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Et miljøvennlig, sikkert og effektivt transportsystem som 

fremmer:

• folkehelse

• by- og tettstedsutviklingen

• næringsutvikling

• en bærekraftig arealutvikling

Samfunnsmålet for RTP





Bærekraftig transport og mobilitet



Sosial bærekraft og mobilitet?

• Betyr blant annet å legge til rette for en mer biluavhengig mobilitet 

• Kollektivtilbudet må forbedres – må komme deg fra der du er til dit 

du skal

• Flere eldre og unge uten førerkort – kollektivtilbud enda viktigere 

for å gi mobilitet

• Aktiv mobilitet – flere bør gå og sykle. Trygge skoleveier.

• Nærhet til destinasjoner i hverdagen påvirker mobiliteten og 

muligheten for deltakelse i samfunnet

• Lokalisering av offentlige og private tilbud har stor betydning



NULLVISJONEN



• Parisavtalen: Behov for å redusere klimautslippene i fylket. Må 

redusere biltrafikken og få flere over på gange, sykkel og 

kollektivtrafikk. 

• Behov for å få mer gods over fra vei til båt og bane 

• Det er behov for et mer klimatilpasset veinett i Vestfold 

Klima og energi



Vestfold skal være en pådriver i å utvikle, teste og innføre 

smarte mobilitetsløsninger, herunder ny teknologi og 

energikilder som bidrar til reduserte utslipp



Retningslinje 1: Kollektivforbindelser skal styrkes

Lokalt kollektivtilbud styrkes der potensialet for overgang fra bil til buss er størst. 

Rutetraseer og rutetilbud optimaliseres for å ta de viktigste reisestrømmene til fra byer 

og tettsteder.

I mindre befolkede områder er skoleruten det primære kollektivtilbudet. Skolerutene er 

åpne for alle reisende og rutetidene er tilgjengelig i informasjonskanalene.









Tiltak som bidrar til at barn og unge kan gå og sykle til og fra 

skole skal prioriteres. Det skal skilles mellom gående og 

syklende på viktige veier inn mot skolene. 



Retningslinje 4:

Det skal utvikles et attraktivt sykkelveinett og sikker sykkelparkering 

i byområdene ved kollektivknutepunkt, skoler og andre viktige 

målpunkter.





Retningslinje 4:

Det skal utvikles et sammenhengende gangnett i byer og tettsteder 

med vekt på attraktivitet, sikkerhet og universell utforming. Dette 

gjelder særlig inn mot kollektivknutepunkt skoler og andre viktige 

målpunkter. 

Lokale stier og snarveier skal sikres i arealplaner. 





Retningslinje 4: Drift og vedlikehold av gang- og sykkelnett 

skal sikre god fremkommelighet hele året.



Retningslinje 2: Parkeringsstrategi

Kommunene skal utarbeide en parkeringsstrategi i tråd med føringer i Regional 

transportplan og Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA).



• Befolknings- og arealutvikling

• Rett virksomhet på rett plass

• Nærhet til daglige gjøremål 

• Nærhet til kollektivtilbud

• Handel og service i sentrum

Lokalisering og byutvikling – hva påvirker 
transportbehov og mobilitet?



Retningslinje 3:

Transportløsninger og kollektivknutepunkt i byområder
Innenfor byområdene skal vei og gatenettet særlig tilrettelegges for gang, 

sykkel og kollektivtrafikk. Kommunene skal utarbeide gatebruksplaner for 

sentrale byområder. Fylkeskommunen og Statens vegvesen vil kunne 

bistå et slikt planarbeid både med tanke på faglige og finansielle ressurser.

Utvikling og drift av kollektivknutepunkt for buss og jernbane skal bidra til 

velfungerende byer og tettsteder, med vekt på gående og syklister og 

effektive overganger mellom transportmidler. Knutepunkt knyttet til nye 

stasjonsområder skal planlegges i samarbeid mellom fylkeskommunen, 

kommunen og transportetatene. Prinsippene for universell utforming skal 

legges til grunn for planlegging og utforming. 



• Bilfrie gater og områder

• Tilrettelegging for gående og 

syklister

• Korttidsparkering i randsonen av 

sentrum

• Unngå flate- og gateparkering

Attraktive byer og tettsteder



• Fortetting og arbeidsplasser

• God kobling mellom tog og 

lokal kollektivtrafikk

• Gode gang- og 

sykkelforbindelser

• Pendlerparkering

Knutepunktutvikling



Stasjonene på Vestfoldbanen skal betjenes med lokal 

kollektivtransport. Sentral stasjonslokalisering knyttet opp 

mot knutepunkt for buss vektlegges.



Retningslinje 6:

Mobilitetsplaner for utbyggingsprosjekter/nyetableringer

For utbyggingsprosjekter med BRA større enn 1000 m2 skal det 

utarbeides mobilitetsplaner. Mobilitetsplaner skal også utarbeides ved 

flytting av offentlig virksomhet, endret skolestruktur eller lignende som 

påvirker transportomfang og reisemiddelvalg.

Mobilitetsplanene skal analysere konsekvenser av sannsynlige 

reisemiddelvalg og gi føringer for utforming og valg av løsninger som 

bygger opp under mål for ønsket transportmiddelfordeling. 

Utarbeidelse av en mobilitetsplan vil være en del av konsekvensanalysen i 

planprosessen. Kravet om utarbeidelse av mobilitetsplaner skal forankres i 

kommuneplanens arealdel.





Nullvekstmålet



Anbefalinger økonomi
• Det skal jobbes videre med å posisjonere Vestfold for å komme 

inn under ordningen med byvekstavtaler. 

• I de tettest befolkede byområdene skal konkrete prosjekter og 

tiltak finansieres gjennom bypakker. 

• Vestfold skal utnytte de offentlige finansieringsordningene som 

finnes. 

• Spleiselag mellom fylkeskommunen og kommunene prioriteres 

for å få gjennomført prosjekter. 



DEL 4:

HANDLINGSPROGRAM



1. Prosjekter og tiltak VFK tar initiativ til

2. Prosjekter og tiltak andre gjennomfører hvor VFK bidrar med 

kapasitet og kompetanse

3. Prosjekter og tiltak som ivaretas gjennom planprosessene og 

saksbehandling

Struktur handlingsprogrammet



1. Samhandling og nettverk (felles med RPBA)

2. Parkeringsstrategier for byene 

3. Mobilitetsplaner - veileder

4. Varelevering i by - kunnskapsgrunnlag

5. Gåstrategi for Vestfold

6. Sykkelstrategi for Vestfold

7. Bypakke Larvik

8. Bypakke Tønsbergregionen

Prosjekter og tiltak VFK tar initiativ til



1. Gatebruksplaner 

2. Ny teknologi 

3. Byvekstavtale 

4. Mer effektiv bruk av 

kjøretøyer og infrastruktur 

Prosjekter og tiltak hvor VFK samarbeider om gjennomføring 

av planer, prosjekter og tiltak

5. Utvikling av helhetlige planer for nye 

knutepunkter på InterCity

6. Takstsamarbeid 

7. Mulighetsstudie for arealbruk og 

transportsystem tilknyttet Torp flyplass 


