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Forord 

Dette notatet er del av kunnskapsgrunnlaget som utarbeides i forbindelse med revisjon av den 
regionale planen for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) i Vestfold. Notatet sammenfatter den viktigste 
delen av dagens kunnskapsgrunnlag vedrørende langsiktige utviklingsgrenser, arealdisponering og 
befolkningsutvikling, og drøfter aktuelle tema som bør tas med i revisjonen av RPBA.  

Notatet har følgende struktur: 

A Hovedfunn og status 

B Hva dette betyr for RPBA 

C Forslag til temaer som bør løftes i den videre prosessen 

D Forslag til hva som bør gjøres med de temaene som ikke håndteres innenfor revisjonen av RPBA. 

Notatet inngår i det samlede kunnskapsgrunnlaget for revisjonen av RPBA og vil bli drøftet i 
sammenheng med de andre temaene for overlappende problemstillinger og synergieffekter mellom 
temaene.  

Faglig ansvarlig for notatet er Thale Høiskar Heltberg. Gunnar Ridderström har bistått i arbeidet.  

 

 

 

  



 

4 
 

 

Innhold 
Innledning ............................................................................................................................................. 5 

Evalueringen av RPBA ........................................................................................................................ 6 

Langsiktige utviklingsgrenser ............................................................................................................... 7 

Hovedfunn og status ........................................................................................................................ 7 

Hva betyr dette for RPBA ............................................................................................................... 10 

Videre håndtering av temaene i revisjonen av RPBA ................................................................... 10 

Forslag til håndtering av temaer som ikke tas med i revisjonen av RPBA .................................... 11 

Befolkningstetthet / registrert fortetting (fremtidig) ............................................................................ 12 

Hovedfunn og status ...................................................................................................................... 12 

Hva betyr dette for RPBA ............................................................................................................... 15 

Videre håndtering av temaet i revisjonen av RPBA ...................................................................... 15 

Forslag til håndtering av temaet som ikke er en del av revisjonen av RPBA ................................ 15 

Arealdisponering ................................................................................................................................ 16 

Hovedfunn og status ...................................................................................................................... 16 

Hva betyr dette for RPBA ............................................................................................................... 22 

Videre håndtering av temaet i revisjonen av RPBA ...................................................................... 22 

Forslag til håndtering av temaet som ikke er en del av revisjonen av RPBA ................................ 23 

Befolkningsutvikling ........................................................................................................................... 24 

Hovedfunn og status ...................................................................................................................... 24 

Hva betyr dette for RPBA ............................................................................................................... 26 

Videre håndtering av temaet i revisjonen av RPBA ...................................................................... 26 

Forslag til håndtering av temaet som ikke er en del av revisjonen av RPBA ................................ 26 

Endring i befolkningssammensetningen ............................................................................................ 27 

Hovedfunn og status ...................................................................................................................... 27 

Hva betyr dette for RPBA ............................................................................................................... 30 

Videre håndtering av temaet i revisjonen av RPBA ...................................................................... 30 

Boligsammensetningen i Vestfold ..................................................................................................... 31 

Hovedfunn og status ...................................................................................................................... 31 

Vedlegg 1: Detaljert oversikt over utviklingen i de enkelte kommunene i Vestfold ......................... 34 

Vedlegg 2: Boligsammensetningen i kommunene .......................................................................... 38 

 

  



 

5 
 

Innledning  
Gjennom RPBA er det lagt føringer for arealdisponeringen i Vestfold fram til 2040. Føringer for 
arealdisponeringen i den enkelte kommune ligger i kommunearkene som følger som vedlegg til RPBA.  

Ved utarbeidelse av RPBA ble en kommunevalg vekstfaktor benyttet som prognose for 
befolkningsveksten. Det ble lagt til grunn et gjennomsnitt på 2 personer pr. boenhet og anslått et 
behov for nye boenheter frem mot 2040.  

Det samlede behovet for nye boenheter ble fordelt på følgende arealkategorier: 

 Reserve – arealer i kommuneplanene, avsatt til boligformål, men som ikke var utbygd 

 Fortetting – en viss prosent av det gjenværende boligbehovet  

 Nye områder – den gjenværende delen av behovet skulle dekkes på nye områder.  

 

Videre ble det foreslått langsiktige utviklingsgrenser (LUG) for kommunene, hovedtyngden av de nye 
boligområdene skulle ligge innenfor LUG. Innenfor LUG ble det forhåndsavklart arealer for å dekke 
behovet for nye områder innenfor LUG. Arealene skal avsettes til boligformål etappevis i rulleringen av 
kommuneplanens arealdel, i samsvar med behov som anslåes på grunnlag av faktisk 
befolkningsutvikling i kommunen og kommunens ambisjoner om framtidig utvikling. I tillegg er det 
åpnet for at en mindre andel av behovet for boenheter i nye områder kan dekkes utenfor LUG.     

 

 
Figur 1: Viser hvordan behovet for nye boenheter er fordelt på de ulike arealkategoriene. 
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Evalueringen av RPBA  
Opinion (2017) og Norconsult (2016) har gjennomført evalueringer av den regionale planen for 
bærekraftig arealbruk på oppdrag fra fylkeskommunen. Norconsult har gjort analyser av 
arealbruksutviklingen gjennom bruk av GIS mens Opinion har gjennomført intervjuer og 
spørreundersøkelser med kommunene og andre aktører i arealplanleggingen og arealforvaltning i 
fylket.  

Deler av notatet bygger i stor grad på funn gjort i forbindelse med evalueringen av RPBA.   
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Langsiktige utviklingsgrenser 
Hovedfunn og status 
Retningslinje 1.1.1 Hovedtrekk i det regionale utbyggingsmønsteret: sier at hovedtyngden av utbygging 

skal skje innenfor de langsiktige utviklingsgrensene vist i plankart for RPBA og i by- og senterstrukturen 

for øvrig. Det langsiktige utviklingsgrensene er følgelig en viktig del av et avklart regionalt 

utbyggingsmønster. De langsiktige utviklingsgrensene (LUG) for Vestfold ble langt på vei definert i 

RPBA, men av ulike årsaker ble ikke alle grensene fullført/lukket. Hensikten var at de endelige grensene 

skulle defineres ved rullering av kommuneplanens arealdel.  

I evalueringen av gjeldende RPBA gikk Norconsult gjennom kommunenes håndtering av de langsiktige 

utviklingsgrensene i gjeldende kommuneplaner. Av de 13 kommunene som har vedtatt RPBA, er det 8 

av kommunene som har kartfestet LUG. De resterende 6 vestfoldkommunene som ikke har en 

kartfestet LUG i kommuneplanen er: Horten, Larvik, Stokke, Nøtterøy, Tjøme og Lardal. 

Følgende åtte kommuner har en revidert 

RPBA LUG i kommuneplanens arealdel: 

 Holmestrand 

 Tønsberg  

 Sandefjord 

 Svelvik 

 Sande 

 Hof 

 Re 

 Andebu 

 

Flere av kommunene har gjennom arbeidet 
med kommuneplanene sett behov for å 
revidere LUG. I de aller fleste tilfellene er 
det kun mindre justeringer. 

Pr. i dag finnes det ingen egen sosikode for langsiktige utviklingsgrenser, og kommunene har tegnet inn 
den langsiktige utviklingsgrensen i arealplankartet på forskjellige måter. Enkelte har lagret grensen i 
egne kartfiler, andre har lagret de som juridiske linjer, men med en midlertidig ikke-eksisterende kode 
(9999).  De ulike løsningene gjør det utfordrende når grensene skal kartfestes i et felles kartsystem.  
 
Under følger utdrag fra Opinions oppsummering av tilbakemeldingene som kom vedrørende LUG i 
spørreundersøkelsen utført i forbindelse med evalueringen av RPBA: 

Alle parter opplever at de har inngått kompromisser i utviklingen av RPBA. For å bidra til felles mål og 
like vilkår for kommunene, har man avstått fra egne ønsker, planer og fordeler. For å et langsiktig vern 
av dyrka og dyrkbar mark utenfor LUG, har man akseptert omdisponering av dyrka mark innenfor LUG 
– men først mot slutten av planperioden. For å sikre vern av natur- og kulturminner samtidig som man 
legger til rette for utvikling, har man forhåndsavklart kulturmiljøer i byer, tettsteder og kulturlandskap 
og akseptert at vernehensyn må vike innenfor LUG (Opinion 2017, s. 27).  

Ikke alle initiativtakerne var forberedt på at RPBA skulle bli så omfattende, forpliktende og styrende 

Figur 2 Utsnitt fra temakart LUG for Tønsberg kommune. 
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som den ble. Enkelte kommuner følte seg overkjørt i fastsettingen av LUG, og opplever det som 
urettferdig at grensene blir brukt mot dem når de var uenige fra begynnelsen av prosessen (Opinion 
2017, s. 53). 

Ønsket fra kommunenes side knyttet til RPBA var å sikre: 

 God byutvikling  

 Mer helhetlig arealforvaltning i Vestfold  

 Forutsigbare rammer for aktørene  

 Like betingelser for kommunene  

 Mindre konkurranse kommunene imellom  

 Enklere og raskere planprosesser  

 Enklere og raskere saksbehandling  

Det var overraskende for flere at fylkeskommunen i etterkant ”i stor grad” har brukt RPBA som 
grunnlag for innsigelser. Mange kommuner mener fylkeskommunen har en for restriktiv tolking 
utenfor de langsiktige utviklingsgrensene og at vernehensyn vektes tyngre enn utviklingshensyn 
(Opinion 2017, s. 55). 

"Vi har avslått ting fordi det ikke ligger inne i RPBA, mens noen enkeltsaker utfordrer RPBA 
(...) Det er to typer saker som utfordrer RPBA: Enkelte saker utfordrer LUG, og der sa vi nei 
til et litt stort område. Vi har forholdt oss ganske lojalt i fht å ta i bruk arealer som ikke er 
innenfor RPBA-definisjonen. Planen sier også noe om handel, der er vi litt mindre lojale, 
fordi vi er opptatt av at bedrifter som ønsker å etablere seg i vårt område, skal få anledning 
til det. Det er eksempler på bedrifter som har fått nei med henvisning til RPBA pga 1 km fra 
E18, og så har de etablert seg i Grenlandsområdet i stedet (...) Umulig i en slik plan å være 
så detaljert at man fanger opp alle ting, og enkelte saker er slik at man skjønner at å følge 
RPBA slavisk gir så uheldige utslag at man må se litt stort på det (politiker)" (Opinion 2017, 
s. 65). 

Kommuner som er uenige i deler av RPBA og/eller egne langsiktige utviklingsgrenser stiller spørsmål 
ved fylkeskommunens habilitet. Opinion mener enkelte kommuner føler seg underrepresentert i 
Fylkestinget, og at de (derfor?) er vàre for opplevd forskjellsbehandling. Opinion mener det er 
vanskelig for de fleste kommunene å tenke regionalt i forhold til befolkningsvekst og næringsutvikling; 
”alle” vil at egen kommune skal få minst like stor vekst som andre kommuner i fylket (Opinion 2017, s. 
66).  

Det er også ifølge Opinion en oppfatning i kommunene om at stadige innsigelser fra fylkeskommunen 
og fylkesmannen mot foreslåtte kommuneplaner gjorde planprosessene lange og uforutsigbare. 
Samtidig var enkelte ansatte i administrasjonen i kommunene opptatt av at de kunne argumentere for 
en ønsket utvikling ved å vise til de langsiktige utviklingsgrensene og avvise søknader om utbygging og 
utviklingsprosjekter utenfor LUG eller søknader som bryter med vesentlige prinsipper i RPBA uten å 
konsekvensutrede. Flere presiserte også viktigheten av å justere LUG med jevne mellomrom fordi 
forutsetningene og behovene endrer seg (Opinion 2017, s. 68).  

Fylkeskommunens oppfatning var at ved å forhåndsgodkjenne konkrete områder for utvikling, kunne 
kommunene planlegge ønskede tiltak innenfor de langsiktige utviklingsgrensene uten fare for 
innsigelser, forsinkelser eller avslag. Det er behov for å avklare uenighet om hvordan planen skal 
tolkes, og om FK tolker planen for strengt i forbindelse med noen av de langsiktige utviklingsgrensene 
(Opinion 2017, s. 68).  
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Det er også behov for mer kjennskap både til RPBA og til de langsiktige utviklingsgrensene. Desto flere 
aktører som kjenner til og respekterer føringene i RPBA, jo mindre konflikter opplever partene at det 
blir. Kommunale planprosesser forenkles så lenge planer og prosjekter er innenfor vedtatte 
utviklingsgrenser og prioriteringer i RPBA. Kommunene kan «parkere» søknader og planer fra lokale 
aktører ved å henvise til RBPA, og på den måten effektivisere prosessene rundt nye (urealistiske eller 
uønskede) planforslag eller byggeprosjekter. Opinion mener kommunene får større handlingsrom 
lokalt ved å henvise til regionale føringer og at fylkeskommunen slipper å fremme innsigelser (Opinion 
2017, s. 69).  

"Vi har tatt dette på alvor, vi har en ganske høy % utbygging innenfor LUG. Det er lett for 
sentrale myndigheter å si at man skal fortette, men i hverdagen tar vi jo utsikten fra 
enkelte, noe som fører til støy lokalt. Samtidig vet man at på den andre siden av veien vil 
det ikke skje noe på 30 år. Det har vært et godt verktøy og ”tvunget” kommunene som har 
tatt RPBA bokstavelig og på alvor. Vi har fått et greit handlingsrom (politiker)" (Opinion 
2017, s. 74).  

Det er ifølge Opinion en oppfatning om at RPBA fremstår som en plan for byer og større tettsteder. For 
kommuner med store landbruksarealer og få og små tettsteder oppfattes kravet om 70 – 80 % utvikling 
innenfor LUG som vanskelig å oppfylle. Siden storparten av arealet i de spredtbygde kommunene ligger 
utenfor LUG, vil det meste av behovet for bolig- og næringsutvikling oppstå der. De mindre 
kommunene (gjelder vel kanskje alle kommunene) har mye dyrka og dyrkbar mark innenfor LUG. 
Kollektivtilbudet er generelt dårlig i de mindre kommunene, noe som gjør at de mindre kommunene 
oppfatter streng fortetting som lite relevant. De mindre kommunene etterlyser større hensyn til 
kommunestruktur og topografi (Opinion 2017, s. 75).  

Opinion mener de fleste kommuner virker fornøyde med sine langsiktige utviklingsgrenser, men at 
enkelte mener det er satt av feil eller for lite areal. Det presiseres fra kommunene at grensene må 
være dynamiske. Prosessen forut for RPBA ble oppfattet som krevende, og dagens grenser oppfattes 
ikke alltid som optimale eller logiske. I tillegg mener flere det er umulig å fastsette utviklingsgrenser 30 
år fram i tid én gang for alle. Konkret uenighet gjelder først og fremst områder utenfor LUG, der noen 
kommuner er uenige i grensene som ble satt og ønsker å bruke andre arealer til bolig og næring enn 
det som ligger i RPBA per i dag (Opinion 2017, s. 86).  

Mange kommuner mener man må tilpasse RPBA til den kommende kommune- og regionreformen, og 
at mer ansvar kan overlates til større kommuner med tyngre planfaglig kompetanse. Det er også ifølge 
kommunene behov for å utvikle arealer som i dag ligger utenfor den enkelte kommunes LUG (revidere 
kartene) og et behov for en gjennomgang av nye, felles transportløsninger over større områder. Det 
bør legges større vekt på samferdsel i forbindelse med vurdering av utbyggingsområder.  

Fortettingen bør medvirke til sterkere knutepunktutvikling og et regionalt velfungerende 
transportsystem. Det bør legges mer vekt på fortetting ved trafikknutepunkt og mindre vekt på 
fortetting langs kollektivårer. Planen bør også ha et utvidet næringsfokus og sikre næringslivet i 
Vestfold like rammevilkår sammenlignet med naboregionene (Opinion 2017, s. 100).  

Flere har uttrykt behov for en sterkere konsensus om bruk av dyrka mark og behandling av 
kulturminner, og at RPBA bør harmoneres med innskjerping av nasjonale krav til nedbygging av dyrkbar 
mark. Det bør også tas hensyn til forskjellene mellom bykommuner og landkommuner ved å gi større 
mulighet for utvikling også av de store landlige arealene etter kommunereformen. Det er også spilt inn 
i evalueringen at det bør tas hensyn til den løpende utviklingen innen miljøvennlige løsninger for 
bygninger og transport (Opinion 2017, s. 101).  
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Hva betyr dette for RPBA 
I henhold til retningslinje 3.1.2 skal langsiktige utviklingsgrenser som vist i plankartet for RPBA 

detaljeres og vises i kommuneplanens arealdel. Av ulike årsaker har flere av kommunene i Vestfold ikke 

kartfestet LUG i sine kommuneplaner. Tjøme og Nøtterøy kommuner som fra 1.1.18 slåes sammen til 

Færder kommune fikk ikke tegnet LUG da RPBA ble laget, og har ikke ønsket å gjøre det i ettertid. Ved 

neste rullering av kommuneplanens arealdel vil det være viktig å sluttføre LUG for Horten, nye Larvik 

og deler av nye Sandefjord (Stokke) kommuner for at alle kommunene skal ha LUG i sine 

kommuneplaner.     

Etter Opinions vurdering er det behov for mer kjennskap både til RPBA og til de langsiktige 

utviklingsgrensene. Desto flere aktører som kjenner til og respekterer føringene i RPBA, jo mindre 

konflikter opplever partene at det blir. Opinion melder videre at det er behov for å avklare uenighet 

om hvordan planen skal tolkes, og om FK tolker planen for strengt i forbindelse med noen av de 

langsiktige utviklingsgrensene.  

Tilbakemeldingene i spørreundersøkelsen tyder på at enkelte kommuner ønsker å endre de langsiktige 

utviklingsgrensene for kommunen. Opinion mener de fleste kommuner virker fornøyde med sine 

langsiktige utviklingsgrenser, men at enkelte mener det er satt av feil eller for lite areal. Det presiseres 

fra kommunene at grensene må være dynamiske.  

Det er ifølge Opinion en oppfatning om at RPBA fremstår som en plan for byer og større tettsteder. De 

mindre kommunene etterlyser større hensyn til kommunestruktur og topografi. I RPBA er tettsted 

definert som alle tettsteder som omfattes av definisjonene av områdesenter, lokalsenter og nærsenter 

i Regionalplan for handel- og sentrumsutvikling i Vestfold.    

Konklusjon 

LUG er et verktøy for å styre utbyggingsmønsteret i Vestfold, og et av de sentrale begrepene i RPBA. 

Planen mangler imidlertid en tydelig definisjon av hva de langsiktige utviklingsgrensene er. En tydelig 

definisjon kan bidra større forståelse for verktøyet og hvordan det blir brukt i RPBA.    

Retningslinje 1.3.1 gir føringer for revisjon av de langsiktige utviklingsgrensene, som kan justeres i 

rulleringen av kommuneplanens arealdel. Det forutsettes at justeringene har et lavt konfliktnivå og at 

det er enighet mellom kommunen, fylkeskommunen og statlige myndigheter. 

Oppfatningen om at RPBA fremstår som en plan for byer og tettsteder bør være en del av vurderingene 

som gjøres i forbindelse med revisjonen av RPBA.      

     

Videre håndtering av temaene i revisjonen av RPBA 
Gjennom revisjonen av RPBA søkes det å øke kjennskapen til RPBA. Det bør imidlertid utarbeides en 

definisjon av langsiktige utviklingsgrenser slik at hensikten med disse er tydeligere i en revidert RPBA.     

For å tydeliggjøre hva som menes med tettsted i RPBA kan det være hensiktsmessig å legge 
tettstedene inn i RPBA-kartet. Dette må vurderes i sammenheng med retningslinje 1.1.1, systemet for 
arealdisponering og et arealregnskap.      

Det bør også vurderes om systemet for arealdisponering, som ligger i dagens kommuneark, skal 

forenkles. Målet med en slik forenkling må være at hensikten med LUG blir tydeligere i en revidert 

RPBA, og at føringene for arealdisponering bygger tydeligere opp under samfunnsmålene i planen.     
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Forslag til håndtering av temaer som ikke tas med i revisjonen av RPBA 
 

Felles metode for fremstilling av LUG: 
Evalueringen viser at det er hensiktsmessig å utarbeide en felles metode for å kartfeste de langsiktige 
utviklingsgrensene. En felles metode for å kartfeste LUG ansees ikke som nødvendig å utarbeide i 
forbindelse med revideringen av RPBA. Ved kommende rulleringer av kommuneplanene kan temaet 
tas opp med den enkelte kommune. Det anbefales at det i samarbeid med kommunene 
avtales/utvikles en felles løsning som øker søkbarheten og brukbarheten til de langsiktige 
utviklingsgrensene.  

Endrede LUG grenser:  
Under evalueringen kom det frem at enkelte kommuner ikke har kartfestet LUG i kommuneplanen og 
at andre har ønske om å justere sine grenser. Retningslinje 1.3.1 i gjeldende RPBA gir føringer for 
hvordan planforutsetninger og LUG skal revideres:  

- Planforutsetningen for RPBA og eventuelle styringsmål for boligbygging vurderes og revideres 
eventuelt i rulleringen av kommuneplanens arealdel. Konsekvenser for langsiktige 
utviklingsgrenser og arealutnyttelse som følge av endrede forutsetninger kan vurderes. 
Endringer forutsetter enighet mellom kommunen, fylkeskommunen og statlige myndigheter. 

- Langsiktige utviklingsgrenser kan justeres i rulleringen av kommuneplanens arealdel. Det 
forutsettes at justeringene har et lavt konfliktnivå og at det er enighet mellom kommunen, 
fylkeskommunen og statlige myndigheter.    

I henhold til retningslinje 1.3.1 skal diskusjoner rundt endringer av LUG i den enkelte kommune gjøres i 
forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel. Kommunen tar selv initiativ til å sette i gang 
en revideringsprosess.   
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Befolkningstetthet / registrert 
fortetting (fremtidig) 
Hovedfunn og status 
Gjennom RPBA er det forutsatt at kommunene skal dekke en del av behovet for nye boenheter 

gjennom fortetting av allerede utbygde områder.  

I RPBA er fortetting definert som: Med fortetting menes all byggevirksomhet innenfor dagens utbygde 

og/eller regulerte områder som fører til høyere eller mer effektiv arealutnyttelse. Fortetting omfatter 

både transformasjon av bebygde områder (f.eks. fra industri til bymessig bebyggelse), tetting av hull i 

bebyggelsen og hagefortetting. I noen tilfeller kan det ligge LNF-områder innenfor bebygde områder. 

Områder med formål LNF med størrelse opp til 10daa, som omdisponeres til byggeformål, inngår i 

betegnelsen fortetting.   

Fortetting og hvor denne kommer er viktig for måloppnåelsen i RPBA. En av strategiene under kapittel 

3 er å styrke byene og tettstedene. Strategien er utdypet med, blant andre, følgende punkter: 

 Utviklingen skal i stor grad konsentreres om eksisterende byer og tettsteder, som i dag utgjør 

en naturlig og robust senterstruktur i Vestfold.  

 Byene og tettstedene skal styrke sin attraktivitet gjennom fortetting. Attraktivitet handler om 

mennesker som bruker sentrum.   

Under kapittel 3 er en annen strategi å legge tydelige rammer for by- og tettstedsvekst. Strategien 

utdypes med følgende: 

 Bysprednings skal begrenses. Nye byggeområder skal lokaliseres på best mulig måte med tanke 

på bruk av miljøvennlig transport.  

 Bystrukturen med tydelige adskilte byer skal opprettholdes. 

 De avklarte rammene legger til rette for en balanse mellom byvekst og fortetting.   

Retningslinje 2.1.1 forutsetter at fortetting/transformasjon i kommunene skjer i det omfang som er 
beskrevet i RPBAs planforutsetninger (kommunearket) dersom dyrket jord skal kunne tas i bruk. 

For å kunne håndheve retningslinje 2.1.1 og jobbe målrettet for å oppnå den ønskede fortettingen er 
det nødvendig at kommunene og fylkeskommunen har oversikt over om og hvor det skjer fortetting.  

I veilederen «RPBA i praksis» er det lagt opp til at kommunene skal være ansvarlige for å holde et 

regnskap for lokalisering av boliger, arealutnyttelse og fortetting oppdatert. I veilederen er det 

foreslått et oppsett for dette, med tanke på at regnskapet skal være en del av kommunens årsmelding. 

Fylkeskommunen er ikke kjent med at rapporteringssystemet er fulgt opp i kommunene. 

Fylkeskommunen har i liten grad etterspurt rapportering fra kommunene.   

I forbindelse med evalueringen av RPBA utarbeidet Norconsult en metode for å dokumentere 

fortettingen som skjer i kommunene. Siden gjeldende kommuneplaner er de første planene som er 

vedtatt etter RPBA fant Norconsult det vanskelig å bruke disse til å si om det faktisk skjer fortetting i 

kommunene på bakgrunn av RPBA. Disse planene vil derimot fungere som et referansepunkt ved neste 

rullering. Under følger eksempler for metoden Norconsult har utviklet for å analyser tetthet og 

fortetting fremover.  
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Tetthetsanalyse 

 

 3 viser tetthetsfordeling av antall bruksenheter. Fargene i kartet angir antall bruksenheter innenfor en 

radius på 250 meter fra ethvert punkt i kartet. Figuren viser hvor det er størst konsentrasjon av 

eksisterende boenheter. Ved rullering av kommuneplanen kan tilsvarende illustrasjon på nye 

bruksenheter illustreres, og på den måten kan en dokumentere endring i tetthet over tid, om det skjer 

fortetting innenfor ønskede områder. Se også neste figur hvor det er zoomet inn på et område i Larvik1.  

                                                   
1 Tetthetsanalyser på kommunenivå ligger vedlagt rapporten Norconsult utarbeidet i forbindelse med evalueringen av RPBA.  
https://vfk.no/Tema-og-tjenester/Areal/Regional-arealplanlegging/Regional-plan-for-baerekraftig-arealpolitikk/Evaluering-av-
RPBA/ 

https://vfk.no/Tema-og-tjenester/Areal/Regional-arealplanlegging/Regional-plan-for-baerekraftig-arealpolitikk/Evaluering-av-RPBA/
https://vfk.no/Tema-og-tjenester/Areal/Regional-arealplanlegging/Regional-plan-for-baerekraftig-arealpolitikk/Evaluering-av-RPBA/
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Figur 3: Tetthetsanalyse som viser tetthet av antall bruksenheter bolig.  

Fortetting 
Figur 3 viser tetthetsfordeling av antall bruksenheter, som vist over. Bruksenheter igangsatt fra og 
med år 2013 er her også vist som eget lag. Ved bruk av denne metoden er det mulig å hente ut 
ønskede data mellom to tidspunkt og f.eks registrere faktisk fortetting mellom to 
kommuneplanrulleringer.  

 

Figur 3: Tetthet av antall bruksenheter, samt bruksenheter igangsatt fra og med år 2013. Eksempel fra Larvik 
kommune. 
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Hva betyr dette for RPBA 
Fortetting innenfor byene og tettstedene løftes frem som en viktig premiss for å nå flere av 
samfunnsmålene i RPBA, spesielt trekkes frem samfunnsmål 2 og 3. 

 Samfunnsmål 2: Matjordarealet er økt, og de spesielle og uerstattelige verdiene i Vestfolds 
natur, kulturlandskap og kulturmiljøer er bevart.  

 Samfunnsmål 3: Byene, tettstedene og bygdene i Vestfold er attraktive og livskraftige.   

RPBA har en egen definisjon av fortetting, og gjennom kommunearkene er det forutsatt at en viss 
andel av behovet for nye boenheter skal komme som fortetting. I henhold til retningslinje 2.1.1 er det 
en forutsetning at fortetting skjer, i det omfang som er beskrevet i planforutsetningen 
(kommunearkene), før kommunene skal kunne ta i bruk de forhåndsavklarte arealene som ligger på 
dyrkamark. 

Strategiene for å styrke byene og tettstedene bygger på at vi skal begrense byspredningen og fortette 
spesielt i byene og tettstedene. Det er imidlertid ikke gitt retningslinjer i RPBA som styrer hvor 
utbygging som regnes som fortettingen bør komme. Etter definisjonen i RPBA kan det fortettes over 
hele fylket, så lenge arealet allerede er utbygd og/eller regulert.     

Metoden Norconsult har utarbeidet for å synliggjøre hvor nye boenheter etableres sier noe om hvor 
det bygges, den sier imidlertid ikke om arealene det bygges på regnes som reserve, 
fortetting/transformasjon eller nye områder for boligbygging. Metoden kan på sikt illustrere om 
antallet boenheter øker «innenfra» eller «flyter» utover i kommunene, men ikke om boenhetene som 
bygges er regnet som fortetting etter definisjonen av RPBA. 

Det skisserte rapporteringssystemet for blant annet fortetting er ikke tatt i bruk.  

Konklusjon 
Dette reiser to problemstillinger; den ene er knyttet direkte til oppfølgingen av retningslinje 2.1.1 som 
krever dokumentasjon av at det skjer fortetting i tråd med planforutsetningene. Den andre er at 
dagens RPBA ikke inneholder retningslinjer som gir tydelige styringsmulighet for hvor det bør fortettes 
for å oppnå samfunnsmålene i planen.  

 

Videre håndtering av temaet i revisjonen av RPBA 
For å bygge opp under samfunnsmålene og strategiene i kapitel 2 og 3 bør det vurderes å legge til 
retningslinjer som tydeligere styrer hvor det bør fortettes. Gjennom revisjonen må det tas stilling til 
hvordan en skal følge med på om og hvor det skjer fortetting i kommunene. Arbeidet må ses i 
sammenheng med utarbeidelsen av nye kommuneark og arealregnskap. 

I den reviderte utgaven av RPBA bør det være en tydeligere sammenheng mellom samfunnsmål og 
strategier – retningslinjer – planforutsetninger – og arealregnskap hva angår fortetting.     

  

Forslag til håndtering av temaet som ikke er en del av revisjonen av RPBA 
Jevnlig rullering av at arealregnskap for RPBA bør være et punkt på handlingsprogrammet for RPBA.    
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Arealdisponering 

Hovedfunn og status 
Sammen med retningslinjene i planen gir kommunearkene som følger RPBA føringer for 

arealdisponeringen i den enkelte kommune. Som tidligere nevnt tar kommunearket utgangspunkt i 

kommunenes mål for befolkningsvekst, og fordeler det tilhørende boligbehovet på arealkategoriene 

reserve, fortetting og nye byggeområder. Boenhetene i de nye byggeområdene er igjen fordelt med en 

andel innenfor og en andel utenfor LUG. I tillegg angir kommunearkene i tabell 4 hvilke arealer som er 

forhåndsavklart innenfor LUG. De forhåndsavklarte arealene innenfor LUG skal kunne oppfylle 

kommunens behov for boenheter på nye områder innenfor LUG frem til 2040, dersom 

befolkningsutviklingen blir i tråd med kommunens vekstmål.     

Tabell 1 Tabellen viser hvordan det beregnede behovet for nye boenheter er fordelt på de ulike 
kategoriene for den enkelte kommune. Tallene er hentet fra kommunearkene. 

Kommune 

Samlet 

behov for 

nye 

boenheter 

Reserve – avklart 

i kommuneplan Fortetting 

Boenheter på 

nye områder 

innenfor LUG 

Boenheter på 

nye områder 

utenfor LUG 

Horten 5 000 700 2 300 300 1 700* 

Nye 

Holmestrand 

3 800 1 300 1 400 825 275 

Nye Larvik 11 400 2 000 4 700 3 340 1 460 

Re 2 500 1 000 600 600 300 

Sande 3 400 1 750 450 900 300 

Nye Sandefjord 11 700 2 800 3 650 3 850 1 400 

Svelvik 1700 400 500 680 120 

Tønsberg 9 500 2 500 3 500 2975 525 

SUM 49 000 12 450 17 100 13 470 6 080 

Prosent 100 25 35 28 12 

*Fordelingen i Horten kommune er spesiell. Kommunen ikke har tegnet ferdig LUG, og det er 

forhåndsavklart lite areal innenfor den LUGen som er satt i RPBA. Følgelig har de en stor andel av 

utbygging på nye områder utenfor LUG.  
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I forbindelse med evalueringen av RPBA utarbeidet Norconsult et arealregnskap for endringene som 

ble gjort ved siste rullering av kommuneplanens arealdel i kommunene. Det kommende er hentet fra 

rapporten til Norconsult.2 

For Vestfold fylke er det i RPBA forhåndsavklart boligområder på tilsammen 5160 dekar innenfor LUG, 

det vil si summen av alle områder nevnt i tabell 4 i kommunearkene. Ved siste revidering av 

kommunenes arealplaner ble det totalt avsatt 2760 dekar nytt areal til boligformål innenfor LUG. Det 

vil si at over 50 prosent av det totale behovet for nye arealer innenfor LUG (basert på kommunevalgt 

vekstfaktor) frem mot år 2040 allerede er avsatt i gjeldende kommuneplaner.  

Tabell 2 Areal på avklarte områder i RPBA og nye byggeområder for bolig i kommuneplanene. 
Områdene ligger innenfor langsiktig utviklingsgrense 

 Dekar til boligformål Prosentfordeling 

Avklart i RPBA 5 160 100 

Omdisponert i kommuneplanrevisjon 2 760 54 

Behov for nye områder til boligformål fram til år 

2040 

(basert på kommunens vekstfaktor fra 2012) 

2 400 46 

 

Av de totalt 2760 dekar nytt areal som er avsatt til bolig innenfor LUG er 1650 dekar avklart i RPBA 

(Tabell 4 i kommunearket). Resterende 1110 dekar er områder innenfor LUG som ikke er omtalt i 

RPBA.  

Utenfor LUG er det avsatt 1080 dekar til bolig. Totalt innenfor og utenfor LUG er det i gjeldende 

kommuneplaner avsatt boligareal på til sammen 3840 dekar.  

 

                                                   
2 Rapporten med vedlegg er tilgjengelig: https://www.vfk.no/Tema-og-tjenester/Areal/Regional-
arealplanlegging/Regional-plan-for-baerekraftig-arealpolitikk/Evaluering-av-RPBA/  

https://www.vfk.no/Tema-og-tjenester/Areal/Regional-arealplanlegging/Regional-plan-for-baerekraftig-arealpolitikk/Evaluering-av-RPBA/
https://www.vfk.no/Tema-og-tjenester/Areal/Regional-arealplanlegging/Regional-plan-for-baerekraftig-arealpolitikk/Evaluering-av-RPBA/
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Figur 4: Antall dekar avklart/omdisponert til bolig. Sum Vestfold fylke. 

Tabellen under viser hvor mange dekar som er forhåndsavklart til boligformål innenfor LUG i den 
enkelte kommune. Den viser også hvor mye nytt areal som ble avsatt til boligformål innenfor og 
utenfor LUG ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel. Merk at tabellen kun gjelder 
arealkategorien «nytt areal», arealer som etter definisjonen i RPBA regnes som «fortetting» er ikke 
med i oversikten.  

Tabell 3 Oversikt over antall dekar som er forhåndsavklart i RPBA og nytt areal avsatt til bolig ved siste 
rullering av kommuneplanenes arealdel for den enkelte kommune. Antall dekar er avrundet til 
nærmeste 10. 

Kommune 
Forhåndsavklart 
i RPBA 

Nytt areal til 
boligformål ved 
rullering av KPA – 
Innenfor LUG Prosent 

Nytt areal til 
boligformål ved 
rullering av KPA – 
utenfor LUG 

Horten 70 daa 30 daa 43  

    30 daa 

Nye Holmestrand 220 daa 240 daa 110  

    30 daa 

Nye Larvik 1100 daa 80 daa 7  

    180 daa 

Re 160 daa 40 daa 25  

    60 daa 
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Kommune 
Forhåndsavklart 
i RPBA 

Nytt areal til 
boligformål ved 
rullering av KPA – 
Innenfor LUG Prosent 

Nytt areal til 
boligformål ved 
rullering av KPA – 
utenfor LUG 

Sande 270 daa 390 daa 144  

    80 daa 

Nye Sandefjord 1470 990 67  

    490 daa 

Svelvik 220 290 132  

    10 daa 

Tønsberg 1530 670 44  

    140 daa 

 

Oversikten viser at det er stor varisjon mellom kommunene angående hvor mye «nytt areal» som ble 
avsatt til boligformål ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel. I denne sammenheng er det 
viktig å bemerke at tallene i tabellen ikke gir et fulstendig bilde. Det er forskjeller mellom kommunene 
når det gjelder hvor mye av areal avsatt til boligformål som regnes som fortetting/transformasjon i 
denne sammenheng, og hvor mye areal som er avsatt til kombinerte formål, hvor bolig er et av flere 
formål. Fordi mye av arealet som er tilgjengelig for boligfortetting også er tilgjengelig til andre formål 
er det vanskelig å oppgi en størrelse på dette arealet i antall dekar.   

«Nytt areal» til boligformål fordelt innenfor og utenfor LUG 

Figur 5 viser gjeldende fordeling av nytt areal avsatt til boligformål innenfor/utenfor LUG i gjeldende 

kommuneplaner. Arealer definert som fortetting inngår ikke i påfølgende arealregnestykke. 72 prosent 

av de avsatte arealene ligger innenfor LUG, og resterende 28 prosent ligger utenfor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Fordeling av antall dekar «nytt areal» avsatt til boligformål innenfor/utenfor LUG for hele Vestfold.  
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Tabell 4 Fordelingen av antall dekar «nytt areal» avsatt til boligformål innenfor/utenfor LUG for hver 
enkelt kommune. Siste kolonne viser hvordan behovet for nye boenheter på «nytt areal» er fordelt 
innenfor og utenfor LUG i gjeldende RPBA.  

Kommune 
Prosent nytt areal 
innenfor 

Prosent nytt areal 
utenfor 

Fordeling av boenheter 
innenfor/utenfor LUG 
Fastsatt i RPBA 

Horten 51 49 15/85 

Nye Holmestrand 90 10 70/30, 80/20 

Nye Larvik 30 70 70/30 

Re 37 63 70/30 

Sande 84 16 75/25 

Nye Sandefjord3 67 33 85/15, 75/25, 60/40 

Svelvik 96 4 85/15 

Tønsberg4 83 17 85/15 

 

I RPBA er det behovet for nye boenheter som er fordelt innenfor/utenfor LUG. Fordeling over er 

beregnet utfra fordelingen av antall dekar innenfor/utenfor LUG. Det er fordi det nå er usikker hvordan 

tettheten vil være når områdene er utbygd. I og med at det forventes større tetthet innenfor enn 

utenfor LUG, så vil denne arealfordelingen, bevege seg i retning mot større andel boliger innenfor og 

mindre andel utenfor. 

Et annet moment det er viktig å merke seg er at den gjeldende fordelingen av boenheter på nytt areal 

innenfor og utenfor LUG for den enkelte kommune er satt i forhold til den LUGen og de 

forhåndsavklarte arealene som ble avklart i RPBA. Dersom en kommune gjennom rulleringen av KPA 

f.eks. tegner LUG rundt det som i RPBA er markert som et avklaringsområde og samtidig inkluderer 

nytt areal til boligformål skal fordelingen endres ved å gjøre andelen utenfor LUG mindre. Tilsvarende 

dersom kommunen avsetter andre arealer innenfor LUG, i tillegg til de forhåndsavklarte, skal andelen 

av behovet for boenheter innenfor LUG øke. Dette forholdet ble i liten grad fulgt opp ved rulleringen av 

kommuneplanen.  

Forhåndsavklarte arealer i RPBA som ikke er avsatt til boligareal i kommuneplanene  

Som vist i Figur 7 fremkommer det at 3270 dekar boligareal, som er avklart i RPBA innenfor LUG, 

fremdeles ikke er avsatt til boligformål. Dersom disse arealene blir avsatt i fremtiden vil fordelingen 

innenfor/utenfor LUG endre seg i positiv retning. 

Dersom vi antar at disse områdene omdisponeres i fremtiden, og ingen andre boligområder legges til, 

så vil arealfordelingen innenfor/utenfor LUG være som vist i Figur 6. Det vil si at 85 prosent av alt «nytt 

                                                   
3 Se fotnote 4 
4 1.1.17 arvet Tønsberg et bolig området av Stokke på nytt areal, i tabellen over er tallene for nye Sandefjord summen av 
tallene for de tre kommunen. Området som nå ligger i Tønsberg er altså med i tallene for Sandefjord i denne tabellen.    
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areal» avsatt til boligformål er innenfor LUG, og resterende 15 prosent er utenfor LUG. Igjen er det 

viktig å merke seg at dette er arealfordelingen, og ikke fordeling av antall boenheter.  

 

Figur 6: Fordeling av omdisponert areal til bolig innenfor/utenfor LUG, dersom en antar utbygging av alle avklarte 
boligområder innenfor LUG. 

Et siste moment som er belyst i rapporten fra Norconsult er hvor mange dekar som vil bli avsatt til 

bolig dersom alle boligområdet avklart i RPBA tas i bruk, i tillegg til de som er avsatt til bolig i gjeldende 

kommuneplan revisjon. 

I RPBA er det avklart boligområder på totalt 5160 dekar, innenfor LUG. Resterende areal, som ikke er 

tatt i bruk i gjeldende revisjon er 3270 dekar. Om det antas at disse 3270 dekar avklarte boligområdene 

tas i bruk i fremtiden, og adderer disse til de områdene som i gjeldende revisjon er omdisponert (2760 

dekar) så vil det totale arealet som vil bli omdisponert til bolig være på 6030 dekar.  

 

Figur 7: Områder avklart eller omdisponert til bolig i Vestfold  
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Hva betyr dette for RPBA 
I RPBA er det forhåndsavklart arealer som skal kunne tilfredsstille behovet for nye arealer innenfor LUG 
om befolkningsveksten blir tilsvarende kommunenes mål for vekst. Dersom det tas utgangspunkt i SSBs 
prognoser for befolkningsveksten er det forhåndsavklart langt mer arealer enn det vil være behov for 
frem til 2040.  

Kommunene har ved første rullering av kommuneplanene avsatt nytt areal til boligbebyggelse som 
tilsvarer rundt 50% av det totale arealet som er forhåndsavklart innenfor LUG. Her er det store 
variasjoner mellom kommunene, men de fleste kommunene har betydelig areal tilgjengelig for 
boligbebyggelse. Det kan være utfordrende å få til den ønskede fortettingen når det er mye nytt areal 
tilgjengelig.  

Innenfor LUG: det er omdisponert både arealer som er forhåndsavklarte og arealer som ikke er 
omtalt i RPBA 
Innenfor LUG har kommunene omdisponert forhåndsavklarte arealer og andre arealer. Enkelte 
kommuner har i kommuneplanprosessen byttet områder, altså valgt andre områder enn de som ble 
forhåndsavklart i RPBA. Enkelte kommuner har hatt en ryddig prosess knyttet til dette, og har tatt 
områder ut ved å flytte og lukke LUGen. I andre kommuner er det mer uoversiktlig, og uavklart hvilke 
arealer som eventuelt bør velges bort, eller om det er slik at kommunen ønsker å legge en større andel 
av behovet for boenheter på nye områder innenfor LUG – i så tilfelle bør den gitte fordelingen av antall 
boenheter innenfor/utenfor LUG endres.   

Systemet for arealdisponering  
Gjennom evalueringsrapporten fra Norconsult er det forsøkt å undersøke om kommunene har fulgt 
opp det systemet for arealdisponering som ligger i kommunearkene i gjeldende RPBA. I 
kommunearkene er det stilt opp hvor mange boenheter som skal komme i de områder kommunen 
hadde som reserve i 2012, hvor mange boenheter som forutsettes at skal dekkes gjennom fortetting og 
hvor mange boenheter som skal komme på «nye areal» innenfor eller utenfor LUG. I RPBA ligger det 
retningslinjer for å styre utviklingen på de «nye arealene», denne utviklingen er fordelt med en større 
andel innenfor LUG og en mindre andel utenfor LUG.  

Hva som regnes som fortetting er definert i RPBA, og flere av strategiene i planen legger vekt på 
viktigheten av å fortette. Imidlertid har RPBA ingen retningslinjer som styrer hvor fortettingen skal 
komme. Retningslinjene i RPBA gjelder for de «nye områdene», men en 60% av utbyggingen fram mot 
2040 er forutsatt å komme som fortetting eller i områder som ansees å være reserve. RPBA har ingen 
retningslinjer for hvordan denne utbyggingen bør fordele seg i fylket. 

Norconsults evalueringsrapport viser at en vurdering av antall dekar «nytt areal» som er lagt ut til 
boligformål i kommuneplanene gir et ufullstendig bilde av utviklingen i kommunene. På sikt vil vi kunne 
se hvor mange boenheter som bygges på disse nye områdene, og se disse opp mot fordelingen slik den 
er satt i kommunearkene. Vi vil også kunne finne hvor mange boenheter som bygges som fortetting, og 
se disse opp mot det antallet som er forutsatt at det skal fortettes, tilsvarende med boenheter som vil 
bli bygget i kommunenes gamle reserve. Det vil si noe om tallene i kommunearket var riktige 
forutsetninger, men ikke mye om hvordan utviklingen i kommunene går.  

 

Videre håndtering av temaet i revisjonen av RPBA 
System for arealdisponering og kommunearkene 
Sett i sammenheng med justering av retningslinjene i RPBA bør det vurderes å forenkle det systemet 
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for arealdisponering som er angitt i kommunearkene. Et nytt system bør bygge tydeligere opp under 
samfunnsmålene og strategiene i planen, samtidig som det bør være enklere å følge opp.  

Det bør utarbeides nye forenklede kommuneark sett i sammenheng med et evt. nytt system. 
Kommunearkene må også oppdateres i tråd med de endringer som er gjort med LUG gjennom 
rulleringen av kommuneplanens arealdel.    

I sammenheng med et nytt system bør det utarbeides et arealregnskap som sier noe om i hvilken 
retning utviklingen går, og som gir en oversikt over kommunenes arealreserve.   

 

Forslag til håndtering av temaet som ikke er en del av revisjonen av RPBA  
De kommende kommuneplanprosessene vil bli viktig i forhold til fremtidig arealdisponering. 
Evalueringsrapporten, oppdaterte kommuneark og fremtidig arealregnskap blir viktig for dette 
arbeidet.   
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Befolkningsutvikling 
Hovedfunn og status 
Norconsult har gjennomgått kommunenes befolkningsprognoser frem til 2014 (Evaluering av RPBA, 
Norconsult 2016). I sum for Vestfold fylke viser kommunenes egne prognoser en vekst på 90 180 
personer, frem mot år 2040 mens SSBs alternativ MMMM-prognose anslår en befolkningsvekst på 52 
100 personer. Kommunenes egne prognoser ligger 73 prosent høyere enn SSBs prognoser. SSBs 
prognoser viser en avtagende befolkningsvekst fremover i tid mens kommunenes egne vekstfaktorer er 
i stor grad statisk for alle år frem mot 2040. 

 
Figur 9: Forskjellen mellom kommunenes og SSBs prognoser for befolkningsveksten i Vestfoldkommunene 
(gammel kommunestruktur) frem til 2040 (Evaluering av RPBA, Norconsult 2016, s. 18).  

I tillegg til at veksten som SSB beregner er lavere enn det kommunene tar utgangspunkt i endrer 
befolkningssammensetningen seg slik at andelen av befolkningen som er over 67 år blir høyere i 
fremtiden enn i dag.  

Det har konsekvenser både for hvilke type boliger som etterspørres og hvor de attraktive 
lokaliseringene vil være. Både befolkningsveksten og alderssammensetningen vil også få konsekvenser 
for eksisterende boliger. Særlig eneboliger beliggende usentralt i forhold til offentlig transport og med 
lang avstand til nærmeste senter hvor sosial infrastruktur er tilgjengelig kan få redusert verdi i 
fremtiden.  

Norconsult har gjennomgått kommunenes befolkningsprognoser og sammenstilt disse med Statistisk 
sentralbyrås MMMM-prognose (middels fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og innvandring) for 
befolkningsutviklingen. Den er et betydelig avvik mellom kommunenes og SSBs framskriving av 
folketallet.  
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Kommunenes framskriving fra 2016 gir et folketall i 2040 på 335 000 innbyggere. Tidligere fremskriving 
i kommunene fra 2012 til 2040 viste 338 000 innbyggere i Vestfold i 2040. SSBs framskriving fra 2016 
gir et folketall på 297 000 tusen i Vestfold i 2040, en differanse på 38 000 innbyggere ift. kommunens 
fremskriving.  

I fremskrivingen av boligbehovet er det tatt utgangspunkt i 2 personer pr bolig. Det gir en differanse 
mellom kommunenes fremskrivingen fra 2012 og SSBs fremskriving i 2016 på 21 000 boliger.  

SSBs framskriving med høy nasjonal vekst (høy fruktbarhet, høy levealder, middels innenlands flytting 
og høy innvandring) – som er det mest optimistiske alternativet i SSBs framskrivinger – gir et folketall i 
Vestfold i 2040 på 327 000 innbyggere, en differanse på 12 000 innbyggere.  

SSBs fremskriving med høy innvandring (MMMH-alternativet) gir 313 000 innbyggere i Vestfold i 2040, 
altså vesentlig lavere befolkningsvekst enn HHMH-alternativet. SSBs alternativ med svak aldring 
(HLMH-alternativet) gir 316 000 innbyggere i Vestfold i 2040.  

Som fremskriving må kommunenes projiserte vekst betegnes som helt urealistisk, og bør heller 
betraktes som en målsetting for fremtidig vekst som det forsøkes lagt til rette for gjennom 
tilrettelegging av arealer for boligbygging.  

Med et tidsperspektiv på 12 år (en kommuneplanperiode) er differansen mellom kommunenes og SSBs 
framskriving 15 000 innbyggere i 2040 I MMMM-alternativet. I SSBs HHMH-alternativ (det mest 
optimistiske alternativet) er folketallet i Vestfold i 2029 288 000 innbyggere, mens kommunens 
framskriving er 290 000 innbyggere, en forskjell på bare 2 000 innbyggere. Det er altså den 
akkumulerte forskjellen over tid som er årsaken til den store forskjellen i 2040. Mens kommunene 
holder veksten konstant regner SSB med en nedgang i befolkningsveksten over tid. Dette er blant 
annet en konsekvens av en aldrende befolkning.  
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Hva betyr dette for RPBA 
Kommunene bruker framskrivingen av befolkningen som et mål for utviklingen, og ikke som et 
nøkternt grunnlag for vurdering av behovet knyttet til boliger. 

Det er en betydelig forskjell mellom kommunenes vurdering av fremtidig befolkningsmengde, og SSBs 
framskrivinger. Aggregert er forskjellen mellom kommunenes og SSBs prognoser er 38 000 i 2040. På 
lang sikt må kommunenes framskrivinger betegnes som lite robuste.  

Innenfor den kommende kommuneplanperioden (12 år) er forskjellen mellom kommunenes og SSBs 
framskrivinger 15 000 personer basert på MMMM-alternativet. Med et gjennomsnitt på 2,0 personer 
pr bolig utgjør det 7 500 boliger.  

SSBs HHMH-alternativ og kommunenes framskrivinger gir en forskjell på bare 2 000 personer, eller 1 
000 boliger. På kort sikt (12 år) er kommunens framskrivinger avhengig av en sterk nasjonal vekst for å 
slå til.  

 

Videre håndtering av temaet i revisjonen av RPBA 
Evalueringen av RPBA viser at befolkningsprognosene basert på kommunenes vekstfaktor ikke kan 
brukes som et nøkternt grunnlag for vurdering av behovet knyttet til nye boliger. I tillegg har 
kommunene allerede avsatt 50% av arealbehovet som ble utledet fra kommunenes vekstfaktor i 2012. 
Kommunene har altså allerede avsatt et betydelig areal til boligbebyggelse.    

Gjør dette det vanskeligere å oppnå samfunnsmålene i RPBA? Dersom det gjør det, bør det i revisjonen 
vurderes å stramme inn retningslinje 3.1.1 slik at arealer skal omdisponeres i samsvar med et behov 
som anslåes på grunnlag av faktisk befolkningsutvikling ikke kommunenes vekstmål.    

 

Forslag til håndtering av temaet som ikke er en del av revisjonen av RPBA  
De kommende kommuneplanprosessene vil bli viktig i forhold til å planlegge for en realistisk 
befolkningsvekst.   
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Endring i 
befolkningssammensetningen 
Hovedfunn og status 
I tillegg til en vurdering av antallet nye innbyggere i fylket er det behov for å vurdere endringene i 
befolkningssammensetningen fremover. Her beskrives framskriving av befolkningen i Vestfold-
kommunene frem til 2040 for aldersgruppene 0-17, 18-49, 50-66, 67-79, 80-89 og over 90 basert på 
Statistisk sentralbyrås MMMM-alternativ, dvs. fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og 
innvandring. Barn og ungdom er slått sammen fordi det er den gruppen jeg vurderer det er knyttet 
størst usikkerhet til.  

Framskrivingen er fra 2016 og er basert på kommunestrukturen i 2016. Sammenslåingen av kommuner 
vil kunne gi noen effekter på befolkningsutvikling, på grunn av nedleggelse av skoler, geografiske 
forskyvinger i sosiale tilbud m.m., men framskrivingen antas allikevel å gi et bilde av tendensen i 
befolkningsutviklingen.  

I tabellen bakerst i notatet er de enkelte aldersklassene dokumentert for hver 5-årsperiode frem til 
2040. Det gir oversikt over utviklingen i den enkelte kommunen over tid. I grafene under er 
aldersklassen slått sammen til tre klasser: 0-17, 18-66 og over 67 år.  

Grafen viser at befolkningsutviklingen (ifølge SSBs oppdaterte befolkningsframskriving) blir relativt 
moderat i de fleste Vestfoldkommunene. Bortsett fra Holmestrand, Sande, Sandefjord og Tønsberg er 
det en stor skjevfordeling mellom veksten i befolkningsgruppene. Andelen eldre vokser langt raskere 
enn de arbeidsføre delen av befolkningen. Det er bare i Tønsberg, Holmestrand og Sande at antallet i 
aldersgruppen 18-67 er høyere enn aldersgruppen over 67 år. Av de større kommunene er utviklingen 
særlig utpreget i Nøtterøy og Larvik kommune, hvor nesten hele befolkningsveksten frem til 2040 skjer 
i aldersklassen over 67 år.  
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Utviklingen i antall innbyggere og befolkningssammensetning bør drøftes i forhold til næringsutvikling 
og boligbygging. Kommunene har en stor boligmasse av eneboliger hvor en stor del har begrenset 
tilbud med kollektivtrafikk. Det kan få konsekvenser for eldre som ikke har tilgang til bil dersom de blir 
boende i eneboligen. Tilbudet av leiligheter i sentrumsområdene og i tilknytning til knutepunktene i 
tettstedene, sammen med prisutviklingen på brukte eneboliger, vil påvirke andelen eldre som flytter 
fra enebolig til leilighet. Flytting inn mot sentrum vil lette tilgjengeligheten for beboerne til sosial 
service, og redusere kostnaden på hjemmebaserte tjenester for kommunene.  

Innenfor næring og tjenesteyting vil behovet for arbeidsplasser innenfor helse og sosiale tjenester øke 
fremover mot 2040. Samtidig vil det, for å opprettholde servicetilbudet i kommunene, være behov for 
å øke antall arbeidsplasser og arbeidstakere, i tillegg til å øke verdiskapingen pr arbeidsplass i fylket.  

 

Ut fra beregnet antall nye innbyggere i kommunene vil den største utfordringen knyttet til bygging av 
nye boliger komme i Tønsberg, Sandefjord og Sande kommune. I de andre kommunene vil det være 
behov for en større forskyving i boligtilbudet slik at eksisterende eneboliger frigjøres for barnefamilier 
som flytter til fylket ved at eldre beboere flytter til mer sentralt beliggende leiligheter.  

Hva skjer i andre kommuner? 

Nedenfor er utviklingen i andre byer og kommuner rundt Oslofjorden som kan sammenlignes med 
Vestfoldbyene vist. Grafen viser at alle byene er utsatt for en eldrebølge. De byene som ligger innenfor 
pendlingsavstand fra Oslo har i tillegg til en vekst i den eldre befolkningen også vekst i aldersgruppen 
18-66 år.  

Befolkningsutviklingen stemmer med bildet av Oslo som den sterkeste motoren i den regionale 
utviklingen rundt Oslofjorden. De byene som ligger i pendlingsavstand fra hovedstaden har en sterkere 
befolkningsvekst, og en større vekst i gruppen 18-66 år, enn de andre byene. I Vestfold går 
”pendlingsskillet” pr i dag sør for Tønsberg (mellom Stokke og Sandefjord?). Tønsberg kan trekke på 
Oslos attraktivitet, mens byene i den søndre delen av Vestfold ikke har den samme attraktiviteten for 
bosetting.  
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Hva betyr dette for RPBA 
Når kommunenes vekstmål for befolkningsutvikling legges til grunn, og lokalisering og boligtyper som 
planlegges foreslås av private utbyggere, er det en fare for at både antallet boliger og 
sammensetningen av boligtyper ikke møter de reelle behovene.  

 

Videre håndtering av temaet i revisjonen av RPBA 
Utviklingen i antall innbyggere og befolkningssammensetning bør drøftes i forhold til næringsutvikling 
og boligbygging Det bør gjøres en vurdering av behovet for ulike boligtyper og lokalisering av disse.   
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Boligsammensetningen i Vestfold 
Hovedfunn og status 
Tabellen under gir en oversikt over antallet boenheter i Vestfold, og hvordan boenhetene er fordelt på 
ulike bygningstyper5.  

07 Vestfold 2012 2017     

  Antall boliger  Antall boliger Differanse 
Gjennomsnitt 
pr. år 

Enebolig 61 137 62 817 1 680 336 

Tomannsbolig 10 921 11 729 808 162 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 15 353 16 617 1 264 253 

Boligblokk 13 955 16 255 2 300 460 

Bygning for bofellesskap 2 166 2 531 365 73 

Andre bygningstyper 3 998 4 196 198 40 

SUM 107 530 114 145 6 615 1 323 
 

I juni 2017 var det 114 145 boenheter i Vestfold. Figuren under viser hvordan boligene er fordelt på 
ulike kategorier av bygningstyper. Over halvparten av de eksisterende boligene er eneboliger. 
Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, kjedehus og andre småhus utgjør til sammen 80% av 
boligmassen. Boligblokker og bygninger for bofellesskap utgjør 16% av boligmassen.     

  

  

                                                   
5 Tallene er hentet fra SSB Tabell: 06265 
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Fra 2012 til 2017 har det totalt sett vært en økning på 6 615 boenheter i Vestfold. Figuren under viser 
hvordan økningen fordeler seg på de ulike bygningstypene. Økningen er størst for antall boenheter i 
boligblokk - 35% i boligblokker. Tilsvarende er økningen av ene- og tomannsboliger til sammen 37%.           

 

De siste fem årene er den gjennomsnittlige økningen i antall boenheter i overkant av 1300 pr. år i 
Vestfold. Tabellen under viser den gjennomsnittlige økningen fordelt på kommunene. Merk at tallene 
gjelder faktisk antall boenheter, statistikken viser ikke nødvendigvis hva som bygges.     

  

Gjennomsnittlig økning i 
boenheter pr. år  
2012-2017  

Horten 126 

Svelvik 20 

Sande 77 

Nye Holmestrand 57 

Færder 126 

Nye Larvik 219 

Re 90 

Tønsberg6 193 

Sandefjord7 362 

 

Flere tall for den enkelte kommune kan sees i vedlegg 2.  

                                                   
6 1.1.17 ble det gjennomført en grensejustering mellom nye Sandefjord og Tønsberg kommuner. Ca. 2200 personer ble 
overført fra gamle Stokke til Tønsberg kommune. For å finne gjennomsnittlig økning antallet boenheter i Tønsberg kommune 
er tallene fra 2012 og 2016 brukt.    
7 For å finne gjennomsnittlig økning antallet boenheter innenfor nye Sandefjord kommune er tallene fra 2012 og 2016 for 
Stokke, Andebu og gamle Sandefjord kommune brukt.  
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Vedlegg 1: Detaljert oversikt over utviklingen i de enkelte kommunene i 

Vestfold 
Grå farge betyr liten eller ingen endring i antall personer, blått betyr nedgang og grønt betyr oppgang i 
antall personer.  

  2017 2020 2025 2030 2035 2040 Sum 

0701 Horten 0-17 år 5672 5640 5745 5774 5892 5974 302 

 18-49 år 11157 11152 11158 11636 11899 12007 
1277 

 50-66 år 5967 6294 6628 6523 6376 6394 

 67-79 år 3248 3476 3765 3905 4300 4632 

2747  80-89 år 1067 1125 1345 1769 1954 2063 

 > 90 år 242 266 291 343 441 609 

  27353 27953 28932 29950 30862 31679 4326 

 

  2017 2020 2025 2030 2035 2040 Sum 

0702  0-17 år 2174 2230 2387 2488 2586 2637 463 

Holmestrand 18-49 år 4452 4586 4691 4916 5109 5250 
1409 

 50-66 år 2414 2523 2727 2867 2933 3025 

 67-79 år 1392 1515 1646 1654 1796 1987 

1259  80-89 år 370 426 558 765 848 874 

 > 90 år 106 102 102 135 184 266 

  10908 11382 12111 12825 13456 14039 3131 

 

  2017 2020 2025 2030 2035 2040 Sum 

0704  0-17 år 8824 9158 9777 10173 10515 10709 1885 

Tønsberg 18-49 år 18275 18624 19168 20036 20745 21238 
5093 

 50-66 år 9000 9498 10041 10324 10658 11130 

 67-79 år 4602 4906 5564 5964 6515 7042 

4306  80-89 år 1681 1724 1919 2469 2806 3108 

 > 90 år 411 449 471 527 622 850 

  42793 44359 46940 49493 51861 54077 11284 

 

  2017 2020 2025 2030 2035 2040 Sum 

0706  0-17 år 9719 9825 9960 10159 10411 10602 883 

Sandefjord  18-49 år 18922 19064 19316 19856 20358 20707 
3315 

(2016) 50-66 år 10065 10690 11336 11631 11545 11595 

 67-79 år 5449 5828 6429 6657 7374 8094 

4983  80-89 år 1764 1925 2264 2926 3310 3529 

 > 90 år 428 449 477 588 731 1001 

  46347 47781 49782 51817 53729 55528 9181 
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  2017 2020 2025 2030 2035 2040 Sum 

0709 Larvik 0-17 år 8913 8943 8998 8864 9037 9136 223 

 18-49 år 17499 17520 17345 17789 17911 18012 
895 

 50-66 år 10169 10407 10648 10598 10566 10551 

 67-79 år 5353 5853 6719 6929 7137 7511 

4602  80-89 år 1790 1911 2161 2888 3494 3712 

 > 90 år 483 485 498 583 694 1005 

  44207 45119 46369 47651 48839 49927 5720 

 

  2017 2020 2025 2030 2035 2040 Sum 

0711 Svelvik 0-17 år 1300 1279 1284 1283 1303 1301 1 

 18-49 år 2616 2626 2574 2603 2607 2597 
68 

 50-66 år 1611 1678 1781 1767 1724 1698 

 67-79 år 866 953 1033 1092 1198 1277 

879  80-89 år 218 236 357 488 530 566 

 > 90 år 42 46 51 74 117 162 

  6653 6818 7080 7307 7479 7601 948 

 

  2017 2020 2025 2030 2035 2040 Sum 

0713 Sande  0-17 år 2156 2256 2398 2522 2633 2729 573 

 18-49 år 3929 4094 4356 4697 5008 5196 
2064 

 50-66 år 2016 2138 2370 2523 2659 2813 

 67-79 år 1000 1122 1282 1383 1495 1701 

1223  80-89 år 301 331 409 539 647 715 

 > 90 år 78 77 88 97 138 186 

  9480 10018 10903 11761 12580 13340 3860 

 

  2017 2020 2025 2030 2035 2040 Sum 

0714 Hof 0-17 år 659 629 605 605 612 622 -37 

 18-49 år 1280 1289 1272 1268 1257 1258 
81 

 50-66 år 731 781 869 874 862 834 

 67-79 år 397 439 463 493 572 617 

429  80-89 år 95 95 152 225 237 257 

 > 90 år 30 29 23 26 49 77 

  3192 3262 3384 3491 3589 3665 473 
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  2017 2020 2025 2030 2035 2040 Sum 

0716 Re 0-17 år 2155 2172 2184 2144 2195 2256 101 

 18-49 år 4005 4037 4126 4293 4357 4416 
811 

 50-66 år 2049 2136 2271 2407 2428 2449 

 67-79 år 916 1069 1227 1301 1466 1616 

1231  80-89 år 248 268 368 511 620 687 

 > 90 år 82 74 64 79 121 174 

  9455 9756 10240 10735 11187 11598 2143 

 

  2017 2020 2025 2030 2035 2040 Sum 

0719 Andebu  0-17 år 1345 1384 1461 1528 1594 1638 293 

(-2016) 18-49 år 2670 2767 2876 3033 3125 3197 
993 

 50-66 år 1232 1300 1453 1559 1640 1698 

 67-79 år 548 633 735 785 885 1053 

777  80-89 år 178 182 212 305 382 398 

 > 90 år 53 48 48 51 70 105 

  6026 6314 6785 7261 7696 8089 2063 

 

  2017 2020 2025 2030 2035 2040 Sum 

0720  0-17 år 2572 2581 2658 2686 2734 2770 198 

Stokke (2016) 18-49 år 5013 5079 5173 5334 5477 5522 
961 

 50-66 år 2651 2795 2910 2980 3013 3103 

 67-79 år 1161 1306 1572 1759 1906 2040 

1615  80-89 år 323 372 463 636 787 912 

 > 90 år 73 72 89 112 151 220 

  11793 12205 12865 13507 14068 14567 2774 

 

  2017 2020 2025 2030 2035 2040 Sum 

0722  0-17 år 4731 4755 4743 4671 4720 4792 61 

Nøtterøy 18-49 år 8317 8274 8373 8676 8923 9065 
771 

 50-66 år 5010 5221 5332 5266 5126 5033 

 67-79 år 2609 2811 3133 3335 3544 3768 

2293  80-89 år 890 931 1086 1401 1613 1759 

 > 90 år 211 220 253 276 353 476 

  21768 22212 22920 23625 24279 24893 3125 
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  2017 2020 2025 2030 2035 2040 Sum 

0723 Tjøme 0-17 år 874 873 903 917 932 924 50 

 18-49 år 1796 1761 1733 1770 1794 1799 
-395 

 50-66 år 1396 1362 1259 1135 997 998 

 67-79 år 684 778 881 920 960 892 

608  80-89 år 180 207 288 374 444 503 

 > 90 år 48 48 49 59 96 125 

  4978 5029 5113 5175 5223 5241 263 

 

  2017 2020 2025 2030 2035 2040 Sum 

0728 Lardal 0-17 år 511 487 460 451 452 457 -54 

 18-49 år 946 965 936 944 927 930 
-79 

 50-66 år 625 626 625 610 598 562 

 67-79 år 282 312 385 429 435 448 

316  80-89 år 96 95 117 150 187 222 

 > 90 år 28 26 26 26 39 52 

  2488 2511 2549 2610 2638 2671 183 
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Vedlegg 2: Boligsammensetningen i kommunene  
 

0701 Horten 2012 2017     

  Antall boliger Antall boliger Differanse  
Gjennomsnitt 
pr. år  

Enebolig 6 029 6 089 60 12 

Tomannsbolig 1 567 1 649 82 16 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 1 433 1 573 140 28 

Boligblokk 2 311 2 345 34 7 

Bygning for bofellesskap 405 606 201 40 

Andre bygningstyper 520 635 115 23 

SUM 12 265 12 897 632 126 
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0711 Svelvik 2012 2017     

  Antall boliger Antall boliger Differanse  
Gjennomsnitt 
pr. år  

Enebolig 1 929 1 975 46 9 

Tomannsbolig 345 333 -12 -2 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 380 400 20 4 

Boligblokk 87 125 38 8 

Bygning for bofellesskap 40 37 -3 -1 

Andre bygningstyper 66 75 9 2 

SUM 2 847 2 945 98 20 
 

 

 

  

67 %

11 %

14 %

4 % 1 % 3 %

Boliger i Svelvik kommune - juni 2017

Enebolig Tomannsbolig

Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk

Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper

41 %

0 %

18 %

33 %

0 %

8 %

Økning i boenheter fra 2012-2017 
Svelvik kommune

Enebolig Tomannsbolig

Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk

Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper



 

40 
 

0713 Sande 2012 2017     

  Antall boliger Antall boliger Differanse  
Gjennomsnitt 
pr. år  

Enebolig 2548 2602 54 11 

Tomannsbolig 178 228 50 10 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 510 684 174 35 

Boligblokk 263 369 106 21 

Bygning for bofellesskap 83 83 0 0 

Andre bygningstyper 35 37 2 0 

SUM 3617 4003 386 77 
 

 

 

 

65 %
6 %

17 %

9 %

2 % 1 %

Boliger i Sande kommune - juni 2017

Enebolig Tomannsbolig

Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk

Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper

14 %

13 %

45 %

27 %

0 % 1 %

Økning i boenheter fra 2012-2017
Sande kommune

Enebolig Tomannsbolig

Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk

Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper
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Nye Holmestrand 2012 2017     

  
Antall 
boliger 

Antall 
boliger Differanse  

Gjennomsnitt 
pr. år  

Enebolig 3 815 3 898 83 17 

Tomannsbolig 302 352 50 10 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 944 967 23 5 

Boligblokk 688 847 159 32 

Bygning for bofellesskap 235 241 6 1 

Andre bygningstyper 144 149 5 1 

SUM 6 128 6 454 326 65 
 

 

 

  

60 %

6 %

15 %

13 %

4 % 2 %

Boliger innenfor nye Homestrand kommune
Juni 2017

Enebolig Tomannsbolig

Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk

Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper

25 %

15 %

7 %

49 %

2 % 2 %

Økningen i boenheter fra 2012-2017 
Nye Holmestrand kommune

Enebolig Tomannsbolig

Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk

Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper
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Færder 2012 2017     

  
Antall 
boliger 

Antall 
boliger Differanse  

Gjennomsnitt 
pr. år  

Enebolig 8 075 8 331 256 51 

Tomannsbolig 1 026 1 117 91 18 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 1 500 1 600 100 20 

Boligblokk 722 874 152 30 

Bygning for bofellesskap 130 133 3 1 

Andre bygningstyper 226 252 26 5 

SUM 11 679 12 307 628 126 
 

 

 

  

68 %

9 %

13 %

7 %

1 % 2 %

Boliger innenfor Færder kommune - juni 2017

Enebolig Tomannsbolig

Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk

Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper

41 %

15 %

16 %

24 %

0 % 4 %

Økningen i boenheter fra 2012-2017
Færder kommune

Enebolig Tomannsbolig

Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk

Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper
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Nye Larvik 2 012 2 017     

  
Antall 
boliger 

Antall 
boliger Differanse  

Gjennomsnitt 
pr. år  

Enebolig 12 448 12 716 268 54 

Tomannsbolig 2 142 2 309 167 33 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 2 484 2 689 205 41 

Boligblokk 2 621 2 992 371 74 

Bygning for bofellesskap 457 506 49 10 

Andre bygningstyper 858 894 36 7 

SUM 21 010 22 106 1 096 219 
 

 

 

  

58 %

10 %

12 %

14 %

2 % 4 %

Boliger innenfor nye Larvik kommune - juni 2017

Enebolig Tomannsbolig

Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk

Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper

24 %

15 %

19 %

34 %

5 % 3 %

Økningen i boenheter fra 2012-2017 
Nye Larvik kommune

Enebolig Tomannsbolig

Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk

Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper
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0716 Re 2012 2017     

  Antall boliger Antall boliger Differanse  
Gjennomsnitt 
pr. år  

Enebolig 2 874 3 003 129 26 

Tomannsbolig 201 252 51 10 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 325 432 107 21 

Boligblokk 209 253 44 9 

Bygning for bofellesskap 59 34 -25 -5 

Andre bygningstyper 51 196 145 29 

SUM 3 719 4 170 451 90 
 

 

 

  

72 %

6 %

10 %

6 %
1 % 5 %

Boliger i Re kommune - juni 2017

Enebolig Tomannsbolig

Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk

Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper

27 %

11 %

23 %

9 %0 %

30 %

Økningen i boenheter fra 2012-2017 
Re kommune

Enebolig Tomannsbolig

Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk

Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper
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0704 Tønsberg 2012 2016 2017     

  Antall boliger Antall boliger Antall boliger 

Differanse 
2016-
2012 

Gjennomsnittlig 
pr. år (2012-
2016) 

Enebolig 8 996 9 179 9 884 183 46 

Tomannsbolig 2 600 2 631 2 722 31 8 

Rekkehus, kjedehus og 
andre småhus 3 420 3 458 3 566 38 10 

Boligblokk 2 969 3 383 3 685 414 104 

Bygning for bofellesskap 245 355 354 110 28 

Andre bygningstyper 1 036 1 032 1 026 -4 -1 

SUM 19 266 20 038 21 237 772 193 
 

 

 

46 %

13 %

17 %

17 %

2 % 5 %

Boliger i Tønsberg kommune - juni 2017

Enebolig Tomannsbolig

Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk

Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper

24 %

4 %

5 %53 %

14 %

0 %

Økningen i boenheter fra 2012 - 2016 
Tønsberg kommune

Enebolig Tomannsbolig

Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk

Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper
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51 %

10 %

17 %

17 %

2 % 3 %

Boliger i Sandefjord kommune - juni 2017

Enebolig Tomannsbolig

Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk

Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper

24 %

13 %

24 %

39 %

0 % 0 %

Økningen i boenheter fra 2012 -2016 
Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner

Enebolig Tomannsbolig

Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk

Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper

0710 Sandefjord Sum 3K 2012 Sum 3K 2016 
Ny kommune 
2017     

  Antall boliger Antall boliger Antall boliger 
Differanse 
2016-2012 

Gjennomsnittlig 
pr. år (2012-
2016) 

Enebolig 14 423 14 810 14 319 387 97 

Tomannsbolig 2 560 2 766 2 767 206 52 

Rekkehus, kjedehus og 
andre småhus 4 357 4 742 4 706 385 96 

Boligblokk 4 085 4 717 4 765 632 158 

Bygning for bofellesskap 512 516 537 4 1 

Andre bygningstyper 1 062 896 932 -166 -42 

SUM 26 999 28 447 28 026 1 448 362 


