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1 INNLEDNING 

Arbeidet med regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold (RPBA) har vært ledet av 

fylkesadministrasjonen. Planen har tre hovedmål, knyttet til enklere planlegging, fremme 

vekst og ta vare på naturen. Arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser inngår som del av 

RPBA, med mål å formulere en bredt forankret helhetlig politikk for hvordan arealene i 

Vestfold skal disponeres i et langsiktig perspektiv. I arbeidet med arealstrategi for næringsliv 

og arbeidsplasser er hensikten å legge til rette for en ønsket næringsutvikling innenfor 

rammen av en bærekraftig arealutvikling i Vestfold.  Som del av dette inngår å legge til rette 

for overgang av godstransport fra bil til båt og bane. 

 

For arbeidet med arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser har Magnar Simensen vært 

prosjektleder, mens Kristin Barvik (Asplan Viak) har vært ekstern konsulent. Fagnotatet er 

skrevet av Magnar Simensen og Kristin Barvik, og er en oppsummering og dokumentasjon av 

kunnskap og drøftinger som har kommet fram i prosessen, jfr kapittel 3. Det er ment å fungere 

som faglig grunnlag for forslag som foreligger i planutkast og senere avgrensninger på 

plankart. 

 

 

2 HVORFOR FOKUS PÅ VERDISKAPING I RPBA  

Det legges til grunn å sikre langsiktig økologisk, sosial og økonomisk bærekraft. I dette ligger 

langsiktig tilrettelegging for et verdiskapende næringsliv i Vestfold som sikrer sysselsetting, 

skatteinntekter og folkehelse ved at alle kan finne seg interessant og godt arbeid som sikrer 

egen økonomi og realiserer personlige interesser og drømmer. 

 

I fylkeskommunens strategi for næringsutvikling tegnes bildet av et Vestfold som over tid har 

sakket akterut fra en sterk til en middelmådig posisjon blant landets fylker. Det er definitivt 

ikke slik at næringslivet uten et aktivt offentlig engasjement også i årene framover sikrer 

sysselsetting og skatteinntekter til et befolkningsmessig sterkt voksende Vestfold. Tvert imot 

tydeliggjøres det at man også i Vestfold står overfor betydelige utfordringer.  

 

En av strategiene som er vedtatt for å ta tak i disse utfordringene fokuserer på å videreutvikle 

en konkurransedyktig fysisk infrastruktur. Økt mobilitet gir skjerpet konkurranse innen og 

mellom regioner. Mulighetene for å tiltrekke kompetent kapital og arbeidskraft avhenger, i 

tillegg til kompetanse, av infrastruktur i form av veger, jernbane, lufthavn og tilgang på 

næringsarealer. Selv om store deler av næringslivet er mindre arealintensivt enn tidligere, er 

tilgang på hensiktsmessige arealer viktig for regionens konkurranseevne.  

 

Arealtilgangen må sikres innenfor en bærekraftig regional arealpolitikk. Dette inkluderer også 

sikring av jordbruksarealer. Landbruket i Vestfold har tilgang til noen av landets beste arealer 

for dyrking av mat. Ut fra dette ser vi at utviklingen av en bærekraftig arealpolitikk for 
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Vestfold er ett av de sentrale elementene i en helhetlig næringspolitikk for fylkeskommunen 

og øvrige regionale og kommunale aktører. 

 

 

3 DOKUMENTASJON AV PROSESSEN 

Arbeidsgruppe 

Det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe for å bistå i arbeidet med delstrategi for næringsliv og 

arbeidsplasser. Denne har bestått av Jørgen Johansen (LINK Larvik), Asbjørn Dag Hansen 

(Sandefjord kommune), Bo Solhaug (Nøtterøy kommune), Svend Bergan Grane 

(Holmestrand kommune), Olav Sandlund (Fylkesmannen), Hans Edvard Torp (Vestfold 

Bondelag), Kristin Saga (NHO Vestfold) og Dag Eriksen/Heidi Skjeggerød (Tønsberg 

Næringsforening på vegne av de lokale næringsforeningene).  

 

Dialogmøter 

En viktig del av planprosessen har vært 23 store og små dialogmøter med ulike aktører; 

kommuner, næringsforeninger, landbrukets organisasjoner, Høgskolen i Vestfold, Sandefjord 

Lufthavn AS og Larvik Havn KF. Hovedhensikt med dialogmøtene har vært å informere om 

planprosessen, invitere aktørene til deltakelse og sikre reell involvering. Sekretariatets 

oppfatning er at dette et godt stykke på veg er innfridd. 

 

Workshops 

I tillegg til individuelle dialogmøter med den enkelte aktør er det gjennomført 2 større faglige 

workshops 01.03.11 og 04.05.11, samt et oppsummerende møte 08.09.11 sammen med 

representanter for de lokale næringsforeningene.  

 

Arealkartlegging, prognosearbeid 

For å få et grovt anslag over hva som er dagens tilbud av næringsarealer, ble det våren 2011 

gjennomført en grovkornet kartlegging av arealstatus i et utvalg av næringsområdene.  

Kommunene bidro med kvalitetssikring av datagrunnlaget. Kartleggingen tok først og fremst 

sikte på å fange opp arealene av regional strategisk betydning, enten ved at de ligger sentralt 

plassert, er over en viss størrelse, og/eller er knyttet til spesielle ressurser eller har en spesiell, 

regionalt viktig funksjon.   

 

For å skaffe et bilde av forventet etterspørselsutvikling i årene som kommer, ble det laget to 

alternative prognoser. Den ene prognosen baserer seg på en framskrivning av historisk 

arealbruk det siste 10-året, mens den andre prognosen baserte seg på anslag for forventet 

fremtidig næringsstruktur.  
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4 OM AREALPOLITIKK OG NÆRINGSUTVIKLING 

Det er en kjensgjerning at man ikke kan styre ønsket næringsutvikling med en arealplan, men 

man kan definitivt understøtte verdiskapingen ved hjelp av god arealpolitikk. Når dette er 

sagt, er det også klart at man gjennom arealpolitikken, bevisst eller ubevisst, kan bidra til å gi 

næringsutviklingen retning. Enten det da er den retning man faktisk ønsker eller motsatt! 

Arealpolitikken som understøttende for næringsutviklingen griper inn på 3 ulike nivåer.  

 

Mange vil tenke på dens konkrete bidrag gjennom å åpne for en bred palett attraktive, 

konkurransedyktige næringsområder/-tomter. Tilrettelegging for en konkurransedyktig 

transportinfrastruktur for personer og gods er i tillegg et viktig element i arealpolitikken som 

har stor betydning for næringslivet. Samtidig er kanskje arealpolitikkens viktigste bidrag til 

utviklingen av et generelt attraktivt fylke som (enda flere) ønsker å bo i på lang sikt.  

 

De menneskelige ressursene, de kompetente medarbeiderne, lederne og eierne er den aller 

viktigste ressursen for så vel næringsliv som offentlig sektor. Mange av disse menneskene vil 

velge å bo i et område som oppfattes attraktivt for seg og familien.  

 

 

5 OM OVERORDNET TRANSPORTINFRASTRUKTUR 

Det er ovenfor vist til viktigheten av en konkurransedyktig fysisk infrastruktur. Den over-

ordnede transportinfrastrukturen i Vestfold består av nord-sør – aksene med E18 og 

Vestfoldbanen og sammenkoplingen med trafikkhavna i Larvik, bilfergeforbindelsene i 

Larvik, Sandefjord og Horten, samt Sandefjord Lufthavn. Dertil fylkesvegen Larvik – 

Kongsberg, innfartsvegene til og gjennom byene, og noen tverrforbindelser øst - vest i fylket. 

Helhetsperspektivet i RPBA gir en helt spesiell anledning til å kople infrastruktur- og 

arealpolitikk, og således se RPBA som et viktig grunnlagsdokument og premissgiver for neste 

runde i NTP.  

 

I arealstrategien for næringsliv og arbeidsplasser pekes det på den regionale viktigheten av 

Larvik Havn og dens påkopling til landveis infrastruktur med E18 og jernbane, sikring av 

tilstrekkelige arealer rundt Sandefjord Lufthavn for langsiktig flyoperativ aktivitet og noen 

transportmessige flaskehalser i byområdene som klart hindrer ønsket utvikling. Det pågår 

KVU-arbeid i Tønsbergområdet, det arbeides med å få i gang tilsvarende i Larvik. Dessuten 

pågår KVU-prosess omkring fjordkryssing, og ikke minst for den framtidige Vestfoldbanen. 

Ut over dette har vi ikke identifisert større flaskehalser på den overordnede transport-

infrastrukturen. 

 

Bærekraftig transport i et lengre perspektiv 

I et langsiktig perspektiv, med bærekraftig utvikling som grunnlag, er det helt klart at det må 

legges til rette for at større del av de grensekryssende godstransportene vil skje med skip og 
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jernbane. Larvik Havn, Vestfoldbanen og nye godsterminaler på Østlandet slik også 

Østlandssamarbeidet går inn for, må da ses i sammenheng. Det må sikres langsiktige 

forutsetninger for økt godsomslag over Larvik Havn, at større deler av dette kan fraktes videre 

på jernbane, og det må sikres at den økte importen av jernbanebåret gods kan håndteres med 

en framtidsrettet terminalstruktur.  

 

For Vestfold betyr det å følge de sammenfallende ønskene fra Østlandssamarbeidet og 

Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) om en firedelt terminalstruktur på 

Østlandet med Alnabru i midten og avlastende terminaler nord, sørvest og sørøst for Oslo.  

LTL peker på ”nordre Vestfold”, Østlandssamarbeidet formulerer seg slik: ”to til tre 

supplerende godsknutepunkt på Østlandet et stykke utenfor Oslo”. Dette betyr for det ene 

åpenbart sør for Drammen og inn i Vestfold, og det finnes i praksis neppe andre muligheter 

enn den planlagte godsterminalen på Kopstad nord i Horten kommune. 

 

Riksvegsambandet Horten – Moss er landets største innenriks fergestrekning, og en strategisk 

svært viktig del av fylkets overordnede transportinfrastruktur. Da en eventuell fast forbindelse 

uansett vil ligge mange år fram i tid, er det svært viktig at fergetilbudet videreutvikles i takt 

med markedets behov. Inneværende konsesjonsperiode løper ut 2015, og det er viktig at 

kommende konsesjonsperiode gir et kvalitetsmessig høyverdig transporttilbud. 
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6 HVA ER ATTRAKTIVE NÆRINGSAREALER I ET LANGSIKTIG 

PERSPEKTIV? 

6.1 Vår forståelse av trender og utviklingstrekk 

Økonomisk aktivitet i Norge, som for mange andre vestlige land, har i løpet av de siste 50 

årene endret karakter fra vareproduksjon til produksjon av informasjon og tjenester. 

Bakgrunnen for dette er flerdelt. Utviklingen i sysselsettingen det siste tiåret viser at de store 

nasjonale vekstsektorene, målt i vekstrater og antall sysselsatte, har vært kunnskapsintensive 

tjenester, offentlig sektor og private tjenester som bygg og anlegg, handel og transport. Høye 

vekstrater har det også vært innenfor mindre sektorer som olje, gass og maritime industrier og 

kreative og opplevelsesbaserte næringer. Også i disse næringene er ofte tjenesteelementet 

sterkere enn vareproduksjonselementet.  

 

De kunnskapsintensive næringenes sterke vekst særlig i storbyene skyldes 

urbaniseringsfordeler. Hovedlinjen i den globale økonomien er at virksomhetene går fra å 

være produsenter med hånd om flere ledd i produksjonskjeden, til å være en kjede av 

tjenesteytere organisert i flere små spesialiserte virksomheter. Lokaliseringsmessig betyr dette 

at bedrifter etterspør et fleksibelt arbeidsmarked med høy kompetanse. Dette er en drivkraft 

mot økt urbanisering, der vi nettopp finner de fleksible egenskaper både ved arbeidsmarked 

og nødvendige kollektive løsninger som får dette markedet til å fungere. Dette ser vi igjen 

som forklaringsmodell for byregionenes betydning for framgangsrikt næringsliv.  

 

Vestfold følger denne typiske utviklingen. Stadig mer av sysselsettingen er knyttet til 

tjenesteøkonomien, og lokaliseringsmessig søker de inn mot de større sentrumsområdene.  

Samtidig er det fremdeles mange bedrifter innenfor industri, engros og transport med behov 

for å bygge nytt for å få bedre logistikk og forenkle og effektivisere produksjonsprosesser. 

Dette er en byggevirksomhet som i liten grad henger sammen med sysselsettingsutviklingen, 

og man finner like gjerne en negativ sammenheng mellom arealbehov og 

sysselsettingsutvikling innenfor disse næringene.  

 

Byvekst og fortetting de senere årene har også ført til en ny utflyttingsbølge for deler av 

industri, lager og transport. Etter hvert som boligbebyggelsen har hentet inn det som en gang 

var frittliggende næringsareal, virker dette begrensende på utviklingsmulighetene. Når de så 

flytter ut av det tettbygde området, vil de normalt etterspørre vesentlig større arealer enn det 

de flytter fra.  

 

6.2 Næringslivets lokalisering i Vestfold 

Lokaliseringsmønsteret i Vestfold har utgangspunkt i en tid da sjøen var den viktigste 

transportåren og havnene det mest sentrale transportknutepunktet for både gods- og 

persontransport. Utbygging av Vestfoldbanen er med å befeste «perlebånds-byene», og 
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strukturen som samler hovedtyngden av både befolkning og arbeidsplasser i denne delen av 

fylket.  

 

For mange aktører i næringslivet er det etter hvert bilveiene, og i særdeleshet hovedåren E18, 

som blir sentral. Her tilbys den mest effektive transportaksen inn fra og ut til sentrale 

markeder, eksponering av firmalogo og fasade, og ikke minst god plass og færre areal-

restriksjoner og begrensninger fra nabolag. I takt med økende mobilitet i arbeidsmarkedet blir 

også E18 en viktig faktor for å rekruttere arbeidskraft fra et større omland.  

 

Den første E18-strengen ligger såpass tett på byene at de nye områdene fungerer som et 

naturlig ekspansjonsrom. Utbygging av ny E18 utenfor de historiske byene fører til nytt 

utbyggingspress i sentrale veikryss, og på arealer mellom gammel og ny E18. Dette er 

områder som i mindre grad har tilknytning til de større befolkningskonsentrasjonene og de 

etablerte bysentrene, og der den regionale dimensjonen blir svært tydelig. Etablering av 

næringsarealer langs ny E18 har derfor vært underlagt klare restriksjoner:  

 Etablering av et generelt byggeforbud i et område på 1 kilometer på hver side langs 

E18, med unntak av områder som pekes ut som regionale næringsområder 

 Regional enighet om at handel skal lokaliseres i sentrumsområder, og ikke tillates i 

bilbaserte næringsområder langs E18 (fylkesdelplan for senterstruktur og handel).    
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Samtidig har de regionale næringsområdene langs nye E18 hatt en viktig funksjon som 

avlastningsområder for byene. En undersøkelse gjort i forhold til lokalisering på to regionale 

næringsområder, hhv Borgeskogen i Stokke og Fokserød/Kullerød i Sandefjord viser hvordan 

dette har fungert i praksis.  
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6.3 Tettere integrert arbeidsmarked 

Utviklingen på 2000-tallet har gått klart i retning av økt integrasjon mellom byene i Vestfold. 

Mens pendlingen i 1990 var relativt beskjeden, var det i 2010 en utstrakt utveksling av 

arbeidskraft mellom vestfoldkommunene.   
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Figurene viser klar økning av pendling, særlig mellom Sandefjord og Larvik, og mellom 

Horten og Tønsberg. Det er bare Tønsberg som har overskudd av arbeidsplasser og en netto 

innpendling til kommunen.  

 

6.4 Hva er egnede arealer? 

Basert både på næringslivets egne preferanser, men også på mer generelle betraktninger 

knyttet til etablering av gode infrastrukturløsninger, høy transporteffektivitet og lavt 

konfliktnivå mellom bolig og næring, kan det trekkes opp en rekke grunnleggende 

karakteristika ved gode næringsarealer.  

 

6.4.1 Strategisk beliggenhet 

 Nærhet til sentrale markeder og kundegrupper 

 Nærhet til befolkningstyngdepunkt 

 Nærhet til viktige terminaler 

 Nærhet til sentrale naturressurser 

 Skjerming i forhold til bolig og institusjoner som genererer persontrafikk 

 

6.4.2 Transporteffektiv infrastruktur 

 Nærhet til overordnet vegsystem 

 Nærhet til kollektivtilbud 

 God parkeringsdekning 
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6.4.3 Langsiktighet og utvidelsesmulighet 

 Skjerming i forhold til konkurrerende eller begrensende arealbruk 

 Tilstrekkelig ekspansjonsrom 

 Robusthet og beredskap  

 Tydelig arbeidsdeling mellom næringsområder 

 

6.4.4 Attraksjon og image 

 Særpregede næringsområder med klar profil og sterke funksjonelle og estetiske 

kvaliteter 

 Områder med høy historisk verdi og lange tradisjoner  

 Nærhet til sentrale institusjoner/ bedrifter  

 Områder med velkjent regional rolle og fokus.  

 

6.4.5 Næringsstruktur og klyngefordeler  

 Spesialiserte områder – næringsområder der både infrastruktur og beliggenhet er 

spesielt tilpasset enkelte bedriftstyper 

 Områder med sterke klyngefordeler – områder som samler relaterte næringer  

 Store områder med mangedrifttsfordeler – områder med et bredt spekter av 

næringstyper og et internt marked  

 

6.4.6 Intern infrastruktur, estetikk og organisering  

 Godt utbygget teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, gass, tele, fjernvarme/kjøling) 

 God skilting, oversiktelige strukturer og uterom med kvalitet 

 Gode estetiske kvaliteter 

 Forpliktende avtaler mellom grunneiere om forvaltning og utvikling 

 Organisering av felles utviklingsorganisasjoner 

 

6.5 Ulike næringer har ulike behov 

Bedrifter vil vektlegge de enkelte elementene ulikt, alt etter hva som er bedriftens primære 

kundegrupper og hvilke krav de har knyttet til arealbehov og arealutnyttelse. 

 

6.5.1 Husholdningsrettede næringer 

Husholdningsrettede næringer søker seg inn i de sterke befolkningskonsentrasjonene, og er 

den næringsgruppen som i minst grad ønsker skjerming i forhold til boligbebyggelse. De er 

avhengig av høy publikumstilstrømning og ønsker seg derfor både nærhet til overordnet 

vegnett, høy parkeringsdekning og høy kollektivdekning. Langsiktighet og forutsigbarhet er 

viktig først og fremst i forhold til de sentrale trafikkstrømmene, og de er sårbare overfor 

endringer som fører til redusert persontrafikk (redusert fremkommelighet, dårlig 

parkeringstilbud, endring i kollektivtrafikkruter m.m.). 
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Denne typen næringer er sterkt opptatt av områders image og attraksjon, og søker mot 

områder med sterke klyngefordeler, velkjent rolle og sterkt image. Estetiske kvaliteter 

vurderes høyt, det samme gjør oversiktlighet, enkel fremkommelighet og god skilting. 

Forpliktende avtaler om forvaltning og utvikling er viktig, særlig for disse næringene som ofte 

består av mange små aktører. Husholdningsrettede næringer søker hovedsakelig mot 

sentrumsområder og bydelssentra, men i økende grad også sentrale næringsområder.  

 

Følgende punkter er ventet å prege videre utvikling i arealbehov og lokalisering;  

- fortsatt stor sysselsettingsvekst og dermed økende sysselsettingsmessig 

betydning 

- fortsatt distribuert vekst – vekst i hele regionen i takt med den generelle 

befolkningsutviklingen 

- arealbehov vil primært være knyttet til nye boligfelt, bydelssetra og bysentra/ 

kommunesentra.  

- arealbehov må først og fremst dekkes gjennom transformasjon og fortetting 

innenfor allerede eksisterende utbyggingsområder 

 

6.5.2 Bedriftsrettede næringer – arealintensive  

Arealintensive bedriftsrettede næringer består primært av bedrifter som driver ulike former 

for kontorbasert virksomhet. På lik linje med husholdningsrettede næringer, vil også disse 

søke mot de sterke befolkningskonsentrasjonene, med begrunnelse i nærhet til arbeidskraften. 

De søker veletablerte og store næringsområder med mangedriftsfordeler, der de også finner en 

rekke av sine kunder. Også disse bedriftene har preferanser for lokalisering i områder med 

høy kollektivdekning, men er også opptatt av høy biltilgjengelighet og nærhet til overordnet 

vegsystem.  Dette er bedrifter som i høy grad søker urbanitetsfordeler ved sin lokalisering, 

ikke minst for å fremstå som attraktive arbeidsplasser.  

 

Denne typen bedrifters behov for forutsigbarhet knytter seg først og fremst til 

opprettholdelsen av et områdes mangedriftsfordeler og et bredt sammensatt næringsmiljø. De 

vil være sårbare i forhold til endringer som stykker opp større områder, eller som fører til en 

begrensning i antall bedrifter i sitt nærområde. De vil også være sårbare i forhold til endringer 

som forhindrer fremkommeligheten for bedriftens ansatte.   

 

Mange bedrifter innenfor denne kategorien vil være sterkt opptatt av image og områdets 

attraksjon, og søker seg til områder som bidrar til å forsterke bedriftens egen historie, 

tradisjon og identitet.   

 

Estetiske kvaliteter vurderes høyt, det samme gjør oversiktelighet, enkel fremkommelighet og 

god skilting. Forpliktende avtaler om forvaltning og utvikling vurderes som viktig.  

Arealintensive bedriftsrettede næringer har preferanser for lokalisering i sentrumsområder og 

sentrale næringsområder med mangedriftsfordeler. Deres lokalisering vil også være preget av 
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lokaliseringen til sentrale enkeltbedrifter og institusjoner, og flytter gjerne med når slike 

institusjoner flytter. 

 

Følgende punkter er ventet å prege videre utvikling i arealbehov og lokalisering;  

- fortsatt stor sysselsettingsvekst og dermed økende sysselsettingsmessig 

betydning 

- øke mest i de sentrale delene av regionen.  

- vil etterspørre arealer i områder med høy kollektivdekning og områder med høyt 

omdømme og kan forventes å dekke en stor del av sitt fremtidige arealbehov 

gjennom fortetting i eksisterende næringsområder med høy kollektivdekning  

- mangedriftsfordeler og vertikal integrasjon vil likevel gjøre at mange av disse 

også vil etterspørre og søke seg mot større regionale næringsområder langs E18 – 

noe flyttemønsteret til Fokserød er et eksempel på.   

 

6.5.3 Bedriftsrettede næringer – arealkrevende  

Arealkrevende bedriftsrettede næringer består primært av vareproduserende bedrifter og 

bedrifter som driver innen lager/engros og transport. Disse bedriftene vil først og fremst være 

opptatt av nærhet til det overordnede vegsystemet, nærhet til sentrale terminaler og gode 

forhold for godstransport. Mange av disse bedriftene er virksomheter som påfører sine nære 

omgivelser negative eksterne effekter i form av støy, støv, lukt eller risiko. De er derfor 

avhengig av en lokalisering som sikrer dem langsiktig og effektiv skjerming i forhold til 

boligutbygging og institusjoner som genererer persontrafikk (skoler, barnehager m.m.).  

Forutsigbare rammebetingelser i form av tilstrekkelige utviklingsmuligheter og skjerming 

betyr som regel mer enn et områdes image, omdømme og estetiske kvaliteter. De har gjerne 

spesialiserte krav til teknisk og funksjonell infrastruktur, og er som regel store nok til å ivareta 

denne type tilrettelegging selv.  

 

Selv om disse bedriftene ønsker å trekke seg bort fra de tetteste befolkningskonsentrasjonene, 

er de likevel avhengig av å være sentralt plassert i regionen. Ofte leverer de varer og utfører 

transporttjenester til et regionalt marked og er følsomme overfor store transportkostnader.  

Også disse foretakene søker etter klyngefordeler og ønsker samlokalisering med tilsvarende 

virksomheter, men behov for tilstrekkelig ekspansjonsrom og armslag vurderes oftest som 

viktigere.  

 

Følgende punkter er ventet å prege videre utvikling i arealbehov og lokalisering;  

 å ha synkende relativ andel av sysselsettingen, men et relativt stabilt til svakt økende 

arealbehov.  

 sitter på nøkkelen til fortetting i sentrumsområdene – i den grad de er villige til - eller 

har økonomi til - å flytte.  

 å legge beslag på mer arealer i nye områder enn det de bruker i dag,  
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 er gjerne disse virksomhetene, i kraft av egentyngde og ringvirkningseffekt til andre 

næringer, som er med på å etablere mangedriftsfordeler og lokaliseringsattraktivitet i 

nye næringsområder. 

 arealbehov må i større grad dekkes gjennom å ta i bruk nye utbyggingsarealer, særlig 

dersom disse er forventet å frigjøre arealer til fortetting i mer sentrumsnære strøk.  

 

6.5.4 Næringer med behov for stedegne kvaliteter 

En undergruppe av de arealkrevende bedriftene er de som er avhengig av stedegne kvaliteter 

som tilgang til sjø, spesielle energikilder, nærhet til naturressurser e.l for å drive sin 

virksomhet. Høyst spesialisert og kostbar infrastruktur eller bygningsmasse bør også betraktes 

som stedegne kvaliteter. Dette er virksomheter som har svært liten fleksibilitet i forhold til 

alternativ lokalisering, eller der alternativ til flytting er nedleggelse.  

 

Landbruk er et viktig eksempel på denne type næring. Arealene for produksjon av mat, 

trematerialer, trefiber og bioenergiråstoff kan ikke flyttes. Jordsmonnsmessig og klimamessig 

er arealene i Vestfold blant de beste i landet for matproduksjon. FAOs prognoser viser at 

matproduksjonen i verden må øke med 70 % innen 2050 for å holde tritt med forventet 

befolkningsvekst. Norsk matproduksjonen må øke med 50 % for å opprettholde dagens 

forsyningsgrad. I Vestfold bør arealene som er egnet til produksjon av mat prioriteres høyest 

innenfor landbruksproduksjon. 

 

Virksomheter med behov for stedegne kvaliteter vil være spesielt avhengig av forutsigbarhet 

og tilfredsstillende skjerming i forhold til konkurrerende arealbruk. Når eldre industriområder 

transformeres til andre formål (bolig og kontor) er det gjerne disse virksomhetene som blir 

liggende igjen, og deres rammebetingelser for videre drift kan på sikt bli vesentlig forringet 

dersom en ikke tar tilstrekkelig hensyn til dem i transformasjonsprosessene.  

 

I de fleste tilfellene utgjør disse bedriftene også nødvendig infrastruktur for samfunnet, som 

f.eks produksjon og eller innførsel av byggeråstoff (asfaltverk og betongblandeverk) eller 

lager og deponiområder, som samfunnet er avhengige av og som trenger en sentral plassering 

for å redusere transportarbeidet.    

Tilgang til gode sjøverts industriområder minker i de sentrale deler av regionen, og de 

resterende opplever økende press fra omkringliggende boligområder. Dette er en utfordring 

som regionen må ta fatt i. 

 

Følgende punkter er ventet å prege videre utvikling i arealbehov og lokalisering;  

 Vil oppleve stadig sterkere press i sentrale områder – derfor viktig med spesielt fokus 

på disse virksomhetene. 

 Må sikres skjerming i forhold til bolig, og et minimum av ekspansjonsrom.  

 De aktuelle områdene representerer ofte en knapp ressurs, der det finnes få reelle 

alternativer til lokalisering. 
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6.5.5 Bedriftsrettede næringer – den store mellomgruppen 

Arbeidsplassintensive kontorbaserte foretak og arealkrevende, store industribedrifter utgjør to 

ytterpunkt på en skala. Et stort antall virksomheter plasserer seg mellom disse ytterpunktene. 

Disse virksomhetene søker nærhet til store befolkningskonsentrasjoner samtidig som de 

ønsker tydelig skjerming fra disse. De søker nærhet til det overordnede vegsystemet og høy 

parkeringsdekning, og de søker de store områdene med mangedriftsfordeler og variert 

næringsstruktur. De har hovedfokus på næringstrafikken, og ønsker ikke store innslag av 

privattransport i sine nærområder.  

 

De har problemer med å oppfylle krav til høy arealutnyttelse fordi de har behov for 

kombinasjonsbygg tilpasset både lager/produksjon og kontor. Videre har de gjerne behov for 

utearealer for lagring, manøvrering og parkering. De er opptatt av at områdene rundt dem skal 

være vel tilrettelagt, godt skiltet og med gode estetiske kvaliteter, men de er hver for seg for 

små til å kunne påvirke dette alene. God organisering og tilrettelegging er derfor viktig for 

denne gruppen. De søker etter de markerte og veletablerte næringsområdene, hvor de finner 

både kunder og leverandører. Her finner de også en infrastruktur som de ellers ikke ville hatt 

økonomi til å skaffe selv.   

 

Følgende punkter er ventet å prege videre utvikling i arealbehov og lokalisering;  

 å ha relativ stabil andel av sysselsettingen, men et relativt stabilt til svakt økende 

arealbehov.  

 vil etterspørre arealer med høy kollektivtilgjengelighet, men også nærhet til 

overordnet veinett. 

 vil være sårbare for sterke krav til fortetting, og vil gjerne ønske å lokalisere seg i 

næringsområder som tillater mer ekstensiv utnyttelse av arealer. De vil derfor være 

med å påvirke etterspørselen etter regionale næringsområder langs E18.   

 

6.6 Om skjæringspunktet mellom ulike behov og ønsker; 

utbyggeren, bedriften, det omliggende samfunn 

Utbygger (og bedrift) ønsker enkel tilrettelegging, billig byggegrunn, eksponering til E18 og 

andre «kundeflater», få/ ingen begrensninger på parkering, stor fleksibilitet hva gjelder 

byggehøyder, tetthet og tomteutnyttelse, reguleringsformål m.m.  

 

For omkringliggende samfunn blir det viktig at lokalisering og utbygging støtter opp om den 

generelle samfunnsutviklingen, at eksisterende områder fortettes før nytt land tas i bruk slik at 

knappe arealressurser utnyttes optimalt, at de arbeidsplassintensive virksomhetene kan ligge 

tett opp mot store befolkningskonsentrasjoner og kollektivknutepunkt, og at senterstrukturen 

styrkes – ikke undermineres ved ukontrollert vekst langs E18.  

 



 

Fagnotat næring 
 

 

      16 
 

Samfunnet er avhengig av at utbygger finner det økonomisk forsvarlig å investere – og at 

bedriftene finner lokalisering som de opplever relevant. Ellers skjer ingen utvikling. I verste 

fall kan det føre til forvitring i næringslivet. Det er derfor viktig å finne det rette 

balansepunktet mellom ulike interesser.  

 

Stadig mer av utbyggingen må skje innenfor allerede utbygde områder, i form av fortetting og 

transformasjon. Dette er krevende prosesser, og det er viktig at samfunn og utbygger spiller 

på lag for å få gjennomført tunge planprosesser. 

 

I økonomiske markedsmodeller forutsettes det at alle aktører har fri tilgang til markedet, lik 

tilgang til informasjon og at varene legges ut til salg når det er rasjonelt for eier å selge. 

Virkeligheten i modne eiendomsmarkeder ligger normalt langt unna denne beskrivelsen! Det 

er viktig å ha blikk for ulike former for markedssvikt når det skal stimuleres til fortetting og 

transformasjon. 

 

De fleste sentrumsområdene og modne næringsområder er preget av en fragmentert 

eierstruktur og fravær av profesjonelt eierskap. For mange av eierne er tomten ikke å betrakte 

som en normal salgsvare som de er villige til å selge bare prisen er ”rett”. Eiendommen er en 

strategisk ressurs for egen næringsvirksomhet, og beslutninger om salg av eiendom vil henge 

tett sammen med beslutning om videre drift av virksomheten.  

 

Også for grunneiere som leier ut eiendom, er det ofte strukturelle utfordringer knyttet til 

eierstruktur som gjør at normale markedsmekanismer ikke virker. I noen sammenhenger er 

det affeksjonsverdi og familiebånd som er avgjørende, i andre sammenhenger skyldes det 

passivt eierskap.  

 

Et annet eksempel på markedssvikt er mulighetene for monopolmakt. Strategisk beliggenhet 

vil alltid være en kilde til monopolmakt i eiendomsmarkedet, og utgjør en sentral utfordring i 

forbindelse med fortettingsprosjekter. Også ved utvikling av nye områder kan grunneiere 

påvirke utbyggingstakten ved å unnlate å tilby salg av eiendom, selv om etterspørselen er til 

stede. Inngåelse av langsiktige opsjonsavtaler mellom grunneiere og utviklingsaktører er også 

med å begrense smidigheten i eiendomsmarkedet. Dette er utfordringer som kan forventes å 

tilta i takt med økende arealknapphet i regionen.  

 

Ulike former for markedssvikt fører først og fremst til en utfordring i forhold til å få 

eiendommer i omsetning. Det fører også til at tomteprisene kan bli kunstig høye i 

fortettingsområder, og dermed gjøre disse områdene mindre konkurransedyktige for 

nyetableringer.  
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Det offentlige kan ta viktige roller for å motvirke markedssvikt, selv om verktøykassen kan 

bli begrenset av økonomisk handlingsrom og politisk vilje eller ønske om å gripe inn i 

prosessene.  

 

Fortetting i sentrale næringsområder vil gå sent om man utelukkende skal basere det på 

organisk utvikling (endring gjennom nedleggelse av eksisterende virksomhet). Mange av 

virksomhetene som besitter sentrale næringseiendommer med høyt fortettingspotensial har en 

lang fremtidig driftshorisont. Etablering av positive virkemidler for å stimulere til flytting av 

denne typen virksomheter vil være en viktig forutsetting for å lykkes med en raskere 

fortetting.  

 

For mange av disse virksomhetene vil det være behov for en fortsatt sentral lokalisering, og 

forholdet til ansatte, kunder og leverandører kan være med å begrense det de betrakter som 

relevante tomtealternativ. I motsetning til de virksomhetene som ønsker seg ut av byområdet 

for å få større ekspansjonsrom og avstand til boligbebyggelse, kan disse fint drive videre 

innenfor dagens rammebetingelser. Alternativ lokalisering må derfor oppleves som 

interessant, relevant og sentral for at de skal være villig til å flytte.   

 

Tilgang til en bred palett av alternative næringsområder i sentrale strøk vil derfor være viktig 

for å utløse nødvendige næringsflyttekjeder i de mest sentrale fortettingsområdene.  
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7 KARTLEGGING OG VURDERING AV BEHOV FOR 

NÆRINGSAREALER 

7.1 Eksisterende næringsarealer 

Våren 2011 ble det gjennomført en grovkornet kartlegging av eksisterende næringsarealer i 

kommunene i Vestfold. Hensikten med kartleggingen var ikke å skaffe en uttømmende 

oversikt over alle næringsarealer, men å finne fram til arealomfang og mulig arealreserve i det 

som kan kalles regionalt viktige næringsarealer. I utgangspunktet er det registrert rundt 930 

enkeltområder satt av som næringsarealer i gjeldende kommuneplaner. Nærliggende 

enkeltområder er i kartleggingen slått sammen til større områder, slik at antallet er redusert til 

530. Av disse er så 70 områder valgt ut som regionalt relevante næringsområder, blant annet 

ut fra størrelse og beliggenhet. Til sammen utgjør disse arealene rundt 18.000 daa. Rundt 

4.900 daa er lokalisert i tilknytning til E18. 2.300 daa er mer bymessige områder. 

Kartleggingen viser at det er over 3000 daa ubenyttede arealer. Det betyr ikke at alle disse 

arealene er en reell arealreserve på et åpent marked. De kan utgjøre et fortettingspotensial, 

eller være ekspansjonsrom for eksisterende virksomheter. Deler av arealene er bundet av 

opsjonsavtaler eller er på andre måter ikke frie til bruk. Det er relativt få områder som har 

større, sammenhengende næringsarealer tilgjengelig, klare for salg. En viktig grunn til at 

avsatte næringsarealer ikke er tatt i bruk, kan være at de ikke er tilstrekkelig attraktive. 

 

7.2 Langsiktig arealbehov næringsareal 

Det er mange faktorer som er usikre når en skal vurdere fremtidig arealbehov for 

næringsaktivitet. En utfordring er å finne sammenhengene mellom befolkningsutvikling, 

sysselsetting og fremtidig næringsstruktur, og en annen utfordring er å vurdere 

arealkonsekvenser av en forventet utvikling i næringsstruktur.  

 

Likevel er det viktig å reflektere over tall for å kunne ane størrelsesorden i problemstillingene. 

For å vurdere det fremtidige arealbehovet for næring, har vi derfor lagt til grunn flere 

innganger til denne problemstillingen, for dermed å gi noen antydninger for en kvantifisering 

av behovet.  

 

Den ene metoden er å estimere fremtidig behov basert på arealforbruket det siste ti-året. Den 

andre metoden tar utgangspunkt i forventet befolkningsutvikling og hvordan denne kan 

forventes å påvirke fremtidig næringsstruktur og dermed forventet bruk av næringsareal.  

 

7.2.1 Arealbehov basert på historisk arealforbruk 

Beregninger som er gjort over areal tatt i bruk til næringsbygg i Vestfold den siste tiårs-

perioden, viser at det har vært bygget 190 000 m
2
 bruttoareal næringsbygg i perioden fra 2000 
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– 2009. 125.000 m
2
 av disse ble bygget i høykonjunkturperioden fra 2005 – 2009. 

Gjennomsnittlig utbygget BRA var på 19.000 m
2
 per år i hele 10-årsperioden

1
.  

 

For å komme fra tallstørrelser for utbygget BRA til et arealbehov målt i dekar, må vi i tillegg 

gjøre antagelser om utnyttelsesgrad. Anslag for utnyttelsesgraden baserer seg på 

arealutnyttelsen i hhv senterområder og ervervsområder. Analysen baserer seg da på hele 

kommuneplanarealet og inkluderer dermed veger, buffersoner etc. 

 

Arealutnyttelsen er klart høyere i senterområder enn i ervervsområdene. Totalt i 

senterområdene, er BRA/ senterareal i kommuneplanene på om lag 55 %. For erverv er den 

helt nede på 22 %.  

 

Figur 1. Arealutnyttelse for nybygg 2000-2009 tilulike næringer, fordelt på ervervsområder og sentrumsområder. 
% BRA/kvm areal i kommuneplanene (K) 

Tallet varierer også sterkt fra kommune til kommune. Høyest utnyttelse finner en i Tønsberg 

med en utnyttelse på henholdsvis 92 % for senterområder, og 28 % for erverv. 

                                                 
1
 Alle tall i dette avsnittet er tall for BRA – bruttoareal.  
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Figur 2. Arealutnyttelse for nybygg 2000-2009 til næring i noen kommuner, fordelt på ervervsområder og 
sentrumsområder. % BRA/kvm areal i kommuneplan. (K). 

Omregnes årlig utbygging til arealbehov, på bakgrunn av siste års utnyttelsesgrader, får en et 

årlig arealbehov på om lag 150 – 200 daa i gjennomsnitt pr. år. I og med at en svært stor andel 

av næringsutbygging skjer i form av transformasjon og fortetting, vil behovet for omdisponert 

areal, være en del mindre. I perioden 2005-2009 har om lag 33 % av nye næringsbygg blitt 

lokalisert til jord og skogbruksarealer. Øvrig utbygging har skjedd som fortetting/ 

transformasjon av allerede utbygde områder. I og med at utnyttelsen ikke er så høy i disse 

ubebygde områdene, er arealbehovet imidlertid relativt stort – og sto for om lag 46 % av det 

totale arealbehovet i denne perioden, dvs. mellom 70 - 90 daa pr år i perioden 2005-2009 for 

hele Vestfold. Anslaget kan reduseres noe om en forutsetter at utnyttelsesgraden på sikt vil 

øke også i de ubebygde næringsområdene, men det vil likevel være grenser for hvor høy 

utnyttelsesgrad en kan ha på denne typen områder.   

 

Dersom en ønsker å bruke tilrettelegging for nye regionale næringsarealer som en strategi for 

å legge til rette for fortetting og transformasjon i sentrumsnære områder, så krever denne 

tenkemåten også at en sikrer fortsatt like høy andel næring innenfor disse fortettings-

områdene. Dersom næringsinteressene skyves ut av fortettingsområdene, vil behovet for 

omdisponert land stige ytterligere.   

 

7.2.2 Arealbehov basert på fremtidig befolkningsutvikling 

Vestfold har en befolkning på rundt 230.000 innbyggere i 2010. Av disse er 107.000 

yrkesaktive (sysselsatte etter bosted). Netto utpendling fra Vestfold utgjør rundt 11.000, og 

det samlede tallet for arbeidsplasser i fylket er dermed 96.000 (sysselsatte etter arbeidssted). 
2
 

                                                 
2
 Tall fra 2009. 
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Innen 2040 ventes befolkningen å øke med 70. – 100. 000 innbyggere. Om yrkesdeltakelse og 

netto utpendling forblir på samme nivå som i 2010, vil en befolkningsvekst på 70.000 gi 20. – 

22.000 nye arbeidsplasser de kommende 30 årene.   

 

Basert på langsiktige trender innenfor næringsutvikling, har vi gjort anslag for hvordan disse 

kan tenkes å fordele seg på ulike næringsgrener i 2040. Hovedtrekkene i utviklingstrendene er 

en stabil eller svakt nedadgående trend for produksjon og transport, og en økning i 

forretningsmessig tjenesteyting og husholdningsrettet tjenesteyting. Dette danner 

utgangspunkt for følgende prognose for næringsfordelt sysselsetting i 2040: 

 

Sysselsetting fordelt på næring i 2009, og prognose for 2040. 

Basert på denne prognosen kan det gjøres analyser for arealbehov, basert på erfaringstall for 

arealbehov for ulike bransjer. I tabellen under er en slik analyse gjengitt. Tall for 

gjennomsnittlig arealbehov er hentet fra rapporten ”ABC-konseptet i Norge”, og omregninger 

fra m
2
 til daa baserer seg på gjennomsnittlig U-grad i Vestfold. 
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Arealbehov til næringsutvikling 2040, fordelt på næringer. M
2
 BRA. (F).  

Basert på denne tilnærmingen får vi et årlig arealbehov på rundt 80 daa, - men da er vel å 

merke eventuelle nye arealer til industri ikke tatt med i beregningene. Dette fordi det ikke 

eksisterer en tilsvarende sammenheng mellom arealbehov og sysselsettingsutvikling innenfor 

denne næringen. Selv om sysselsettingen innenfor industri, lager og transport ikke ventes å 

øke like mye som tjenesteytende næringer, vil disse næringene fortsatt ha et høyt arealbehov. 

Ikke minst fordi bedrifter innenfor disse næringene sitter med nøkler til transformasjons-

prosessene. Utflytting av arealkrevende virksomheter fra bynære områder krever nye arealer 

for eksempel langs E 18, men åpner samtidig sentrale områder for fortetting og omstilling.  Å 

beregne nettoeffekten av slike næringsflyttekjeder er beheftet med svært stor usikkerhet.  

 

7.3 Hvordan er forholdet mellom tilbud og etterspørsel 

Det er vanskelig å si noe definitivt om fremtidig etterspørsel etter næringsarealer, både hva 

gjelder type og «timing» for tilrettelegging. Tallene for historisk utvikling viser at det har 

vært bygget ut områder tilsvarende 150 og 200 daa årlig i løpet av 2000-tallet, men at de 

meste av dette har skjedd innenfor allerede eksisterende strukturer. Tall for utnyttelsesgraden i 

ervervsområder og sentrumsområder i de fleste kommuner i Vestfold tyder på at det er et 

betydelig fortettingspotensial i de fleste områdene, og at man slik sett kan si å ha en «passiv 

arealreserve» som kan dekke opp for svært mye av fremtidig etterspørsel. Samtidig vil det 

være svært krevende å ta denne arealreserven i bruk, jfr avsnitt 6.6.  

 

Det vil også være et fortsatt behov for arealer til arealkrevende og transportintensive 

virksomheter, ikke minst for å skape det nødvendige utviklingsrommet for ønsket fortetting 

og transformasjon i de sentrumsnære områdene.  

 

Dersom Vestfold har ambisjoner om å øke egendekningen av arbeidsplasser, og aktivt 

rekruttere nye bedrifter til fylket som et ledd i dette, vil det også kunne påvirke etterspørselen 

etter nye arealer.  

 

Hovedutfordringen i planarbeidet blir å holde åpent for arealer til de arealkrevende 

virksomhetene uten at dette går på bekostning av fortettingsprosessene i sentrale områder. 

Prognostisert vekst 

mot 2040

Gj.snittlig 

arealbruk Behov i m2 Behov i Daa

BA 1800 31 55800 279

Transport 550 92 50600 253

Forretningsmessig tjeneste 6550 35 229250 441

Hotell og restaurant 680 50 34000 65

Privat tjeneste 2800 59 165200 318

Varehandel 9800 59 578200 1112

Samlet anslag (eksl. Industri) 2468
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8 REGIONALT VIKTIGE NÆRINGSOMRÅDER 

8.1 Kort historisk tilbakeblikk  

Næringsområdene i Vestfold ligger i hovedsak nær befolkningskonsentrasjoner, men med et 

vesentlig unntak for næringsarealene langs E18. Disse næringsarealene er i hovedsak pekt ut 

gjennom regionale planprosesser. I løpet av de siste 20 årene har det vært gjennomført to 

prosesser for å peke ut regionale næringsområder. I 1991 ble Kronlia i Holmestrand, 

Linnestad i daværende Ramnes, nå Re og Borgeskogen i Stokke utpekt. Den andre, som ble 

gjennomført i 1998, pekte i tillegg ut Bentsrud i Holmestrand (erstattet Kronlia, som ble tatt 

ut), Viulsrød/Langmyra i Borre, Foksrød-Kullerød i Sandefjord og Ringdalskogen i Larvik 

kommune. Senere ble Bergsenga i Sande utpekt som regionalt næringsområde for økologisk 

produksjon, men er senere fjernet ettersom forutsetningene falt bort. 

 

12-kommunesamarbeidet i Vestfold fikk i 2008 utført en evaluering av betydningen av disse 

områdene (Rambøll, 2008), med særlig fokus på Borgeskogen. Rapporten dannet på sett og 

vis opptakten til RPBA-prosessen. På møte 26. mars 2009 i ordførerkollegiet i 12K fremmet 

fylkesordfører et initiativ om å invitere til partnerskapsbasert prosess med formål å utarbeide 

retningslinjer for en bærekraftig arealpolitikk i Vestfold med sterk involvering av kommuner 

og næringslivsaktører. Ordførerkollegiet sluttet opp om initiativet fra fylkesordfører. 

 

Rambølls rapport gir følgende evaluering av utvelgelsen og utviklingen av de strategiske 

næringsområdene: 

 Ved utvelgelsen av de tre første regionale næringsområdene, Kronlia, Linnestad og 

Borgeskogen, var fokuset på næringslivets generelle arealbehov både i omfang og kvalitet 

klart nedtonet og ble overskygget av andre politiske føringer. Det skal imidlertid sies at 

Borgeskogen her danner et unntak og har fungert godt i forhold til næringslivets behov. 

 De fire områdene som ble utpekt i 1998, Ringdalsskogen, Fokserød-Kullerød, Viulsrød-

Langmyra og Bentsrud, er klart mer interessante sett med næringslivets øyne og er alle i 

større eller mindre grad i konflikt med byggeforbudsbeltet langs E-18. Dvs. at det bare var 

status som regionale næringsområder som legitimerte at de kunne opprettes. 

 Bergsenga, som ble utpekt i 2004, omfattet et så lite areal at det ikke harmonerer med et 

regionalt næringsområde og var tydeligvis også for sårbart med tanke på realisering. 

Realisering av et regionalt prioritert område kan ikke stå og falle med en enkelt interesse. 

 

Rapporten gir følgende anbefalinger med hensyn til videre utvikling av regionale 

næringsområder i Vestfold:  

 Et område som skal ha regional profil bør tilrettelegges med kvaliteter som ikke bare er 

attraktive for næringslivet, men som også ut fra et samfunnsmessig synspunkt legger til 

rette for at enkeltbedrifter skal få det beste grunnlaget for å utvikle sine fortrinn i markedet 
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og danne grunnlaget for de arbeidsplassene og den økonomien som vi alle er avhengige av 

på sikt. 

 Det mest grunnleggende kriteriet, som ligger i fylkesutvalgets vedtak i 1988, er at status 

som regionalt næringsområde gjelder arealer som i større eller mindre grad ligger innenfor 

byggeforbudssonen på 1 km fra E-18. Dette er ikke nedfelt som kriterium for utvelgelsen 

av regionale næringsområder, men burde være det. 

 Kriteriene for utvelgelsen av områdene kunne med fordel vært spisset noe mer. Det 

gjelder bl. a. fokus på attraktivitet for næringslivet, at området bør være så stort at det har 

vekstpotensial og at vertskommunen har tilstrekkelig areal i tillegg som kan dekke det 

lokale næringslivets behov. 

 Det bør ikke legges til grunn at et regionalt næringsområde skal øremerkes bedrifter 

innenfor snevre næringsprofiler som ikke kan styres gjennom plan- og bygningsloven. 

 Det bør legges til rette for få, men store regionale næringsområder. 

 Det offentlige, spesielt gjennom vertskommunen, bør være aktiv deltaker i realiseringen 

av de regionale næringsområdene, selv om området utvikles i privat regi. Grunneiere bør 

inviteres med på et tidlig tidspunkt og få delta aktivt i planprosessen. Det kan bidra til at 

partene blir trygge på hverandre og opparbeider den tilliten og kunnskapen om hverandre 

som gir et godt samarbeidsklima. 

 

8.2 Nytt perspektiv på regionalt viktige områder for 

næringsutvikling 

Selv om framtiden alltid vil være krevende å forutse, baserer vi oss på en forståelse av at en 

stadig større del av arbeidsplassene kommer i virksomheter med flere arbeidsplasser pr 

arealenhet, og at flest mulig av disse bør finne sin plass inne i eller tettest mulig på byene og 

de større tettstedene. På denne måten blir også sentrale områder i Vestfoldbyene regionalt 

viktige områder for næringsutvikling, og et viktig hensyn å ivareta sammen med hensynet til 

konsentrasjon av boligbygging og handel. Ved å trekke resonnementet enda et trinn, vil også 

arealressurser som kystsonen, bynære rekreasjonsområder og generelt attraktive 

landskapsrom være viktige områder for næringsutvikling gjennom sin funksjon som 

attraktivitetsskapende. 

De aller fleste arbeidsplasser befinner seg allerede i dag innenfor byene og de større 

tettstedene. Beregninger indikerer at opptil 90 % av fylkets arbeidsplasser allerede i dag 

befinner seg innenfor Statistisk Sentralbyrås formelle tettstedsavgrensninger. Handel, 

opplevelse, personlig tjenesteyting og offentlig virksomhet bidrar tungt til det. I tillegg bidrar 

summen av de mange små og hver for seg ”ubetydelige” kontorbaserte bedriftene.  

Tidligere har fokus i all hovedsak vært rettet mot å få etablert store, regionale næringsområder 

for særlig arealkrevende virksomheter med betydelig tungtransport, der behovet både var å få 

slike virksomheter ut av byområdene og inn på hensiktsmessige områder langs E18. Gjennom 

RPBA-arbeidet er perspektivet utvidet til å se på andre typer attraktive næringsarealer enn de 

tradisjonelle, men også til å se på områder som ikke nødvendigvis er næringsområder etter 

plan- og bygningsloven. Som varslet i planprogrammet er Larvik Havn, Sandefjord Lufthavn 
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og arealene til Høgskolen i Vestfold svært viktige for den framtidige næringsutviklingen i 

Vestfold. Sikring av disse arealene til sine næringsrelevante formål er således svært viktig i 

tillegg til å utpeke nye store regionale næringsområder. 

Hovedgrepet vil således være på den ene siden å prøve å sikre tilstrekkelige, attraktive arealer 

for et arealintensivt, i hovedsak ”kontorbasert” næringsliv inne i byene og på den andre siden 

sikre tilstrekkelige arealer for arealkrevende virksomheter med stort transportbehov tett på 

E18. Utfordringen da er den store mellomgruppen som både er vanskelig å kategorisere 

entydig og å håndtere innenfor et slikt todelt skjema.  

Disse noe større bedriftene finner det hensiktsmessig å plassere seg på næringsområder 

utenfor byene og tett på E18. Noen av disse har større arealbehov enn de finner inne i byene 

(det kan være mange kontorer ledig, men kanskje ikke så mange samlet i ett bygg). Noen har 

også behov for lager og monteringsarealer som vanskelig kan tilfredsstilles inne i byen. Noen 

vil argumentere med køproblemene inn og ut av byen. Og så er det selvsagt bedrifter som 

ønsker moderne, effektive kontorlokaler som de ikke finner til en akseptabel pris og kvalitet 

inne i byen.  

Det er selvsagt enklere og rimeligere å utvikle effektive kontorbygg på nye næringsområder 

enn på trange tomter inne i bysentrum. I arbeidet med RPBA søkes det å finne balanserte 

løsninger som fremmer en ønsket utvikling inne i sentrumsområdene, slik at bysentrene 

styrkes som tyngdepunkt for verdiskaping. Samtidig legges det til rette for en hensiktsmessig 

arbeidsdeling mellom næringsareal i og nær sentrum og næringsareal utenfor sentrum (langs 

E18) som særlig skal ivareta areal- og transportkrevende virksomheter. Tilretteleggingen av 

næringsareal utenfor sentrum innrettes slik at bysentrene ikke svekkes. 

Strategiske regionale næringsområder utgjør en viktig ressurs for hele fylket, og bør derfor 

også forvaltes og utvikles med utgangspunkt i fylkets felles interesser. Både for å sikre kort 

avstand mellom bolig og arbeidsplass for store deler av befolkningen og for å legge til rette 

for transporteffektivitet og utvikling av gode kollektivløsninger, er det viktig at den sterke 

befolkningsveksten i storbyområdet følges opp med en tilsvarende utvikling og tilrettelegging 

av næringsarealer. Særlig er det viktig å reservere arealer til næring i de sentrale 

kollektivknutepunktene. 

 

8.3 Prinsipper og føringer  

8.3.1 Prinsipper til grunn for arealpolitikken for framtidig verdiskaping 

Følgende prinsipper ligger til grunn for forsøket på å utforme en arealpolitikk som støtter opp 

under framtidig verdiskaping og arbeidsplasser: 

1. Sikre et generelt attraktivt Vestfold som trekker til seg innbyggere, besøkende og 

bedrifter. 

2. Sikre attraktive næringsarealer i sentrum av forholdsvis betydelig omfang, særlig i 

forbindelse med større transformasjonsprosjekter. Mer arealintensive virksomheter søkes i 

størst mulig grad lagt innenfor eller tettest mulig på de store befolkningskonsentrasjonene 
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og kollektivaksene. I dette ligger å begrense omfanget av ”kontorvirksomheter” langs E18 

og ellers utenfor byene. 

3. Det må anlegges et sterkt verneperspektiv på utvalgte områder av strategisk regional 

betydning; Larvik Havn, det flyoperative området på Torp, Kopstad jernbanegods-

terminal, samt Høgskolen i Vestfold på Bakketeigen. Dette er områder av særlig stor 

betydning for langsiktig utvikling av næringsliv og arbeidsplasser, og det er viktig at de 

gis særlig sterkt vern mot nedbygging og innbygging, og om nødvendig sikres 

tilstrekkelig framtidig ekspansjon i et langsiktig perspektiv. 

4. Det må være aktivt fokus på å sikre arealer som er egnet til matproduksjon 

5. Det utpekes et fåtall viktige, spesielle næringsområder med egne, særlige bransjemessige 

begrunnelser. Arealene må gis særlig sterkt vern mot nedbygging og sikres nødvendig 

framtidig ekspansjon. 

6. Legge aktivt til rette for at godstransport i større grad flyttes over fra bil til båt og bane. 

7. Sikre tilstrekkelig areal til arealkrevende virksomheter gjennom utvidelse av eksisterende 

og om nødvendig åpning av et fåtall nye næringsområder. For denne kategorien er 

arealbehovet svært vanskelig å forutse; det er således behov for kombinasjon av en viss 

romslighet koplet med rekkefølgekriterier og tilstrekkelig kortsiktig tilgjengelig 

arealreserve. 

 

8.3.2 Hvorfor fortsatt legge ut næringsområder utenfor byene og tettstedene 

Selv om vi allerede har rundt 90 % av alle arbeidsplassene innenfor de formelt avgrensede 

tettstedene, og det i RPBA er intensjoner om å øke dette videre, vil det fortsatt være behov for 

næringsarealer utenfor. For det første er det et kommunalt ansvar i arealplanleggingen å legge 

til rette for dette innenfor de rammer som følger av RPBA. For det andre blir det som del av 

RPBA utpekt enkelte større næringsarealer. Begrunnelsene for dette er flere: 

  

 Det er fortsatt potensial for å flytte virksomheter med stort transport- og/eller arealbehov 

ut av byene og de større tettstedene; dette vil også være aktive bidrag til å realisere 

transformasjonspotensialet i byene. 

 Dets vil trengs mange typer arbeidsplasser, heller ikke i framtida vil alle finne sitt arbeid i 

kontorbaserte høykompetansebedrifter i byene; det må legges til rette for en større bredde 

i arbeidsmarkedet, også gjennom arealpolitikken. 

 Det skjer en meget stor vareimport fra utlandet – transport/logistikk/lager/distribusjon er 

en stor og voksende virksomhet, denne gir arbeidsplasser ikke minst i tilstøtende bransjer 

og er derfor interessant å legge til rette for; og Vestfold ligger særdeles godt til nær 

Kontinentet, nær Oslo, med Larvik Havn og tre store, inngående ferger. 

 
8.3.3 Kriterier for utpeking av regionale næringsområder 

 Heller få store enn mange mindre næringsområder; antydet minstemål på et regionalt 

næringsområde 500 daa, men ideelt minst 1.000 daa. 

 Først søke å utvide eksisterende områder før nye vurderes/foreslås etablert 

 Unngå tyngre vernekonflikter (dyrket mark, friluftsliv/rekreasjon, kulturminner, biologisk 

mangfold og støy og transportfare for boligområder), ta utgangspunkt i temakartene i 

RPBA 



 

Fagnotat næring 
 

 

      27 
 

 Tettest mulig på hovedtransportinfrastrukturen E18; begrense lengden på det totale 

transportarbeidet (på veg), akseptable stignings- og manøvreringsforhold, kort avstand til 

innfart til Vestfold (i økende grad havn og jernbaneterminal) 

 Bygge opp under ønsket om overføring av gods fra bil til båt og bane; legge 

næringsområdene nærmest mulig Larvik Havn og (mulig framtidig) jernbanegodsterminal 

på Kopstad  

 Kostnader ved tilrettelegging av næringsarealene og dermed pris til bedriftene 

 Gode forutsetninger for kollektivtransport for de som arbeider på områdene 

 

8.4 Regionale næringsområder  

Ingen er gitt å forutse hvor store arealer som vil bli etterspurt av arealkrevende virksomheter 

med stort transportbehov de kommende 30 årene. Vi ser ingen bedre løsning enn å peke ut 

arealer som i sum er forholdsvis betydelige, for deretter å knytte rekkefølgekrav som sikrer at 

nye områder først tas i bruk når eksisterende områder er tilstrekkelig utnyttet og 

markedsbehovet er tilstrekkelig sannsynliggjort.  

 

Selv om regionale næringsområder ikke er noen kategori med juridisk grunnlag, er det en 

realitet at denne statusen gir områdene er særlig tyngde når interesseavveininger skal gjøres. 

Ut fra forståelsen av at den formelle statusen gjør en forskjell, er det viktig å vurdere nøye 

hvilke områder som bør ha og opprettholde denne statusen. Lista over eksisterende regionale 

næringsområder er derfor gjennomgått for å se om alle som ble utpekt for rundt 10 og 20 år 

siden fortsatt bør ha slik status. 

 
8.4.1 Eksisterende regionale næringsområder 

Det foreligger en formell liste over regionale næringsområder, utpekt og stadfestet i tidligere 

fylkesplaner. Dette er: 

 Ringdalskogen i Larvik 

 Fokserød – Kullerød i Sandefjord 

 Borgeskogen i Stokke 

 Linnestad i Re 

 Viulsrød – Langmyra (Skoppum) i Horten 

 Bentsrud i Holmestrand 

 

8.4.2 Revurdering av eksisterende liste over regionale næringsområder 

I denne gjennomgangen har vi kommer til at to områder bør tas vekk fra lista. Dette er 

eksisterende næringsområder som begge er under utbygging, de er åpenbart interessante 

næringsområder som møter behov i markedet. Samtidig mener vi de ikke kvalifiserer til 

betegnelsen regionale næringsområder. Etter en faglig vurdering foreslås Linnestad og 

Viulsrød – Langmyra tatt vekk fra lista. Dette begrunnes slik: 

 

Linnestad 

Linnestad innfrir, ut fra avstand til E18 og begrensninger på videre utvidelse, ikke de krav vi 

mener må stilles for å få den tyngden i interesseavveininger som kun et fåtall regionale 

næringsområder bør ha. Selv om det tok lang tid før aktiviteten kom i gang i noe omfang, har 
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området til slutt blitt interessant, det er regulert i to runder til bra størrelse. Imidlertid synes 

det uaktuelt å utvide området ytterligere, noe som gjør at det forblir for lite til å høre hjemme i 

gruppen av færrest mulige, størst mulig næringsområder. Området ligger nesten 7 km fra E18, 

og med en betydelig stigning opp fra offentlig veg. 

 

Viulsrød – Langmyra 

Viulsrød og Langmyra i Horten ble i sin tid pekt ut som område for en forutsatt stor utvikling 

med utgangspunkt i mikrosystemteknologisatsingen på Skoppum. Denne har ikke kommet, og 

det arbeides nå for å legge til rette for en slik utvikling på Bakkenteigen. Langmyra er for 

lengst fylt med lokale virksomheter, Viulsrød er i oppstart og totalt ikke større enn 130 daa. 

Området vurderes å være uaktuell for ekspansjon i et slikt omfang som gjøre det aktuelt som 

regionalt næringsområde. For øvrig er dette et interessant lokalt næringsområde for Horten, 

godt plassert mellom E18 og Skoppum. 

 
8.4.3 Mulige utvidelser av eksisterende regionale næringsområder 

Det er gjort vurderinger og undersøkelser som tyder på at det vil være mulig å utvide flere av 

disse områdene. Vurderingene er utført i samråd med Fylkesmannen i Vestfold, Statens 

Vegvesen og aktuelle kommuner. Det vil i endelig forslag til plandokument bli presentert 

forslag til langsiktige utbyggingsgrenser for hvert av de foreslåtte næringsområder. 

 

Ringdalskogen (Larvik) 

Ringdalskogen, Amundrød, Skinmo og Danebuåsen er alle markert på godkjent arealplankart. 

De to siste er ikke åpnet, og for det siste venter man på departementets avgjørelse om IKEA. 

Det reelle næringsområdet på Danebuåsen er vesentlig mindre enn vist på kartet på grunn av 

et vilttrekk som krysser ny E18. Flere tunge vernehensyn gjør det lite aktuelt med en 

sammenbinding av Ringdalskogen, Skinmo og Danebuåsen. I stedet er det gjort vurderinger 

som åpner for en betydelig utvidelse av dagens Ringdalskogen, i hovedsak mot sør. Mot at 

Skinmo tas bort og Danebuåsen vises i sin reelle størrelse foreslås en større utvidelse av 

Ringdalskogen.  

 

Fokserød – Kullerød (Sandefjord) 

Næringsområdene på østsiden av E18 med samlebetegnelsen Fokserød-Kullerød har funnet 

sine langsiktige utbyggingsgrenser. På vestsiden av E18 ligger det arealmessig godt til rette 

for utvidelse på dagens pukkverksområde, når dette forutsettes å avslutte sin virksomhet innen 

3 – 5 år. Området på nordsiden av dagens pukkverk bør reserveres til framtidig 

pukkverksdrift. Eventuelle kapasitetsutfordringer på vegnettet må utredes før det kan åpnes 

for utvidelse på dette næringsområdet. 

 

Borgeskogen (Stokke) 

Eksisterende næringsområde har funnet sine langsiktige utbyggingsgrenser. I siste kommune-

planrunde i Stokke ble forslag til nye næringsområder, Borgeskogen Øst og Borgeskogen 

Vest stoppet med varsel om innsigelse med henvisning til behovet for å se så store arealer i en 

regional helhet gjennom RPBA. Fylkesrådmannen og fylkesmannen er enig om at utbygging 

av Borgeskogen Øst er langt å foretrekke framfor Borgeskogen Vest, med henvisning både til 

dyrket mark og vilttrekk. Det åpnes derfor for en utvidelse av Borgeskogen nordover, i stor 

grad på det området som tidligere er vist på kommuneplanforslag som Borgeskogen Øst. Det 

er samtidig et mindre, avgrenset område innenfor Borgeskogen Øst med en særlig vernestatus 
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som ikke kan inngå i framtidig næringsområde. Selv om området vil få konkret forslag til 

endelig avgrensing i senere fase, er det klart at området vil bli avgrenset i nord av tidligere 

fylkesveg, og at det mot vest vil måtte avsluttes i tilstrekkelig avstand til vilttrekket i 

Djupedalen. Det tidligere avmerkede området Borgeskogen Vest åpnes ikke for utbygging og 

forblir utenfor langsiktig utbyggingsgrense. 

 
Bentsrud (Holmestrand og Re) 

Eksisterende Bentsrud næringsområde nord-øst for E18 har funnet sin endelige langsiktige 

utbyggingsgrense. Det er gitt åpning for en mindre utbygging på andre siden av E18 innenfor 

Holmestrand kommunes grenser. Det vurderes at dette område er for lite til å gi grunnlag for 

utvikling, og det er spilt inn forslag fra Holmestrand kommune om ytterligere utvidelse over 

grensen til Re kommune. Med ivaretakelse av pukksteinsområde i den ene retningen og store 

sammenhengende landbruksområder i andre retninger, mener vi det er grunnlag for en noe 

større framtidig utvidelse av næringsområdet i sørvestlig retning. Vålevegen vil være en 

åpenbar ytre grense for et slikt område.  

 

At området på lengre sikt kan utvides innover i eksisterende pukkverksområde når driften der 

er avsluttet styrker verdien av området. Bentsrud er også av særlig interesse som regionalt 

næringsområde fordi det ligger tettere på byen enn andre aktuelle områder. Det er videre et 

moment i helheten at nordfylket generelt og Holmestrand konkret er i stort behov for større 

vekststimuli, mer enn det ny jernbanestasjon alene vil være. 

 
8.4.4 Mulige nye næringsområder spilt inn i prosessen 

Til denne gjennomgangen er det lagt til grunn et behov på 3.000 daa nye regionale 

næringsområder i planperioden. Det anslås at foreslåtte utvidelser på Ringdalskogen (850 

daa), Fokserød-Kullerød (250 daa), Borgeskogen (200 daa) og Bentsrud (400 daa) brutto kan 

gi 1.600 daa. Netto reelt areal etter regulering vil neppe overskride 1.400 daa. Det er derfor 

definitivt behov for åpning av nye næringsområder i tillegg. 

 

For å bygge opp om det vi mener er et tilstrekkelig, langsiktig arealbehov er det nødvendig 

med et supplement i størrelsesorden brutto 1.600 – 2.200 daa. Dette er samtidig arealer som 

bør ligge i relativt kort avstand til Larvik Havn og Kopstad jernbanegodsterminal. Vi vil 

derfor, etter vurderinger i samarbeid med andre regionale myndigheter, anbefale å tillate 

utbygging av Klova (foreslått av Larvik kommune) og Hauan i Re/Horten (foreslått av Re 

kommune). I tillegg foreslås Torp Øst åpnet, men først etter vedtak om flytting av 

flyplassterminal og ny jernbanestasjon. Torp Øst er derfor ikke inkludert i overslagene over 

arealpotensial. 

 

Fra både Sandefjord og Stokke kommune er det fremmet ønske om å åpne for Torp Øst som 

regionalt næringsområde. Fra Re kommune er det foreslått en større utvidelse av eksisterende 

Hauan næringsområde på grensa mellom Re og Horten. Ettersom det eksisterende område er 

lite og ikke med på lista over eksisterende regionale næringsområder, må det i dette fagnotatet 

omtales under avsnittet om nye næringsområder.  

 

Klova (Larvik) 

I siste kommuneplanprosess i Larvik ble forslag om Klova næringsområde stoppet med varsel 

om innsigelse fra regionale myndigheter, med henvisning til at området må ses i en regional 
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helhet gjennom RPBA. Det er således et klart mål at dette området på linje foreslåtte 

utvidelser på Borgeskogen må finne sin endelige avklaring nå. Området er vist på utkast til 

kommuneplankart for Larvik kommune. Det har et potensielt omfang på over 1.300 daa og 

ligger attraktivt mellom søndre Vestfold og Grenland, rett ved avkjøring til ny E18, i kort 

avstand til Larvik Havn og tett på store befolkningskonsentrasjoner uten konflikt med 

friluftsliv, innsyn eller støy. I samråd med andre regionale myndigheter har vi kommet til at 

det kun er hensynet til Farris som drikkevannskilde som er en betydelig utfordring. Forslaget 

om å åpne Klova for utbygging er derfor betinget av at det sammen med relevante 

myndigheter finnes en forsvarlig løsning for dette. 

 

Hauan i Re/Horten 

Det er i dag regulert et næringsområde på 120 daa på begge sider av kommunegrensa mellom 

Re og Horten, med vegtilknytning i Re. Et sterkt utvidet Hauan næringsområde presenteres 

som potensielt nytt område, fordi størrelsesforholdet mellom eksisterende og nytt er så stort. 

Området ligger snaut 3 km fra E18 ved Kopstadkrysset. Dette, samt nærheten til framtidig 

godsterminal nord for Kopstad gjør området svært interessant. I ytterkant av en potensiell 

avgrensning mot nord ligger en stor gravrøys som det må tas tilstrekkelig hensyn til. De 

potensielle ytre grensene ellers er ganske åpenbare, da de på alle kanter grenser mot store 

sammenhengende jordbruksområder, noen steder mot brattere kanter. 

 

Torp Øst (Stokke og Sandefjord) 

En skisse til framtidig disponering av området øst for rullebanen i forbindelse med flytting av 

terminalen og sammenkopling med jernbanen, har vist et mulig areal på 1.700 daa til 

næringsformål. Torp Øst som næringsområde har et stort potensial i framtiden, men bør ikke 

utvikles som et ordinært næringsområde. Utviklingen av dette området må henge sammen 

med utviklingen av flyplassen, og området særlig tilrettelegges for arbeidsintensive 

virksomheter med nasjonal og internasjonal orientering, som har nytte av Torps fortrinn som 

kommunikasjonsknutepunkt. 
 
8.4.5 Andre potensielle næringsområder spilt inn i prosessen 

I tillegg har det gjennom RPBA-prosessen blitt spilt inn to andre områder. Disse områdene er: 

 Gulli (Tønsberg) 

 Langåker (Sandefjord) 

 

Ingen av disse foreslås utpekt som regionale næringsområder. Området Gulli ligger på dyrket 

mark av høy kvalitet og er tidligere avvist med innsigelse fra flere regionale myndigheter. I 

tillegg er det som tidligere påpekt, en intensjon om å konsentrere de regionale nærings-

områdene sydover mot Larvik Havn og nordover mot potensiell jernbanegodsterminal på 

Kopstad. Dessuten er det nettopp i Tønsberg potensialet for vekst i kontorvirksomheter er 

stort, med de store sentralt beliggende transformasjonsområdene. I denne forbindelse er det 

selvsagt behov for erstatningsområder for å sikre disse transformasjonsprosessene. Dette 

mener vi lar seg realisere på andre regionale næringsområder i regionen og ikke minst på 

næringsområder uten status som regionale næringsområder. Området Langåker ligger i stor 

grad i skogsområde klassifisert som dyrkbart, det er rapportert betydelig arkeologisk 

funnpotensial, og ikke minst ligger området nært Ringdalskogen i Larvik.  
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8.4.6 Framtidige regionale næringsområder 

Med henvisning til gjennomgangen i 8.5.2 – 8.5.4 er følgende områder med på lista over 

framtidige regionale næringsområder, som henholdsvis eksisterende, utvidede og nye 

områder. 

 Ringdalskogen, med utvidelse (Larvik) 

 Fokserød – Kullerød, med utvidelse (Sandefjord) 

 Borgeskogen, utvidet med Borgeskogen Øst (Stokke) 

 Bentsrud, med utvidelse (Holmestrand og Re) 

 Hauan (Re/Horten) 

 

 Klova (Larvik); under forutsetning av forsvarlig løsning på vern av drikkevannskilden 

 Torp Øst (Stokke og Sandefjord); under forutsetning av vedtak om terminalflytting 

 

Summen av dette, i form av brutto arealtilskudd, er anslagsvis 4.000 daa. Ut fra erfaring er vi 

ganske sikre på at netto ikke blir mer enn drøyt 3.000 daa når reguleringsplanene foreligger. 

Dette mener vi, for en 30 årsperiode, ikke er mer enn det vi definitivt bør peke på innenfor 

langsiktige utbyggingsgrenser. 

 

8.5 Spesielle regionalt viktige områder 

Det er i avsnitt 8.3.1 vist til tre ulike typer regionalt viktige områder for næringslivet. De 

ordinære regionale næringsområdene får en bred gjennomgang i avsnitt 8.5. Her blir det gitt 

en redegjørelse for utvelgelse av de spesielle områdene.   

Larvik Havn 

Det er redegjort for de nasjonale og internasjonale ambisjonene om å overføre gods fra bil til 

båt og bane. Det er også vist til den utstrakte internasjonale arbeidsdelingen, der svært mye av 

det som ender hos sluttbruker i Norge kommer fra utlandet på bil, båt eller tog. Larvik Havn 

er allerede viktig, og det anses svært viktig å sikre langsiktig utviklingsmuligheter for havna. I 

dette ligger både å ”verne” et tilstrekkelig havneareal mot nedbygging og innbygging, sikre 

tilstrekkelige buffersoner mot omgivelsene, samt sikre langsiktig god innenlands forbindelse 

på veg og jernbane. Det vil i endelig forslag til plandokument bli presentert forslag til 

langsiktig avgrensning av havneområdet. 

 

Sandefjord Lufthavn 

Egen flyplass med godt nasjonalt og internasjonalt rutenett er svært viktig for næringsliv og 

generell attraktivitet. Det er avgjørende at arealpolitikken håndteres på en slik måte at denne 

forutsetningen opprettholdes og videreutvikles. Det vil i endelig forslag til plandokument bli 

presentert forslag til langsiktig avgrensning av flyplassområdet, inkludert de områder på 

østsiden av rullebanen som er avsett til framtidig flyplassterminal og jernbanestasjon. 

 

Bakkenteigenområdet 

Å sikre opprettholdelse og videreutvikling av FoU-miljøet på Bakkenteigen står helt sentralt i 

det offentlige næringsutviklingsarbeidet i Vestfold. Ett element i dette er å sikre arealmessige 

forutsetninger; at høgskolen ikke forsvinner som følge av framtidig arealknapphet; at vi ikke 

går glipp av framtidsrettet næringsliv som betinger geografisk nær kontakt med høgskolen. 
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Innenfor et totalt areal som ikke kan avgrenses i denne omgang, er det flere viktige hensyn 

som må sikres. Det må gis tilstrekkelig ekspansjonsarealer for høgskolen, studentboliger og 

andre studentrelaterte behov på minst 30 års sikt. Det må sikres romslige næringsarealer som 

kan gi rom for ønsket næringsutvikling tiltrukket av høgskolens fagkompetanse. Ikke minst 

må det i området sikres tilstrekkelig arealer for en framtidsrettet transportinfrastruktur med 

jernbane, bussterminal og vegsystem.  

 

Området er i diskusjonsgrunnlag for plankart vist som såkalt avklaringsområde, og det tas 

sikte på å gjøre dette gjennom en egen prosess i nært samarbeid med Horten kommune og 

Høgskolen i Vestfold. Det synes imidlertid klart at området på østsiden vil finne sin 

langsiktige utbyggingsgrense langs Fv 325. 

  

Åskollen 

Vestfold har en stor og viktig næringsmiddelindustri som spiller godt sammen med fylkets 

meget betydelige primærproduksjon. Det anses av stor strategisk betydning å bidra gjennom 

arealpolitikken å legge til rette for videreutvikling av begge deler. Ett av flere grep i den 

forbindelse er å gi området på Åskollen status som særlig viktig næringsområde av regional 

betydning og åpne for senere vurdering av en viss arealmessig utvidelse. 

 

Slagen Energipark 

Når utgangspunktet er langsiktig, bærekraftig næringsutvikling er det vanskelig å se bort fra 

de store energiressursene som kan danne grunnlag for verdiskaping i Slagen Energipark. Det 

åpnes ikke for vurdering av områdets ytre avgrensning, men det oppfattes som viktig å gi 

området en særlig status som regionalt viktig næringsområde med grunnlag i det spesielle 

potensialet for verdiskaping. 

 

Kopstad Jernbanegodsterminal 

Det vises til kapittel 5 mm overordnet transportinfrastruktur, der det legges stor vekt på en 

utvikling der mer gods overføres fra bil til båt og bane. En jernbanegodsterminal står svært 

sentralt i denne strategien, og så langt er det arealet på Kopstad som peker seg ut som særlig 

aktuelt gitt dets lokalisering mellom ny jernbane og E18. Avgrensningsmessig er området vist 

på godkjent kommuneplankart med omlag 400 daa, og etter varsel om innsigelse fra regionale 

myndigheter tillates næringsområdet kun brukt til virksomhet knyttet til jernbanegods.  

 

I skrivende stund pågår egen prosess mellom Jernbaneverket, Horten kommune og en privat 

aktør. Dette foregår og vil fortsatt foregå utenfor RPBA-prosessen. 
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Figur 3 Aktuelle næringsområder (utsnitt) 




