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N O T A T 
 
REVISJON AV RPBA – HENSYN TIL NÆRINGSLIVETS BEHOV 
 

Innledning 
Et gjennomgående synspunkt i evalueringen av Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) var 

at planen ikke er næringsvennlig nok. I følge planprogrammet for revisjon av RPBA «er det behov for 

å drøfte utfordringene og ønskene og vurdere dem opp mot de samfunnsinteressene som RPBA skal 

ivareta. En problemstilling er hvordan RPBA kan bidra til en tydeligere strategisk inngang til 

næringsutviklingen i Vestfold. Det vil blant annet bli sett nærmere på ABC prinsippet. Et sentralt 

spørsmål er om prinsippet fungerer hensiktsmessig i forhold til ønsket om «rett virksomhet på rett 

sted»? En annen problemstilling er etablering av næring langs E 18. Det vil bli sett på ulike 

utviklingsalternativer. Konsekvensene av de ulike alternativene vil bli vurdert.».   

Undertegnede har på oppdrag fra Vestfold fylkeskommune gjennomført en avgrenset intervjurunde 

med sentrale aktører angående ovenstående. En kortfattet presentasjon av problemstillingen og 

relevante perspektiver ble presentert i et internt strategiseminar 13. september. Dette notatet gir en 

oppsummering av denne presentasjonen. 

 

Samtaler med aktører om kontorbedrifters behov 
Som grunnlag for presentasjonen i strategimøtet 13. september gjennomførte undertegnede 

samtaler med flere aktuelle aktører. Det ble gjennomført intervjuer/møter med Heine Wang (Nokas), 

Lars Fredrik Bakke (Wood Group), Kai Holhjem (KPMG), Oddbjørn Bergem (Systempartner Norge), 

Andreas Olsen/Tom Olaf Kjær (Format Eiendom), Erik Aasmundtveit (Skagerak Consulting), Roar 

Sandnes (Akershus Eiendom/Fritzøe Eiendom) og Tore Møgster (Fritzøe Eiendom). I tillegg er 

problemstillingen drøftet mer uformelt med flere andre aktører. 

Samtalene og innspillene kan oppsummeres som følger: 

1. Den viktigste faktoren for lokalisering av større kontorvirksomheter tilgangen til et regionalt 

arbeidsmarked. Ingen av byene i regionen er store nok til at virksomheter på 20-30 ansatte og 

mer kan rekruttere hovedsakelig lokalt. Og per i dag er E 18 og bil viktigste transportform 

regionalt. Det er vanskelig å rekruttere medarbeidere regionalt uten effektiv tilgang til E 18. 

Kontorvirksomheter i sentrum av Sandefjord og Tønsberg har reelt sett tilgang på et mindre 

arbeidsmarked enn virksomheter plassert ved eller med lett tilgang til E 18, ifølge 

bedriftslederne. Aasmundtveit, som representerer det største rekrutteringsfirmaet i regionen, 

bekrefter og forsterker denne oppfatningen. Virksomheter plassert i sentrum av Sandefjord og 

Tønsberg har større utfordringer med å rekruttere relevante medarbeidere enn virksomheter 

som ligger nærmere E 18. 

 

2. For de fleste av de større kontorvirksomhetene er «besøkstilgjengeligheten» mindre viktig enn 

tilgjengeligheten for de ansatte. I tillegg er både inngående og utgående «besøk» regionale, 
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nasjonale og internasjonale mer enn lokale. Igjen er biltransport og tilgang til E 18 det sentrale. 

For noen er i tillegg tilgang til Sandefjord Lufthavn viktig.    

 

3. Aktørene er tydelig på at Vestfold konkurrerer med andre fylker og regioner som vertsfylke for 

større virksomheter. Uten effektiv tilgang til hele regionens arbeidsmarked, vil andre regioner og 

fylker være mer aktuelle som lokaliseringssted. Dette gjelder Vestfolds evne til å tiltrekke seg 

større virksomheter og hovedkontor. Men det gjelder i enda større grad Vestfolds evne til å 

beholde eksisterende virksomheter som er i vekst.  

 

Heine Wang utdypet det budskapet han presenterte på Partnerskapskonferansen i januar. Hans 

hovedpoeng er at Vestfold må legge til rette for at hovedkontorfunksjoner (nasjonalt og 

regionalt) har gode vilkår. Årsaken er at slike funksjoner i tillegg til egen, direkte verdiskaping gir 

store lokale og regionale ringvirkninger gjennom underleveranser. Man bør strekke seg langt for 

å beholde/tiltrekke seg slike virksomheter. En arealpolitikk som innebærer at slike virksomheter 

får god tilgang til det regionale arbeidsmarkedet er det viktigste tiltaket.   

 

4. Vestfoldingers forhold til reiseavstand løftes av flere som et særskilt moment eller en 

problemstilling. Mange har sterke motforestillinger mot lengre arbeidsreiser. Men mer enn at 

dette er et særskilt kulturelt moment, er det en grunn til å bosette seg i Vestfold. Effektive 

arbeidsreiser (først og fremst med bil uten køproblematikk) er en bosettingsmessig 

konkurransefordel for Vestfold.  

 

5. Bedriftslederne ønsker større tilgang til og bruk av kollektivtransport. Togtransport med høy 

frekvens mellom byene vil gjøre lokalisering i bysentrum aktuelt. Men virksomhetene kan ikke 

lokalisere sin virksomhet nå etter et togtilbud som ligger langt frem i tid. Normalt inngås nye 

kontorleiekontrakter med en kontraktstid på 10 år og mindre. Et effektivt togtilbud 15 år eller 

mer frem i tid er irrelevant for lokalisering i dag. 

 

Momenter i vurderingen av løsninger 
I samtalene har det fremkommet en rekke momenter som er relevante for revisjonen av arealplanen, 

men også forslag til tiltak som ligger utenfor arealplanen direkte. De ulike virksomhetene kan ha ulike 

tanker og interesser i så måte. Nedenfor er momenter og perspektiver som jeg presenterte i møtet 

13. september: 

1. Kontorvirksomheter er ulike. Noen er lokale, andre er regionale eller nasjonale på ulike vis. Som 

nevnt er tilgang til arbeidsmarkedet det viktigste, og her er det generelt sett slik at større 

virksomheter har større behov for tilgang til et regionalt arbeidsmarked enn mindre 

virksomheter. Det bør tas hensyn til dette i arealplanleggingen, blant annet i bruk av ABC-

prinsippet.  

2. Knutepunktutviklingene bør skje dynamisk på den måten at det søkes å etablere en bro mellom 

knutepunkt/kontorarbeidsplasser i dagens situasjon og en fremtidig situasjon med en effektiv 

kollektivtransport (tosporet jernbane). I praksis innebærer dette at kontorarbeidsplasser tillates 

på arealer nær E 18 som også kan knyttes til nærværende/fremtidige jernbanestasjoner 
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(eksempelvis Larvik og Fokserød/Torp). Dette kan medføre at man velger løsninger som ikke er 

optimale i en byutviklingssammenheng på lang sikt, men som er realistiske på kort sikt.  

3. Bussrutetilbudet bør utgjøre et reelt kollektivalternativ «mens vi venter på jernbanen» på de 

arealene som velges ut som relevante kontorarealer. Dette gjelder både lokal og regional 

busstransport. Med andre ord bør busstransport brukes aktivt og strategisk for å bygge opp 

under en dynamisk knutepunktutvikling som nevnt i pkt. 2 foran. Både 

Skoppum/Horten/Bakkenteigen og Torp/Fokserød er områder hvor det kan legges bedre til rette 

for bruk av kollektivtransport i dag.  

4. Lokalisering av kontorbedrifter bør konsentreres bedre enn i dag. For at tilknytning til 

knutepunkt og kollektivtransport skal være relevant, må det være gåavstand fra arbeidsplassen. 

En større konsentrasjon enn det vi ser mange steder i Vestfold i dag vil også gjøre at besøk 

mellom bedrifter kan skje uten bil og at det ellers utvikles mer bymessige kvaliteter (service, 

kafeer, felles kantiner, møteplasser mv).  

 

Sandefjord, 18. september 2017 

Arvid Gusland 




