Tønsberg og Larvik er valgt som
studieområder, siden de har eller er i prosess med bypakker. I analysen er det undersøkt
hvor stor reiseøkingen er, og hvordan den kan reduseres gjennom ulike tiltak, både
enkelttiltak og virkemiddelpakker. Tiltakene som analyseres er inndelt i følgende tre
kategorier med tilhørende tiltak:
1.

Styrket kollektivtilbud (bedre fremkommelighet, halvert takst og økt frekvens)

2.

Restriktive tiltak på biltrafikken (ulike bom- og parkeringstakster)

3.

Styrket sykkeltilbud (bedre tilrettelagt infrastruktur for sykkel)

Til slutt er det undersøkt effektene av ulike tiltakspakker, som er en kombinasjon av flere av
de ulike enkelttiltakene.
Styrket kollektivtilbud
Bedre fremkommelighet for kollektivtransporten er det mest gunstige enkelttiltaket som er
analysert, ettersom det både gir en stor reduksjon i antall bilreiser og økning i antall
kollektivreiser. Samtidig er det det klart billigste tiltaket. Full fremkommelighet for bussen
vil for eksempel redusere antall bilreiser i Tønsberg-regionen med 3 prosent (dvs. 6 200
reiser per år), og øke antall kollektivreiser med hele 48 prosent (nesten 8000 reiser). Fordi
man kan benytte eksisterende infrastruktur og materiell mer effektivt, gir full
fremkommelighet for bussene en kostnadsreduksjon for det offentlige på 26 prosent
sammenlignet med trendutviklingen 2040.
Halvert takst gir også stor reduksjon i antall bilreiser og økning i antall kollektivreiser, men
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det er et dyrt tiltak. Det er 13 prosent dyrere enn trend 2040 og 17 prosent dyrere enn å
innføre full fremkommelighet for bussen. Billigere kollektivtransport gjør også at gående og
syklende blir kollektivreisende i stedet, noe som forringer muligheten for å nå
nullvekstmålet, ettersom gange og sykkel må ta sin del av transportveksten.
Økt frekvens er det minst gunstige tiltaket da det gir den laveste reduksjonen i antall
bilreiser, lavest økning i antall kollektivreiser og er klart mest kostbart å gjennomføre. Dette
er 18 prosent dyrere for det offentlige enn trendutviklingen 2040, og 59 prosent dyrere enn
å innføre full fremkommelighet for bussen.
Restriktive tiltak på biltrafikken
De restriktive tiltakene på biltrafikken reduserer antall bilreiser og øker antall kollektivreiser,
samkjøring og gang- og sykkelreiser sammenlignet med trend 2040. Hvor store disse
trafikale effektene er, avhenger av nivået på avgiften ved parkeringsavgift og bomtakst. Det
vil si at desto dyrere det er å benytte bil, desto mer bygger det oppunder nullvekstmålet. De
restriktive tiltakene på biltrafikken reduserer dessuten de offentlige kostnadene
sammenlignet med trend 2040, og de er også billigere enn tiltakene som styrker
kollektivtransporten hvis man ser bort i fra tiltaket med bedret fremkommelighet for
bussen.
Økt parkeringsavgift som en funksjon av redusert parkeringstilgjengelighet er både det klart
billigste tiltaket, samtidig som det gir de mest gunstige trafikale effektene. Tiltaket gir den
største reduksjonen i antall bilreiser, størst økning i samkjøring og størst økning i antall
kollektivreiser sammenlignet med trend 2040. Tiltaket gir en kostnadsreduksjon for det
offentlige på 22 prosent sammenlignet med trendutviklingen 2040.
Dobbel bomavgift gir den samme økningen i antall kollektivreiser, men noe lavere økning i
samkjøring og reduksjon i antall bilreiser. Det er omtrent på samme nivå som en dobling av
dagens parkeringsavgift vil gi.
Styrket sykkeltilbud
Dersom man ser for seg at man øker andelen tilrettelagt infrastruktur for sykkel med 30
prosent, og antar at det gjøres på en måte som reduserer reisetiden til syklistene med 10
prosent, viser modellberegningen at antall sykkelreiser øker med 6 prosent. Samtidig er
modellene og datagrunnlaget for sykkel dårligere enn for motoriserte reiser.
Sykkelnettverket er for eksempel i for liten grad spesifisert med tanke på type infrastruktur,
og det er lite empiri på sammenhengen mellom infrastruktur og effekter på sykkelaktivitet.
Det gjør det vanskelig å tallfeste hvor stor effekt bedre tilrettelegging for sykling kan gi på
sykkelaktivitet, og fører til at det er knyttet større usikkerhet til modellering av sykkelreiser
enn reiser med bil og kollektivtransport.
Infrastruktur for sykkel har vist seg å være det sentrale suksesskriteriet for å få folk til å
sykle. Det er derfor grunn til å tro at tilrettelegging av infrastruktur, og særlig et
sammenhengende sykkelveinett av høy kvalitet, vil gi en adskillig effekt på hvor mange som
sykler. Det gjelder spesielt de som ikke sykler i dag. Omfanget av infrastruktur påvirker også
hvem som sykler. Det er også en rekke andre faktorer som påvirker valget om å være syklist,
for eksempel topografi og sykkelkultur, som det ikke tas hensyn til i dagens
transportmodellverktøy.
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Modellberegningen av sykkeltiltaket viser en relativt liten etterspørselseffekt med 6 prosent
flere sykkelreiser. På grunn av de modelltekniske utfordringene skissert ovenfor kan dette
være en undervurdering av effekten av forbedret sykkelinfrastruktur. Videre gir tiltaket en
økning i offentlige utgifter fordi økningen i utgifter til drift og infrastruktur for syklende er
høyere enn besparelsen ved nedgangen i bruk av andre transportmidler.
Nås nullvekstmålet og til hvilken pris?
I den store sammenhengen har enkelttiltak en begrenset effekt, og man vil ikke klare å innfri
nullvekstmålet ved en type tiltak alene. Dette bygger oppunder tidligere undersøkelser som
viser at positive tiltak fungerer best i kombinasjon med restriktive tiltak for biltrafikken. Det
er derfor satt sammen ulike tiltak til virkemiddelpakker. Virkemiddelpakkene viser at det er
mulig å nå nullvekstmålet med riktig kombinasjon av tiltak, det vil si gjennom en målrettet
transportpolitikk.
Det er utarbeidet tre virkemiddelpakker med utgangspunkt i trafikksituasjonen i Tønsberg
og Larvik for å illustrere hvordan kombinasjoner av tiltak kan gi større effekt:
Virkemiddelpakke 1
Inneholder fastlandsforbindelse med bom i tillegg til tre tiltak. Økt sykkeltilrettelegging er
viktig for syklistene, uten at analysene kan påvise at tiltaket har særlig stor effekt på
reisemiddelfordelingen. Bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken og økte
parkeringsavgifter er tiltak som gir sterk effekt på reisemiddelfordelingen og samtidig
reduserer offentlig finansieringsbehov.
Virkemiddelpakke 2
En utvidet pakke, som i tillegg til tiltakene i virkemiddelpakke 1, inkluderer dobbel
bomavgift for bilister og økt frekvens på kollektivtransporten. Begge tiltakene har en positiv
effekt på reisemiddelfordelingen med tanke på nullvekstmålet. Dobbel bomavgift bidrar i
tillegg til redusert offentlig finansieringsbehov, mens økt frekvens er et kostbart tiltak som
øker finansieringsbehovet.
Virkemiddelpakke 3
Inneholder fastlandsforbindelse og bom med dobbel bomtakst, i tillegg til full
fremkommelighet for buss og økt parkeringsavgift som en konsekvens av redusert
parkeringstilgjengelighet. Disse tiltakene er valgt fordi de er blant de billigste tiltakene,
samtidig som de har sterk effekt på reisemiddelfordelingen.
Dette er ikke nødvendigvis de mest aktuelle virkemiddelpakkene, men viser hvordan de
ulike tiltakene forsterker hverandre. Hvordan de ulike virkemiddelpakkene påvirker antall
reiser er vist på Figur 19.
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Figur 28:

Oversikt over de trafikale effektene ved de ulike virkemiddelpakkene for Tønsbergregionen.
Illustrasjon fra Urbanets rapport (Urbanet 2018).

Det er store forskjeller i de offentlige utgiftene knyttet til de ulike tiltakene, og det offentlige
finansieringsbehovet til transport avhenger av hvilke tiltak som kombineres.
Kostnadsberegningene viser at restriktive tiltak for biltrafikken, samt
fremkommelighetstiltak for kollektivtransporten, gir en nedgang i samlet finansieringsbehov
og har stor ønsket effekt på trafikkbildet. Det er derfor disse tiltakene som i hovedsak utgjør
virkemiddelpakke 3. Kostnadsbildet ved de ulike tiltakene er illustrert i figuren under.

Figur 29:

Oversikt over offentlige utgifter (mill. 2016 kroner per år) ved de ulike tiltakene i Tønsberg.
Illustrasjon fra Urbanets rapport (Urbanet 2018).

Det er ingen av de oppsatte virkemiddelpakkene som når nullvekstmålet, men
virkemiddelpakke 3 er veldig nære. Det antas derfor at man vil kunne nå nullvekstmålet ved
å innføre ytterligere tiltak som er vanskelig å modellere, for eksempel en målrettet styrking
av kollektivtilbudet på utvalgte strekninger, gang- og sykkeltiltak og en arealpolitikk som
bygger oppunder de øvrige tiltakene, det vil si gjennom boligfortetting og
arbeidsplasslokalisering der det fins gode transportalternativer til bil.
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3

Transport i by

Transporttilbudet og transportomfanget påvirker både hvordan folk kommer seg til byen, og
hvordan det oppleves å orientere seg og oppholde seg der. Mange opplever det positivt å
kunne bruke bilen når de trenger det, men ønsker å bevege seg i et mest mulig bilfritt
område når bilen er parkert. Mye biltrafikk i sentrum av byene påvirker gående og syklende
negativt i form av støy, forurensning, fremkommelighetsproblemer og opplevd utrygghet.
Det er en rekke ting kommunene kan gjøre for å bygge opp om et godt og attraktivt bymiljø.
Universell utforming handler om å ha et helhetsblikk på forhold som kan gjøre det enklere
og bedre for alle å bruke byen.
Det er både nasjonalt og regionalt vedtatt et nullvekstmål som sier at veksten i
persontransporten i byområdene som kommer som følge av befolkningsutviklingen skal tas
med gange, sykkel og kollektivtransport. Etablering av nye arbeidsplasser og boliger i
sentrum og nært knyttet opp mot kollektivknutepunkt, vil være en forutsetning for å kunne
nå nullvekstmålet. Mindre biltrafikk og flere folk i sentrum vil bidra til økt byliv og danne
grunnlag for handel, kafeer, restauranter, kultur- og servicetilbud.

3.1

Kollektivtilbud i by

Kollektivtilbudet har forskjellige utfordringer i byene i Vestfold. Det vil være ulike tiltak som
bør prioriteres i de forskjellige byområdene. Økt frekvens, redusert reisetid, forenkling av
tilbudet og bedre framkommelighet er tiltak som generelt sett vil bidra til at flere reiser
kollektivt. Takst- og billettsamarbeid mellom buss og tog er også et tiltak som vil gjøre det
langt mer attraktivt for mange å reise kollektivt framfor å benytte egen bil.
Gange eller sykling inngår vanligvis i en kollektivreise. Det er derfor viktig at gangveier,
sykkelveier og snarveier er trygge, enkle og behagelig å bruke på hele året. God standard og
god helårsdrift er avgjørende for å få til det. Universell utforming og «hel reisevei» er
grunnleggende prinsipper ved utviklingen av kollektivtilbudet og utformingen av anlegg for
gange.
Følgende prinsipper gjelder for utvikling av kollektivtilbudet i byområder:


Kollektivtilbudet prioriteres der potensialet for overgang fra bil til buss er størst



Tilbudet skal være enkelt å forstå



Linjene skal gå mest mulig direkte



Bussrutene må korrespondere med jernbanen

Tønsberg
I Tønsberg-regionen er det et godt utviklet kollektivtilbud med høy frekvens (15 minutter)
og et brukbart kvelds- og helgetilbud på de største rutene. På de øvrige rutene er det i
hovedsak 30 minutters frekvens på dagtid, forsterket med 15 minutters frekvens i
rushtidsperiodene. I enkelte boligområder utenfor sentrum kjøres det serviceruter med lav
frekvens utenom rushtid. Dette er i første rekke et tilbud til de som opplever at det er for
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langt å gå til holdeplassen på hovedlinjene.
For å få flere til å reise kollektivt i Tønsberg-regionen bør det legges til rette for at bussen får
bedre fremkommelighet slik at punktligheten bedres og reisetiden reduseres. For å øke
kapasiteten bør frekvensen på de tyngste rutene økes slik at det går buss minimum hvert 10
minutt på dagtid. I tillegg bør kvelds- og helgetilbudet styrkes. På de store og mellomstore
linjene bør tilbudet styrkes i rushtidsperiodene og på kveldstid og i helgene.
Larvik
I Larvik er det et brukbart tilbud på de tyngste bylinjene med 30 minutters frekvens på
dagtid. På de største linjene er det også lagt inn styrkninger i rushtidsperiodene. I
Trafikkplan Larvik er det anbefalt en ny rutestruktur med samordnet frekvens på
fellesstrekninger (15 minutter) som gir et langt bedre tilbud til de viktigste målpunktene i
Larvik. Det bør også satses på et bedre kvelds- og helgetilbud slik at bussen kan bli et godt
alternativ til bil 2. Fremkommeligheten for kollektivtrafikken bør bedres i rushtidsperiodene.
Sandefjord
I Sandefjord er kollektivtilbudet preget av flatedekning og få strekninger med høy frekvens.
Kollektivtilbudet bør utvikles med høy frekvens og rask framføringstid på hovedaksene inn
og ut av sentrum på bekostning av flatedekning. I tillegg bør kvelds- og helgetilbudet styrkes
i det mest befolkningstette områdene. Forholdene på bussterminalen i Sandefjord er ikke
tilfredsstillende, og det bør legges til rette for en terminal som i større grad dekker
kundenes behov og krav til universell utforming. Arbeidet med en Trafikkplan for Sandefjord
starter høsten 2018.
Horten
Kollektivtilbudet i Horten består av stamlinjer som gir 15 og 30 minutters frekvens i
sentrum. I tillegg er det et svært godt tilbud med minimum 15. minutters frekvens mot
Universitetet på Campus Vestfold og Tønsberg. Det er også et brukbart tilbud til
Skoppumområdet, der det også er korrespondanse med en rekke tog. I Holtandalen er det
en ringrute med halvtimesfrekvens. I tillegg kjøres det enkelte servicelinjer til boligområder
utenfor sentrum. Disse har forholdsvis lavt belegg. Kollektivtilbudet i Horten bør styrkes
med et bedre kvelds- og helgetilbud. I tillegg bør boligområdene utenfor sentrum hvor det
er et markedspotensial dekkes bedre enn i dag. Ringruten i Holtandalen bør erstattes av en
mer direkte linjeføring med endeholdeplass og regulering. Arbeidet med en trafikkplan i
Horten starter i løpet av høsten 2018.
Holmestrand
I Holmestrand består kollektivtilbudet i hovedsak av en stamlinje mot Horten med 30
minutters frekvens på dagtid og to linjer med forskjellig trase fra jernbanestasjonen til
Gullhaug og Hof. I tillegg kjøres det noen mindre linjer med svært begrenset belegg. Tilbudet
fra sentrum til fjellet bør samordnes slik at dagens to linjer blir en linje med høy frekvens.
Det bør også vurderes et bedre kvelds- og helgetilbud i de mest befolkningstette områdene i
Holmestrand.
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Sande og Svelvik
I nordre Vestfold (Sande og Svelvik) er kollektivtilbudet i hovedsak rettet mot Drammen. Det
kjøres også enkelte lokallinjer med lav frekvens. I forbindelse med at Svelvik blir en del av
Buskerud fra 2020 er det startet et arbeid sammen med Buskerud fylkeskommune for å se
på en fremtidig rutemodell i området. Ruter fra Sande til Drammen bør prioriteres med rask
framføringstid og høy frekvens og et godt kvelds- og helgetilbud. Det bør også legges til
rette for bedre samordning mellom buss og tog, blant annet gjennom et takst- og
billettsamarbeid som vil bidra til å øke kollektivtrafikkens konkurransekraft.

3.2

Utvikling av stasjoner og bussknutepunkt

Knutepunktene bør utformes slik at overgangen mellom kollektivtransportmidler blir så
smidig som mulig. Omstigning mellom kollektivmidler betyr ofte ekstra ventetid, og at
motstanden mot å bytte er forholdsvis stor. Hvis omstigningen oppleves som tungvint og
tidskrevende, vil dette kunne føre til at flere heller velger bilen. Det er særlig bytte mellom
buss og tog som bør vektlegges, da det er et mål at flest mulig skal gå, sykle eller reise
kollektivt til stasjonene. Arealer til flateparkering vil beslaglegge potensielle arealer for
byutvikling. Fortetting rundt stasjonene bidrar til å bygge opp om et togmarked, og øke
andelen som kan gå og sykle. Det er derfor ønskelig å begrense pendlerparkeringen i
sentrumsområder så mye som mulig. Samtidig er pendlerparkering et viktig tilbud for dem
som ellers ville kjørt bil på hele reisen. En for sterk begrensning av pendlerparkeringen vil
derfor kunne hemme bruk av tog. Parkeringshus på stasjonsområdet i byene bør vurderes
fremfor store arealer til flateparkering. I Vestfold er den fremtidige stasjonen på Skoppum
utpekt for tilrettelegging av en større pendlerparkering.
Sikker sykkelparkering på stasjoner og knutepunkt for buss er vesentlig for at flere kan bruke
sykkel i kombinasjon med en kollektivreise. Mange vegrer seg for å bruke sykkel fordi de av
god grunn er redde for at sykkelen kan bli stjålet eller bli utsatt for hærverk. Låsbare
sykkelparkeringshus med tilstrekkelig kapasitet bør etableres tilknyttet stasjoner og større
kollektivknutepunkt for buss.
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Figur 30:

Eksempel på sykkelparkering ved knutepunkt. Nye sykkeltyper med behov for lading, større plass
(lastesykler) og større sikkerhet når sykkelen er låst, vil stille nye krav til sykkelparkeringene.

Fylkestinget har vedtatt en egen knutepunktstrategi knyttet til de nye stasjonene på
InterCity (17.03.2016, sak 6/16). Anbefalingene i denne er:


Kommunene må tidlig ta initiativet til å starte en prosess og involvere interessentene



Definere lokale behov og ønsker for arealbruk rundt knutepunktet og utarbeide en
overordnet prinsipplan for området



Vurdere om knutepunktutviklingen bør organiseres i utviklingsselskap (jf. eksempel
Moss)



Å spille inn lokale ønsker for framtidig stasjonsløsning



Utarbeide formelle planer med fleksibilitet for knutepunktet



Fylkeskommunen tar initiativ til å danne en faglig arena for knutepunktutvikling, og
kan bidra med faglige og økonomiske ressurser til gjennomføring av tidlige
utredninger

3.3

Lokalisering og mobilitet

Lokalisering med rett virksomhet på rett sted betyr mye for transportmiddelvalg og
trafikkgenerering. Sentrum av byer og tettsteder har er best tilgjengelig med kollektivtrafikk,
gange og sykkel. Virksomheter med personintensive arbeidsplasser og mange besøkende
bør derfor plasseres i sentrumsområdet, eventuelt knyttet opp mot større knutepunkt for
kollektivtrafikken. Bilbaserte virksomheter med få ansatte og besøkende bør lokaliseres nær
hovedvei.
ABC-prinsippet ble etablert som planleggingsprinsipp for etablering av kontorer og bedrifter
i Nederland på slutten av 1980-tallet. Målet med prinsippet var å minimere unødvendig
trafikk og beholde arbeidsplass- og besøksintensive bedrifter tilgjengelig i bysentrene eller
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ved transportknutepunkter. Prinsippet er basert på en kobling mellom klassifiseringen av
arealer i forhold til tilgjengelighet og bedrifter sett i sammenheng med transportbehovet.
Steder ble klassifisert ifølge en tilgjengelighetsprofil og virksomheter med en mobilitetsprofil. Eksisterende og potensielle områder for næringsvirksomhet klassifiseres som A-, Beller C-områder etter hvor godt tilgjengelige de har med bil, kollektivtransport, samt for
gående og syklister.
Virksomheter som tiltrekker mange mennesker ønskes lokalisert i A-områder, dvs. områder
med god tilgjengelighet med kollektiv og ikke-motorisert transport og begrenset
tilgjengelighet med bil. Virksomheter med få ansatte eller besøkende, men med høy
avhengighet av bil for godstransport og så videre kanaliseres til C-områder. Disse kan lett
nås med lastebil, men trenger ikke å være så lett tilgjengelige med kollektive
transportmidler.
I en mellomkategori ligger B-områdene, som kjennetegnes av å være relativt godt
tilgjengelige både med kollektivtransport og med bil. Kollektive trafikknutepunkter i byenes
randsone hører med til denne kategorien. I B-områdene vil det være gunstig å lokalisere
virksomheter som har forholdsvis mange ansatte eller besøkende per arealenhet, men som
samtidig er avhengige av en del varetransport, for eksempel møbelvarehus, sykehus og
sportsarenaer.

Figur 31:

Lokalisering av rett virksomhet på rett sted. Hvor kontorbedrifter og annen næringsvirksomhet
med mange ansatte lokaliseres betyr mye for hvilke reisemidler de ansatte og besøkende
benytter. Foto: Gunnar Ridderström/Citiplan

Lokalisering av skoler har stor betydning for hvor mange som kan gå og sykle, og påvirker
også behovet for skoleskyss. Kommunen betaler en pris per elev som trenger skoleskyss,
mens Vestfold kollektivtrafikk må bekoste det det måtte koste å kjøre ekstra buss. Dette
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betyr mindre penger til å opprettholde og øke busstilbudet for øvrig.
I reguleringsplaner for større utbyggingsprosjekter (BRA over 1000 m2) bør det utarbeides
mobilitetsplaner som beskriver hvordan de som jobber og besøker virksomheten kan
transportere seg dit. Mobilitetsplanene skal analysere muligheten for å minske
bilavhengighet, samt gi føringer for utforming og valg av planløsninger som sikrer
overordnet mål for ønsket transportmiddelfordeling. Det må også sannsynliggjøres en
reisemiddelfordeling. Behovet for bilparkering, sykkelparkering og varedistribusjon vil være
en del av slike mobilitetsplaner. Utarbeidelse av mobilitetsplan vil være en del av
konsekvensanalysen knyttet til detaljregulering av områder. Kravet om mobilitetsplaner
forankres i kommuneplanens arealdel.

3.4

Gange og sykkel i byområder

I byområdene er det spesielt viktig å tilrettelegge for gående og syklister. Gang- og
sykkelturer reduserer både belastningen på veinettet og gir en betydelig helseeffekt. Myke
trafikanter i bysentraene, spesielt en høy andel gående, er også vesentlig for å skape byliv
og aktivitet i gater og på torg og plasser. Uterommene bør utformes best mulig med tanke
på tilgjengelighet for alle, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Som en norm anbefales det å
legge «8-80 prinsippet» til grunn ved utforming av arealer for gange og sykkel. Dette
prinsippet innebærer at det skal være enkelt å bruke og å orientere seg i for alle i alderen fra
8 til 80 år. Utvidede arealer til de gående bør vurderes der fortauene er smale i forhold til
antall forgjengere.
Et sammenhengende sykkelnett har erfaringsmessig stor betydning for å få flere over på
sykkel. I dag har de fleste byene etablert sykkelanlegg langs hovedtrafikkårer for bil, men
det mangler ofte et sykkelnett i sentrum som kobler seg opp mot disse. Manglende lenker
og dårlig tilrettelagte systemskifter mellom ulike typer sykkelanlegg preger bildet. I det
videre arbeidet for bedre sykkeltilrettelegging, må det jobbes mer systematisk med å få til
et sammenhengende rutenett for sykkel i byområdene.
Det er svært stor variasjon hva gjelder standard på gang- og sykkelanlegg i byene i Vestfold.
God drift og vedlikehold er spesielt viktig for de myke trafikantene. Dersom de skal være
attraktivt å sykle og gå hele året, må dette følges opp med god drift og vedlikehold av
infrastrukturen rettet mot disse trafikantgruppene. Mange gang- og sykkelveier som ble
etablert på 70-tallet eller senere, er i dårlig forfatning og trenger nytt dekke. Utbedring av
dekke på eksisterende gang- og sykkelanlegg oppleves ofte som et nytt og attraktivt tilbud
for brukerne.
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Figur 32:

Syklende og gående har ulike behov og bør ha egne arealer der det lat seg gjøre. Skille mellom
gående og syklister i Trondheim. Vintervedlikeholdet er viktig for å opprettholde gang- og
sykkelveienes funksjon vinterstid. Foto: Gunnar Ridderström/Citiplan

Bedret vinterdrift er avgjørende også for å sikre universell utforming. Felles standarder for
drift og vedlikehold uavhengig av veieier er derfor et viktig mål. Her bør stat,
fylkeskommune og kommuner inngå et forpliktende samarbeid, for å sikre at standarden for
vedlikehold er lik uavhengig av hvem som er veieier.
Vestfold fylkeskommune vil gjøre det enklere og mer fristende å gå, sykle og reise kollektivt i
byene. Her gjelder det å legge til rette for at man på enkel, rask, og trygg måte kan gå eller
sykle til målpunktet sitt. Det å kunne parkere sykkelen på et trygt sted kan være avgjørende
for at folk skal velge å sykle. Etablering av sikker sykkelplanlegging tilknyttet viktige
målpunkter i byområdene, på holdeplasser og ved kollektivknutepunkt bør derfor være et
prioritert innsatsområde i byene.

3.5

Parkering

Bysentrene i Vestfold har flest arbeidsplasser og flest handels- og servicebedrifter. Tilgang til
bysentrene med alle former for transportmidler bidrar til å bremse arealspredning. God
tilgang på parkering er en nødvendig service for de som ønsker eller er avhengig av å bruke
bil. Parkeringspolitikken i bysentrene må sikre parkeringsplasser til de som skal gjøre ærend
i byene. Langtidsparkering bør lokaliseres utenfor den indre sentrumssoner for ikke å
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fortrenge korttidsparkering, og for ikke å beslaglegge verdifulle arealer til fortetting.
Tilgjengelighet på og prising av parkering påvirker i stor grad bilbruken. God tilgang til og
gratis/lav pris på parkering gir erfaringsmessig økt bilbruk. Bilandelen på arbeidsreiser
påvirkes sterkt av ansattes parkeringsmulighet ved arbeidsplassen. Reisevaneundersøkelsen
2013/14 viser at 80 prosent har gratis parkering hos arbeidsgiver. I sentrumsområder er
andelen noe lavere. Strengere maksimumskrav ved utbygging av arbeidsintense
virksomheter kan derfor bidra til å redusere bilbruk til og fra arbeid, så sant det er mulig å
reise kollektivt, sykle eller gå dit.
Å etablere nye områder for flateparkering innenfor sentrumsområdene i regionalt
prioriterte byer er ikke i tråd med en kompakt byutvikling. Innenfor 5- og 10-minuttersbyen,
slik den er definert i byregnskapene, bør flateparkering reduseres. Kommunen bør gå foran
med et godt eksempel ved å effektivisere arealbruken på de offentlige parkeringsplassene.
I sentrumsområder vil parkeringshus begrense behovet for arealer til flate- og
gateparkering. Dersom parkeringstilbudet, da helst i parkeringshus, legges i randsonen av
sentrum, kan gatearealer i sentrumskjernen frigjøres til å legge bedre til rette for sykkel og
gange. Nivået på parkeringsavgiftene vil påvirke nivået på biltrafikk i sentrum.
Handelsstanden har behov for god sirkulasjon på parkeringsplassene, slik at de som har
behov for å bruke bil har god tilgang på ledig parkeringsplass. Dette er noe som bør
gjenspeiles i parkeringstilbudet og nivået på parkeringsavgiftene.
Sikker sykkelparkering er et bidra til å få flere til å sykle. Prisen på elektriske sykler,
elektriske sparkesykler og andre nyere kjøretøy gjør det nødvendig med en langt høyere
sikkerhet knyttet til parkering for at det skal være attraktivt for brukerne. I bysentrum og
ved alle viktige målpunkter bør det etableres sikker sykkelparkering. Ved stasjoner og
knutepunkt bør det være tilbud om innendørs sykkelparkering. I parkeringshus bør det
stilles krav om å sette av et visst antall plasser til sykkelparkering nær inngang/utgang til
parkeringshuset. Større arbeidsplasser bør etablere et innendørs/låsbart parkeringstilbud
for sykkel. Normer for krav om sykkelparkering må inngå i kommunenes parkeringsstrategi.

Figur 33:

Parkering i sentrumsområdene sikrer tilgjengelighet til butikker og andre tilbud. Behovet for
gateparkering må vurderes opp mot andre brukergruppers interesser og virkningen for
bymiljøet. Foto: Gunnar Ridderström/Citiplan
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I tillegg til bil- og sykkelparkering, bør det tilrettelegges egne plasser for motorsykler og
mopeder i bysentrum.
Parkeringsregulering hører til de virkemidlene kommunen kan ta i bruk ved tilrettelegging
for nærings- og boligutvikling. Ulik parkeringspolitikk mellom kommuner kan innebære
konkurransevridning mot områder med gode muligheter for parkering. Restriktive
parkeringsnormer jevnt over, for eksempel for arbeidsintensive arbeidsplasser, kan
stimulere til lokalisering i sentrum og ved kollektivknutepunkt der kollektivtilbudet er godt.
For å etterstrebe målet om nullvekst i personbiltrafikken, blant annet ved å konsentrere
byveksten til prioriterte områder for fortetting, er det nødvendig å samkjøre
parkeringspolitikken for byene i Vestfold. Det betyr ikke at parkeringsbestemmelsene skal
være de samme over alt, men at parkeringspolitikken gjennom normer og avgifter
samordnes slik at de henger sammen.
Tilrettelegging for pendlerparkering langs innfartsårer og ved kollektivknutepunkt kan være
et virkemiddel for å begrense biltrafikken inn mot sentrum. Forutsetningen er at dette vil
være økonomisk og reisetidsmessig gunstig for brukerne. I Vestfold er det i dag
pendlerparkeringsplasser ved ekspressbusstoppene på Fokserød og Kopstad, samt ved alle
jernbanestasjonene. Det anses at å anlegge pendlerparkering langs innfartsårene inn mot
byene vil være kostbart sammenliknet med til hvilken etterspørsel det vil være etter disse.
Årsaken er at dette ikke vil bety besparelser i tid og penger for bilistene, og at de fleste vil
oppleve det som mest hensiktsmessig å kjøre bil helt fram til bestemmelsesstedet.
Eventuelle pendlerparkeringsplasser vil dessuten ha begrenset kapasitet, og vil ikke påvirke
biltrafikken i sentrum nevneverdig. Det anbefales på bakgrunn av dette at det ikke
prioriteres å bygge ut særskilte pendlerparkeringsplasser knyttet opp mot bytrafikken i
Vestfold.

3.6

Økt fremkommelighet for næringstransport

Fylkesveiene utgjør en vesentlig del av transportsystemet i byene, og er som regel
hovedårene inn mot og gjennom sentrumsområdene. Fylkesveiene skal fungere for både
gående, syklister, kollektivtrafikk og bil, samtidig som hensynet til et godt bymiljø og en
attraktiv byutvikling skal ivaretas. Kapasiteten inn mot og gjennom sentrum er særlig
utfordrende i Tønsberg og Larvik.
I Tønsberg pågår arbeid med en bypakke hvor tiltak for gående, syklende, kollektivtrafikken
og en ny forbindelse til Nøtterøy og Tjøme inngår. Den nye fastlandsforbindelsen vil avlaste
bysentrum for gjennomgangstrafikk, vil gi bedre fremkommelighet for næringstrafikken og
mulighet for å prioritere gående, syklende og kollektivtrafikken.
I Larvik er forbindelsen øst-vest mellom Tjølling og bysentrum overbelastet i rushtiden.
Dette påvirker også trafikken på rv 40 Elveveien mellom E18 og Larvik havn gjennom
overbelastning av Øyakrysset. Det er gjennomført en mulighetsanalyse etter mønster fra
Statens konseptvalgutredningen. Her er det blant annet sett på mulighetene for å bedre
framkommeligheten i Øya-krysset og fv. 303 øst-vest-forbindelsen for å effektivisere
transporten for fergetrafikken og gods til og fra Larvik havn. Mulighetsanalysen pekte på to
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aktuelle løsningspakker: Miljøgate med ny bru og Kort tunnel med ny bru. Begge pakkene
inneholder ny bru over Lågen ved dagens jernbanebru og en offensiv satsing på kollektiv,
sykkel og gange. Begge pakkene vil redusere trafikale utfordringer for bilister i Øyakrysset og
på fv. 303. Pakkene skiller seg fra hverandre ved at den ene fører øst-vest trafikk gjennom
en kort tunnel mellom Elveveien og Storgata, mens den andre er basert på fortsatt bruk av
Dronningensgate over Torstrand som hovedåre.
Fremkommelighet på vei- og gatenettet, og mulighetene for levering og henting av varer
uten å være til hinder for annen trafikk, er til tider en stor utfordring for
næringstransporten. Det er vanskelig å skille næringstransporten, spesielt lettere varebiler,
fra privatbiler i veisystemet. Det kan derfor være utfordrende å gi prioritet til
næringstransporten i byområdene. Den enkleste måten å sikre fremkommelighet for
næringstransport er å redusere antall biler i rushtiden.
Forretninger og andre bedrifter som er avhengig av levering av varer må ha tilgjengelighet
for varetransport. Varetransporten reguleres gjennom hvor det er tillatt, og hvilke
tidspunkter varelevering kan foregå. Vareleveringen er en vesentlig del av logistikken for de
næringsdrivende, og utgjør et betydelig antall arbeidsplasser. Hvordan vareleveringen
organiseres har betydning for både helse, miljø og sikkerhet for de ansatte i denne
næringen.

Figur 34:

Fremkommeligheten for næringstrafikken og kollektivtrafikken er en utfordring i bysentrene.
Eksisterende gatestruktur og bebyggelse gjør det vanskelig, og svært kostbart, å utvide
veikapasiteten eller etablere egne felt for å sikre fremkommeligheten. Foto: Gunnar
Ridderström/Citiplan
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Deler av vareleveringen i sentrum foregår fra noen regulerte vareleveringsplasser. Disse er
skiltet med stanseforbud med underskilt «Lasteplass av og pålessing tillatt for lastebil».
Kjøpesentre har som regel egne varemottak. Ellers skjer varelevering i stor grad i gatene på
strekninger skiltet med parkering forbudt, hvor av- og pålessing er tillatt for alle.
Varelevering i gågater er tidsbegrenset. I Tønsberg er det for eksempel lov å levere varer
mellom kl. 18 og 12, men det skjer en del vareleveranser utenom denne tidsbegrensningen.
Politiet sier de ikke har kapasitet til å følge opp brudd på tidsbegrensningen.
Hensynet til varelevering må vies spesiell oppmerksomhet i gater der det er aktuelt å
etablere sykkelfelt. Ved etablering av sykkelfelt vil det ikke være tillatt å stoppe i
sykkelfeltet.
Ved utarbeidelse av gatebruksplaner, bør plan for varelevering i sentrumsområdet
defineres.

3.7

Anbefalinger for transport i by



Det bør legges godt til rette for pendling med tog mellom Vestfoldbyene, mot Osloområdet og mot Grenland ved å tilby mest mulig sømløse reiser gjennom
busskorrespondanse og gode gang- og sykkelforbindelser.



Fremkommeligheten for kollektivtrafikken bedres og tilbudet forbedres der
potensialet for overgang fra bil til buss er størst.



Det legges bedre til rette for sykling og gåing til og gjennom sentrumsområdene.
Syklister og gående bør i størst mulig grad separeres på egne anlegg. Det må
etableres flere sikre sykkelparkeringsplasser i sentrumsområdene.



Det må tilstrebes universell utforming av gater og møteplasser i sentrumsområder,
samt på forbindelser til og fra viktige holdeplasser, kollektivknutepunkt og
målpunkter i byene.



Parkeringstilbudet for bil bør være i randsonen til sentrum og avgiftsbelegges for å
skape god sirkulasjon på plassene og oppmuntre folk til å gå, sykle eller reise
kollektivt. Nødvendig parkering i sentrum av byene prioriteres i hus fremfor
flateparkering og gateparkering.



Det bør tas i bruk intelligente trafikksystemer (ITS-systemer) og iverksettes
nødvendige restriktive tiltak for å regulere personbiltrafikken.
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4

Transport mellom og utenfor byer og
tettsteder

Vestfold er et lite fylke arealmessig og byene langs kysten ligger som perler på en snor. Etter
gjennomførte og pågående kommunesammenslåinger består Vestfold av 7 kommuner der
alle inneholder en by med omland og tettsteder. God kommunikasjon mellom byene og de
ulike tettstedene er grunnleggende for at Vestfold kan fungere som ett bo- og
arbeidsmarked. Pendlingen mellom Vestfoldbyene foregår i dag i hovedsak med bil. Mellom
byer og tettsteder vil det først og fremst være kollektivtilbudet som gir en mer biluavhengig
mobilitet. I tynt befolkede områder vil bilen fortsatt være det viktigste transportmiddelet.

4.1

Utvikling av kollektivtilbudet

For mange er toget viktig som transportmiddel mellom byer og tettsteder i Vestfold.
Tilrettelegging av pendlerparkering og sikker sykkelparkering ved stasjonen er viktig for de
som vil bruke bil eller sykkel til stasjonene. God korrespondanse med buss er en
forutsetning for at hele reisen kan foretas kollektivt.
Sammenslåingen av kommuner vil føre til endrede reisemønstre og behov når
administrasjon og tjenester samlokaliseres. Det vil være behov for å etablere en mer effektiv
kollektivbetjening inn mot de nye kommunesentrene.
Gange eller sykling inngår vanligvis i en kollektivreise. Gangveier, sykkelveier og snarveier
må være trygge, enkle og behagelig å bruke på hele året. God standard og god helårsdrift er
avgjørende for å få til det.
Universell utforming og «hel reisevei» er grunnleggende prinsipper ved utviklingen av
kollektivtilbudet og utformingen av anlegg for gange.
I mindre tettbygde strøk er kollektivtilbudet ofte begrenset til skolebussrutene. De ordinære
skolebussrutene er åpne for alle og er oppgitt i ruteinformasjonen. De kjøres ikke i skolenes
høstferie, vinterferie og sommerferie. Det kjøres sommerruter i 8 uker. Det er
ressurskrevende å gi et kollektivtilbud i perioder med få passasjerer, men for å øke
passasjertallene må kollektivtilbudet framstå som mer helhetlig. Det må derfor vurderes å
forbedre tilbudet i skolens ferier, på kveldstid og i helger.
Følgende prinsipper gjelder for utvikling av kollektivtilbudet:
 Kollektivtilbudet prioriteres der potensialet for overgang fra bil til buss er størst
 Tilbudet skal være enkelt å forstå
 Linjene skal gå mest mulig direkte
 I mindre befolkede områder vil behovet for skoleskyss være utgangspunktet for
kollektivtilbudet
 Skolebussrutene i Vestfold er tilgjengelige for alle
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 Der jernbanestasjonen ligger i et knutepunkt skal korrespondansen mellom tog og buss
sikres ved tilstrekkelig høy frekvens på busstilbudet

4.2

Fylkesveinettet

Pendlingen mellom Vestfoldbyene foregår i dag i hovedsak med bil. Den sterke
avhengigheten av bil som transportmiddel fører til press på lokalisering av
næringsvirksomhet og annen service langs hovedveiene, og særlig langs E18. En slik
lokalisering vil være en ekstra drivkraft for bilbruken, og vil gi et transportsystem med liten
valgmulighet mellom transportmidler. Mellom byer og tettsteder vil det først og fremst
være kollektivtilbudet som gir en mer biluavhengig mobilitet.
Det er behov for mer effektive og trafikksikre forbindelser i indre del av Vestfold. Det er
behov for å utbedre og legge om fylkesvei 305 Kodalveien på deler av strekningen mellom
Andebu og E18. I kommunedelplanen fra 2019 anbefalte Statens vegvesen at fylkesveien ble
lagt om slik at den koblet seg til E18 ved Fokserød, og ikke ved Haukerød som i dag.

Figur 35:

Forslag til oppgradering av fylkesvei 305 Kodalveien med ny tilkobling til E18 ved Fokserød.
Illustrasjon fra konsekvensutredningen fra 2010.

Det er også behov for oppgradering av fylkesvei 306 mellom Revetal og E18/Skoppum.
Veien forventes å få økt bruk når den nye stasjonen på Vestfoldbanen ved Skoppum åpner
for trafikk i 2024. Det er også behov for å forbinde den nye stasjonen bedre mot Campus
Vestfold på Bakkenteigen.
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Figur 36:

Forslag til ny veiforbindelse mellom Campus Vestfold og ny stasjon ved Skoppum.

Vestfold bør jobbe for å forebygge trafikkulykker på spesielt tre områder:
utforkjøringsulykker, møteulykker og uhell med myke trafikanter. Mange ulykker skyldes
uheldig utforming av vei- og trafikkmiljø. Nye anlegg bør utvikles på en slik måte at dette
unngås, og gamle anlegg bør utbedres. Dette gjelder blant annet å skille biler fra myke
trafikanter og syklister fra gående, etablere midt- og siderekkverk på enkelte strekninger og
reduserte fartsgrenser. I tillegg til fysisk tilrettelegging, bør fortsatt kontrollvirksomhet og
styrking av god trafikkultur gjennom holdningsskapende arbeid og informasjonstiltak
prioriteres.
Fylkesveinettet blir også brukt som skolevei av mange barn i Vestfold. Veiene bør være
tilrettelagt for de barna som går eller sykler. Mange hendelser kan forebygges ved hjelp av
opplæring og modning blant elevene og medtrafikanter som må ta ekstra hensyn til våre
minste trafikanter.

4.3

Europa- og riksveinettet

E18 fungerer både som gjennomfartsåre og lokalvei i Vestfold. Veien er en effektiv
forbindelse nord-sør i fylket og forbinder byene og de regionale næringsområdene med
hverandre. Kryssene langs E18 er attraktive som lokaliseringssteder, og over tid er det, i
tillegg til logistikk- og produksjonsvirksomheter, etablert både handel og
kontorvirksomheter i tilknytning til kryssene.
Kryssene langs E18 er ikke dimensjonert for den økende lokaltrafikken, og i enkelte kryss
begynner kapasiteten å få konsekvenser for avviklingen på E18. Problemet er størst på
Fokserød hvor trafikkbelastningen i enkelte tilfeller har ført til tilbakeblokkering ned på E18.
Det har konsekvenser både for trafikksikkerheten og trafikkavviklingen på stamveien. For å
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ivareta E18s funksjon som stamvei må arealbruken rundt kryssene tilpasses kapasiteten i
veinettet slik at den ikke overbelastes.
Prioriteringene i fylkesveiplanen er basert på de fylkeskommunale og statlige bevilgningene.
Det gir begrensninger i forhold til behov og målsettinger om utvikling, drift og vedlikehold av
veinettet. Prioriteringene må tilpasses tilgjengelige ressurser, og vil måtte revurderes når
Vestfold og Telemark slås sammen i 2020.
Forbindelsene til Sandefjord lufthavn Torp og Larvik havn er riksveiforbindelser som staten
har ansvaret for. Til Torp er det behov for en ny veiforbindelse som sikrer effektiv betjening
av flyplassen. Eksisterende forbindelse til Fokserød er svært belastet i krysset på E18, noe
som fører til tilbakeblokkering og uforutsigbar fremkommelighet for flyplasstrafikken. Til
Larvik havn er forbindelsen god med unntak av fremkommeligheten i Øyakrysset. Denne vil
bli bedret hvis det etableres en ny bru over Lågen.

4.4

Anbefalinger for transport mellom og utenfor byer
og tettsteder

•

Muligheten for oppgradering og omlegging av fv. 305 Kodalveien mellom Andebu og E18
og fv. 306 mellom Revetal og Skoppum bør vurderes. Forbindelsene er viktige for å sikre
bosetting og næringsutvikling i indre del av fylket, og for å øke trafikksikkerheten.

•

Det bør etableres en ny internveiforbindelse og forbindelse til ny stasjon på Skoppum fra
Campus Vestfold. Forbindelsen er viktig for å sikre tilgjengelighet for studenter, ansatte
og næringsdrivende i området. Universitetet er en regional funksjon og arealene rundt
er utpekt som regionalt viktige for næringsutvikling.

•

Det bør etableres en ny veiforbindelse fra E18 til Sandefjord lufthavn Torp for å sikre
fremkommeligheten til og fra flyplassen, samt en ny bru over Lågen i Larvik for å avlaste
Øyakrysset. Veiforbindelsene er nødvendige for å sikre funksjonene flyplass og havn som
er av regional betydning både som transportfunksjoner og som motorer i
næringsutviklingen i fylket.

•

Arealbruken rundt og i tilknytning til kryssene på E18 bør tilpasses kapasiteten i
veinettet slik at det ikke oppstår tilbakeblokkering ut på stamveien.

•

Togstasjonen må tilrettelegges for en tilpasset pendlerparkering og sikker
sykkelparkering. God korrespondanse med buss til og fra stasjonene må tilstrebes.

• Togtilbudet på Vestfoldbanen må utvikles med sikte på å ta lokaltrafikk mellom
stasjonene i fylket og pendlertrafikken mot Grenland og Oslo.
•

Det bør legges til rette for ekspressbusser i form av holdeplasser og pendlerparkering.
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5

Transport inn og ut av fylket

Vestfold er et lite fylke med korte avstander mellom byene, og gode forbindelser ut av
fylket. Det gir næringslivet en transportmessig konkurransefordel. Transporten inn og ut av
fylket foregår med bil, tog, ferje, lokalbuss, ekspressbuss og fly. Transport med bil utgjør den
største delen av transportvolumet.

5.1

Viktige veiforbindelser

Hovedforbindelsene med bil er E18 nordover mot Drammen og sørover mot Grenland,
fylkesvei 40 mot Kongsberg, fylkesvei 32 vestover mot Skien og fylkesvei 35 mot Hokksund.
Vestfold er helt avhengig av en fungerende E18 for å sikre transport nord- og sørover med
bil. E18 er av avgjørende betydning både for regional trafikk, og for lokaltrafikken mellom
Vestfoldbyene. Det er derfor av største betydning at kapasiteten og trafikksikkerheten på
veien opprettholdes. Utbygging av større næringskonsentrasjoner med mye transport kan
medføre overbelastning av kryssene på E18 og påvirke både kapasiteten og
trafikksikkerheten negativt.

5.2

Ferger og utenlandskorridorer

Vestfold har tre fergeforbindelser som forbinder fylket med Østfold, Sverige og Danmark.
Fergeforbindelsen Horten-Moss er Norges mest trafikkerte fergeforbindelse, og en del av
riksveinettet. Sandefjord-Strømstad betjenes av to fergeselskaper med til sammen fem
avganger per dag. Forbindelsen Larvik-Hirtshals betjenes av ett fergeselskap med to
avganger per dag. I tillegg er det fergeforbindelse fra Langesund til Hirtshals og Stavanger
med en daglig avgang hver.
Lokaliseringen av mange av havnene i Vestfold gjør arealene rundt havnene attraktive både
for næringsutvikling og byutvikling. Det er behov for å sikre arealer til fortsatt havnedrift og
lager- og manøvreringsarealer på land for å ivareta dagens og fremtidens behov. Det er
særlig behov for å sikre arealer rundt Larvik havn som har en regional funksjon som
logistikk-knutepunkt. Etablering av nye havner vil føre til store konflikter med annen
arealbruk i kystsonen, men kan være en langsiktig strategi dersom det blir knapphet på
havnearealer.
Effektive og sikre forbindelser til havnene er en vesentlig forutsetning for at de skal fungere
godt som logistikk-knutepunkter. Køproblemer og blandet trafikk skaper uforutsigbarhet for
næringstrafikken til og fra havnene. Larvik havn er den eneste havnen i Vestfold som er
tilknyttet stamveinettet. Riksvei 40 fra Bommestad til Larvik havn har kapasitetsproblemer i
Øya-krysset nord for havna hvor lokaltrafikken øst-vest skaper utfordringer morgen og
ettermiddag. En ny bru over Lågen nord for eksisterende bru vil avhjelpe situasjonen. Havna
har tidligere hatt tilknytning til jernbane, og mulighetene for jernbanetilknytning vurderes i
forbindelse med planleggingen av Vestfoldbanen.
Med endringene i havnenes rolle og funksjon i transportsystemet som følge av byutvikling,
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transformasjon og endringer i transportsystemet er det behov for å samordne havnenes
rolle og tilbud i transportsystemet bedre. Aktiviteten på havnene må også ses i
sammenheng med transportsystemet. Det er blant annet behov for å vurdere endrede
rutetider for ferjene til/fra Larvik havn slik at de ikke belaster veinettet i rushtiden. Det bør
også arbeides for å redusere utslippet fra skipstrafikken gjennom tiltak for landsstrøm og
mer miljøvennlige ferger.

5.3

Flytrafikk

Sandefjord lufthavn Torp ligger sentralt plassert på Østlandet, og har et variert tilbud av
innen- og utenlandsreiser. Det er tre flyselskaper som står for hoveddelen av aktivitetene.
Selv om flyplassen er i stadig vekst er den relativt liten, og dermed sårbar for endringer i
rammevilkår, samt endrede prioriteter fra flyselskapene
Det er begrensede muligheter for å reise kollektivt til flyplassen i dag. Det arbeides for tiden
med å planlegge en ny jernbanestasjon i direkte forbindelse med terminalbygg. Et nytt
terminal bygg, samt etablering av en ny tilførselsvei fra E 18 via Tassebekk vil skape god
synergieffekt for flyplassen samt nåværende og fremtidige næringsområder i nærheten.
I Regional plan for bærekraftig arealpolitikk er Torp identifisert som et regionalt viktig
område for næringsutvikling. Hvor det konkret skal utvikles arealer må ses i sammenheng
med flyplassens behov, transportsystemet, andre arealverdier som blant annet dyrka mark
og forholdet til E18.
Utvikling av et næringsområde ved Sandefjord lufthavn Torp må tilpasses flyplassens drift,
inklusive tilbringertjenesten, flyplassens arealbehov for sikkerhetsbestemmelser med mer,
som sikrer videre drift og muligheter for utvidelser ved flyplassen.

5.4

Godstransport

Godstransport på vei øker og skaper store utfordringer for fremkommelighet,
trafikksikkerhet og miljø. Interregional plan for intermodal godstransport i Telemark og
Vestfold ble vedtatt i juni 2015, og har til hensikt å samle regionens krefter for å gjøre
godstransporten i de to fylkene mer miljøvennlig og fremtidsrettet. Planen skal bidra til at
mer godstransport av varer gjennom fylket flyttes over fra vei til sjø og bane, utnyttelsen av
infrastrukturinvesteringer bedres, regionens konkurransekraft styrkes, mulighetene for
samarbeid og funksjonsfordeling mellom aktørene utredes og at klimautslipp fra
tungtransport på vei reduseres.
Mer gods på sjø og jernbane krever bedre jernbaneinfrastruktur til havnene og
omlastingsarealer nær havnene. Godstransport konkurrerer med persontrafikken om
kapasitet på vei- og banenettet. God infrastruktur øker muligheten for at gods til/fra andre
deler av landet kan transporteres via Grenland/Larvik til blant annet. Hirtshals og andre
havner i det eksisterende rutenettet. Større godsmengder øker sannsynligheten for ruter til
nye destinasjoner, som f.eks. Gøteborg. Det vil gi nye muligheter for næringslivet i Vestfold.
Hovedmålet i den regionale planen for intermodal godstransport er at Telemark og Vestfold
skal være et nasjonalt knutepunkt for miljøvennlig transport av gods på sjø og bane.
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Strategiene som er utpekt i den regionale planen for intermodal godstransport for å oppnå
det er:
1. Telemark og Vestfold skal arbeide aktivt for å fremme Jyllandskorridoren som en
nasjonal hovedåre for transport av gods.
2. Fylkene skal sammen arbeide for at vilkår for transport av gods på
Vestfoldbanen/Bratsbergbanen/Sørlandsbanen blir gode. Vilkår for transport av gods
på eksisterende havnespor i Brevik, Larvik og på Herøya skal sikres og videreutvikles.
3. Regionen skal være en pådriver i utvikling av mer klimanøytrale drivstoff til transport
av gods og gå foran i valg av slike løsninger der Vestfold fylkeskommunen selv har
mulighet for å påvirke.
4. Larvik havn og Grenland havn skal samarbeide for å gjøre regionen mer attraktiv for
transport av gods, og tiltrekke seg havne- og logistikkbasert næringsvirksomhet.
5. Telemark og Vestfold skal i et langsiktig perspektiv sikre hensiktsmessige arealer og
infrastruktur for havner og logistikkbasert virksomhet som styrker regionen som
helhet
6. Samfunnets behov for effektiv, trygg og miljøvennlig godstransport må vektlegges i
arbeidet med fremtidige bypakker/bymiljøavtaler.

5.5

Kollektivtransport inn og ut av fylket

Videre utbygging av InterCity Vestfoldbanen er viktig både for trafikken internt i fylket og
mot Grenland og Oslo. Med utbygging av Grenlandsbanen vil Vestfoldbanen og
Sørlandsbanen få en effektiv sammenkobling, noe som vil bety en regionforstørring mot
Agder. Samtidig vil utvikling av Bratsbergbanen gi muligheter for å kjøre lokaltog fra
Notodden til Larvik, i tillegg til at Bratsbergbanen er viktig for godstransporten med tog.
Ekspressbussene gir tilbud fra Vestfold til Oslo, Telemark og Sørlandet. På strekningen
mellom Vestfold og sørlandsbyene er ekspressbusstilbudet særlig viktig. Ekspressbussene
mottar ikke offentlig tilskudd, og ekspressbussnæringen sliter med inntekstgrunnlaget. Flere
ruter i Vestfold er lagt ned de siste årene. Tjøme, Horten, Åsgårdstrand og Revetal er
tettsteder som har mistet sin direkteforbindelse til Oslo.
Jernbanedirektoratet har hatt «Handlingsprogram for jernbanesektoren 2018 – 2029» på
høring. Handlingsprogrammet er en konkretisering av Nasjonal transportplan 2018 – 2029,
med vekt på første seksårsperiode. Handlingsprogrammet er et styringsverktøy for sektoren
og danner grunnlaget for fordeling av midler til ulike jernbaneformål i de årlige
statsbudsjettene. Første år i handlingsprogrammet er i overensstemmelse med Stortingets
behandling av Prop. 1 S. (2017-2018) statsbudsjettet for 2018. Den endelige rammen og
konkrete tiltak fastsettes i de årlige budsjettprosessene.
Vestfold fylkeskommune har vedtatt følgende innspill til Jernbanesektorens
handlingsprogram 2018-2029 (FT 21. juni 2018):
1.
2.

Utbygging av Vestfoldbanen må holde forutsatt fremdrift i NTP 2018-2029, det vil si Ytre
IC må være ferdig utbygd innen 2032.
Handlingsprogrammet må vise en tydelig satsing på knutepunktutvikling. Det må
avsettes tilstrekkelig med planleggingsmidler tidlig i perioden for å få en snarest mulig
planavklaring, da dette er avgjørende for vekst og utvikling i byer og tettsteder.
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3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Det må settes av driftsmidler til to tog i timen til Skien i 2027 i tråd med NTP 2018 –
2029 etter at dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord er ferdigstilt.
Det bør snarest settes i gang en utredning om hvordan Bratsbergbanen kan utnyttes
bedre mellom Notodden – Grenland og sørlige Vestfold.
Grenlandsbanen er viktig for sammenkoblingen mellom Sørlandsbanen og
Vestfoldbanen. Oppstart av planlegging av Grenlandsbanen må i gang i første del av
planperioden, slik at utbyggingen kan komme i gang samtidig med sluttføringen av
InterCity Vestfoldbanen.
Det er behov for å utvide driftsdøgnet på Vestfoldbanen for blant annet å
korrespondere med morgen- og kveldsavgangene på Sandefjord lufthavn Torp, samt å
knytte den nye arbeidsregionen sammen når fylkene Vestfold og Telemark slås
sammen.
Tiltakene innenfor «Godskonsept Vestfold & Telemark» må bli gjennomført innen 2021.
For å legge til rette for overføring av gods fra vei til båt og bane må det innføres
incentivordninger for å redusere risiko ved en slik overgang.
Ny tømmerterminal i Telemark må bygges innen 2022/23.
Kopstad godsterminal må vurderes i en fremtidig terminalstruktur for Østlandet.

5.6

Anbefalinger transport inn og ut av fylket



Vestfold fylkeskommune må jobbe aktivt inn mot sentrale etater og politikere for å sikre
fremdriften på utbyggingen av IC Vestfoldbanen og sammenkoblingen med
Sørlandsbanen. Dette vil skje i nært samarbeid med andre fylkeskommuner, samt
gjennom Plattform Vestfold, Jernbaneforum sør og Østlandssamarbeidet.



Ekspressbussnæringen må ivaretas med sikte på å sikre et godt busstilbud inn og ut av
fylket som vil supplere togtilbudet.



Arealbruken og krysskapasiteten på E18 ses i sammenheng når kommuneplanene,
reguleringsplaner og byggeplaner vurderes. Arealbruken langs E18 tilpasses funksjonen
som stamvei.



Larvik havns funksjon som regionalt logistikk- og trafikk-knutepunkt sikres gjennom
arealbruk og kapasitet i transportsystemet. Det arbeides for å få etablert en ny
forbindelse over Lågen slik at Øya-krysset avlastes. Havna sikres jernbanetilknytning når
InterCity bygges ut gjennom Larvik.



Funksjonsfordelingen mellom havnene i Vestfold vurderes i forhold til lokalisering,
arealer mulige funksjoner, konflikter med annen arealbruk og tilknytning til
transportsystemet. Det anbefales å lage en samlet vurdering av havnene i fylket slik at
havnefunksjonen regionalt sikres i overskuelig fremtid. Lokalisering av en ny tømmerhavn
bør inngå i vurderingene.



Torp lufthavn sikres gode rammebetingelser for eksisterende drift og fremtidig utvidelse
av virksomheten. Arealbruken og utviklingen av transportsystemet i tilknytning til
flyplassen må ses i sammenheng med planleggingen og utbyggingen av Vestfoldbanen,
E18 og tilhørende tilfartsveier og arealbruken rundt flyplassen. Det anbefales at det i
samarbeid med kommunen lages en mulighetsstudie for fremtidig transportsystem og
arealbruk rundt flyplassen for å sikre fremtidig drift og utviklingsmuligheter.
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6

Økonomiske rammer og overordnede
prioriteringer

Økonomiske midler til utbygging, drift og vedlikehold av transportsystemet er en
vedvarende utfordring for fylkeskommunen. Fylkeskommunen må basere seg på flere ulike
finansieringskilder og jobber kontinuerlig med å skaffe ressurser, effektivisere og prioritere
prosjekter innenfor samferdselssektoren.

6.1

Fylkeskommunale midler

Fylkeskommunens samfunnsoppdrag innen samferdsel innebærer blant annet å sørge for et
tilfredsstillende kollektivtilbud, ivareta og drifte fylkesveinettet, være en pådriver for
regional utvikling innen transport og infrastruktur og å øke trafikksikkerheten.
Fylkeskommunens økonomiske ressurser er i det alt vesentlige basert på skatteinntekter,
rammetilskudd fra Staten og øremerkede overføringer og tilskudd fra Staten.
Fylkeskommunens budsjett innen samferdsel, drift og vedlikehold er i 2018 xxx millioner
kroner. Investeringsbudsjettet for fylkesvei i vedtatt fireårig handlingsprogram er for
perioden som følger:
Område

Bevilgninger i millioner
kroner
42
4
33,7
25
20
196,5
72
52
445,2
35
74,5
519,7

Planlegging og løpende oppgaver
Miljøtiltak
By/samfunnsutviklingsprosjekter
Forfall
Flaskehalsprosjekter
Gang- og sykkelveitiltak
Trafikksikkerhetstiltak
Kollektivtiltak
Sum investeringer
Overført fra HP 2014-2017
Avklarte eksterne bidrag
Totalt ramme
Figur 37:

prosent
av budsjettet
9 prosent
1 prosent
8 prosent
6 prosent
4 prosent
44 prosent
16 prosent
12 prosent
100 prosent

Oversikt over fylkeskommunens investeringer for perioden 2018-2021.

Skal nasjonale og lokale mål om miljø, endret reisemiddelfordeling, overføring av gods fra
vei til bane og sjø og trafikksikkerhet nås, må det endrede prioriteringer og større
økonomiske ressurser innenfor samferdselssektoren til for å oppnå de ønskede endringene.
For reelt sett å øke de økonomiske fylkeskommunale rammene, må det på den ene siden
settes strengere krav til staten, og på den andre siden avklare hvilke alternative
finansieringskilder som er mulige og ønskelig å benytte. De største effektene vil oppnås
gjennom å bli del av systemet med byvekstavtaler og gjennom etablering av bypakker. Det
vil gi et finansieringsgrunnlag for de nødvendige endringene i infrastrukturen som må til for
å nå målene i transportplanen.
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6.2

Andre finansieringskilder

Statlige ordninger
Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk er under utfasing og
erstattes av byvekstavtaler. Formålet med ordningen er å stimulere til bedre
fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i bilbruk og øke
antallet kollektivreisende og gående og syklende. Ordningen forutsetter at det sammen med
de positive tiltakene innføres bilrestriktive tiltak. Vestfold har ikke vært omfattet av
ordningen med belønningsmidler.
Bedre tilgjengelighet til kollektivtransport (BRA-programmet) er et program for bedre
tilgjengelighet til kollektivtilbudet, og en målrettet satsing for å bedre forholdene for
personer med nedsatt funksjonsevne. Det kan søkes om midler til oppgradering av
infrastruktur, planlegging, samt informasjons- og opplæringstiltak. Ordningen har et omfang
på ca. 45 mill. kr, og kommuner og fylkeskommuner kan søke. Det er en egenandel på 25
prosent.
Kollektivtransport i distriktene (KID-ordningen) har som formål å gjennomføre tiltak på
utvalgte steder og strekninger for å oppnå en styrking av kollektivtilbudet der etterspørselen
er lav (distriktene).
Kommunale ordninger
Rekkefølgekrav vil si at det stilles krav til utbyggere om at nødvendige tiltak innenfor
infrastruktur gjennomføres før en utbygging kan igangsettes. Kommunen som
planmyndighet kan i plansaker sette krav om slike rekkefølgebestemmelser.
Rekkefølgebestemmelser er ment å sikre at de forskjellige områder i kommunen bygges ut i
den takt kommunen bestemmer ut fra sine investerings- og boligbyggeprogram. Eksempel
på dette kan være etablering av infrastrukturtiltak som overordnet veinett eller bygging av
en gangbro. I bestemmelsene kan det fastsettes rekkefølgekrav som forutsetter at tiltak,
også utenfor planens områdebegrensning, er iverksatt/gjennomført før planen tillates
gjennomført. Dette følges opp gjennom utbyggingsavtaler.
Andre ordninger
Det finnes flere ulike innretninger på brukerfinansiering av investering i større veiprosjekter
eller transportpakker. Den mest kjente formen for brukerfinansiering er
bompengeinnkreving. Denne formen for finansiering er hjemlet i veiloven. Initiativet til
brukerfinansiering skal komme fra lokalt hold, og det må foreligge lokalpolitisk vedtak før
prosjektet godkjennes av staten. Prosjektet skal vanligvis ligge inne i NTP. For å møte de
store transportutfordringene, spesielt i de større byene, er ordningen med
brukerfinansiering utvidet både i omfang og i innretning. Det er nå åpnet for å benytte
brukerfinansiering til såkalte transportpakker, som inneholder et samlet sett av tiltak, både
innenfor investering og drift, for å løse trafikkproblemene i byområdet.
Bompengeinnkreving med tidsdifferensierte takster (rushtidsavgift) er en variant av ordinær
bompengeinnkreving. Tidsdifferensierte takster innebærer at prisen varierer over døgnet
75

Vedlegg til Regional transportplan for Vestfold – 16. august 2019
avhengig av trafikken.
Køprising, eller veiprising, er en variant av bompengeinnkreving som har som formål å
regulere trafikken. I motsetning til bompenger er køprising ikke primært en
finansieringskilde, men et trafikkregulerende virkemiddel. Køprising er derfor ikke
tidsavgrenset slik bompengefinansiering er. Det er enighet i fagmiljøene
om at køprising kan være en god løsning, som både bidrar til å løse lokale kø- og
miljøproblemer og samtidig er en finansieringskilde. Muligheten til å etablere
bompengeordninger for byområder er gitt i vegloven § 27 (www.lovdata.no).
I NTP 2018-2029 åpne det for tidsdifferensierte bomtakster (som vil fungere som en
køprising) for å påvirke reisemiddelfordelingen i byområdene. Trafikantbetaling med
tidsdifferensierte bompengetakster har effekt på lokal luftkvalitet som følge av at biler i jevn
fart slipper ut betydelig mindre NO2 enn biler i kø, og at det er færre biler på veien i
topptidspunktene. I tillegg vil trafikantbetalingen kunne føre til at flere velger å sykle, gå og
reise med kollektivtransport (NTP 2018-2029, s. 151). Nullvekst i persontransport med bil er
allerede tatt inn som mål for flere bypakker. Regjeringen forventer at lokale myndigheter
som skal omfattes av byvekstavtaler fører en arealpolitikk som er rettet inn mot å nå
nullvekstmålet.

6.3

Fremtidige muligheter

Med gjeldende system i Nasjonal transportplan er Vestfold ikke en del av ordningen med
byvekstavtaler. Det arbeides for å komme med i ordningen. Om det lykkes vil bli avklart
gjennom vedtak av neste nasjonale transportplan. Den vedtas av Stortinget i 2022.
Stortingsmeldingen vil bli lagt frem høsten 2020 eller vinteren 2021. Samferdselsdepartementet vil gi retningslinjer for planarbeidet i desember 2018. Felles
grunnlagsdokument vil bli sendt på høring i desember 2019.
Nullvekstmålet, som ble lagt til grunn av Stortinget i Klimaforliket i 2012, innebærer at
veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
Målet er lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2014-2023 og 2018-2029. Det forventes det
at lokale myndigheter fører en målrettet arealpolitikk som bygger opp under investeringene
i transportsystemet i tråd med regional eller interkommunal areal- og transportplan.
Dersom Vestfold kommer inn under ordningen med byvekstavtaler vil det fra Statens side bli
stilt de samme kravene som i de andre byområdene. Det vil blant annet omfatte restriktive
tiltak for personbiltrafikken, sammenheng mellom arealutviklingen og transportsystemet og
egenfinansiering i form av bompenger. Grenland, med kommunene Skien, Porsgrunn,
Bamble og Siljan er med i byvekstavtale-ordningen.
Dersom Vestfold ikke kommer med i ordningen om byvekstavtaler vil større prosjekter
måtte finansieres gjennom fylkeskommunale bevilgninger, bevilgninger i Nasjonal
transportplan eller bompengefinansiering.
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6.4

Anbefalinger økonomi

Det er behov for å jobbe med flere strategier for å skaffe ressurser til utbygging, drift og
vedlikehold av transportsystemet:


Fylkeskommunen bør ta en aktiv rolle i koordinering av statlige, fylkeskommunale og
kommunale midler til investering, drift og vedlikehold av transportsystemet.



Sammenhengen mellom arealbruk, fortetting og transformasjon av eksisterende
bebyggelse koordineres med eksisterende og fremtidig transportsystem.
Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler brukes som virkemiddel for å koordinere
arealbruk og utviklingen av transportsystemet.



Tilskudds og støtteordninger brukes aktivt som kilde til finansiering av utbygging, drift og
vedlikehold av transportsystemet.



Der det ligger til rette for det vurderes muligheten for spleiselag mellom
fylkeskommunen, kommunene, Statens vegvesen og eventuelt private utbyggere.



Det arbeides aktivt for å komme med i ordningen om byvekstavtaler. Fylkeskommunen
engasjerer seg aktivt i nettverket av små og mellomstore byregioner som arbeider for å
komme med i ordningen.



Det arbeides faglig og politisk for å fremme prosjekter og tildeling av midler gjennom
Nasjonal transportplan.



Det arbeides aktivt for å finne en løsning for ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg
og Nøtterøy slik at planlegging og gjennomføring av bypakken kan videreføres.



Det arbeides videre med organisering og finansiering av en bypakke for Larvik by.



Mulighetene og behovet for en bypakke i Sandefjord avklares med kommunen.
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