
Tetthet og kvalitet i Vestfoldbyene
1. Byregnskap for Vestfoldbyene

2. Pilotprosjekt «Tettere byer med høyere kvalitet»

v. Hilde Hanson, Vestfold fylkeskommune 



Horten

Holmestrand

Tønsberg

Sandefjord

Larvik

250 000 bor i Vestfold totalt – men hvor mange 

bor i sentrum?  

Byutvikling og fortetting er svaret på mange av 

utfordringene i en bærekraftig arealpolitikk.

Vi ønsker oss mer levende og mangfoldige byer med 

gode  by- og bomiljøer

Hvordan får vi det til, og hva vet vi egentlig om byene 

våre?



Byregnskap for Vestfoldbyene
www.vtfk.no/meny/tjenester/plan/forvaltningsomrader/prosjekter

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/plan/forvaltningsomrader/prosjekter


5 minutters-byen

= 400 m

10 minutters-byen

= 800 m

Gangavstand målt 

fra et sentralt punkt 

i handelssentrum 

(ikke knutepunktet)



Utviklingspotensialet i sentrum  

Utviklingsmulige 

arealer i byene 

totalt:  1065 da 



Potensialet for fortetting varierer i byene.

• Tønsberg og Sandefjord har relativt få arealer, men kan forvente størst etterspørsel.

• Horten og Larvik har begge store arealer innenfor både 5 og 10 min byen. 

• Larvik har et stort næringsarealet v. E18 som er innenfor 10 min byen.

• Holmestrand store arealer, men mye av dette ligger på fjellet.

*Arealene er et estimat fra første utkast av byregnskapene og kan bli endret etter kvalitetssikring i kommunene. 

Arealene er innenfor en radius av 800 m. uavhengig av topografi. Det ligger noe ulike kriterier bak arealene som er avmerket, avhengig av 

kommunens ønske 

Potensialet for fortetting av bykjernene*

Holmestrand Horten Tønsberg  Sandefjord Larvik 

340 

da
Stor andel areal 

på fjellet

314 

da
107 

da

130  

da
294 

da



Tønsberg

Nasjonalt og regionalt viktige kulturmiljøer

Sandefjord



Grønnstruktur Larvik 



Utviklingsmulige 

arealer i byene 

totalt:  1065 da 



Byene er de største arbeidsplasskonsentrasjonene 

- byene er Vestfolds viktigste klynger 



Arbeidsplasser i bysentrum i 2017
Byene er de største arbeidsplasslokasjonene i Vestfold i dag

Å samle arbeidsplasser og funksjoner i sentrum, bidrar til attraktive byer og et 

attraktivt Vestfold  

Holmestrand

Horten Tønsberg  Sandefjord Larvik 

Fra byregnskapene i Vestfold 



20172008

Arbeidsplassutvikling 2008 – 2017   Sandefjord



Arbeidsplasser i 

Vestfoldbyene

Offentlige og private 



Sentrum

Mer enn 47 % av detaljhandelen skjer utenfor «stiplet linje» i Sandefjord kommune. 

Mer enn 60%? utenfor 10 min byen.

Omsetning i detaljhandel

Økningen av detaljvarehandel skjer utenfor bysentrum
HANDEL



Destinasjoner 

TønsbergSandefjord



Det oppleves som lett å finne parkering i Vestfoldbyene

Vanskelig - svært vanskelig

Svært lett - lett
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Befolkningen vokser relativt mer i bysentrum, enn i 

kommunene forøvrig

Gjennomsnitt vekst pr. 

år de siste 10 årene. 

Kilde SSB



Ledige butikklokaler i sentrumsområdene i byene

Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik

9 ledige lokaler 10 ledige lokaler 15 ledige lokaler 16 ledige lokaler 31 ledige lokaler



Tønsberg 



Funn: 

Vestfoldbyene har en lav gjennomsnittlig 

arealutnyttelse i sentrum sammenlignet 

med en del andre byer 

Områdeutnyttelse: 

Bruksareal (BRA) i % av all bebyggelse innenfor 

et definert område. her: Bysentrum (R=400 m)

Bebyggelsestettheten 

i 5 min byene

«Områdeutnyttelse»



Eksempel 

Horten

Tønsberg

Befolkningstettheten i 

Vestfoldbyene

Antall personer bosatt pr daa i bysentrum (800 m radius)



Oppsummert  

• Strategisk verktøy. Brukes til å målrette planlegging 

og innsatsområdene. 

• Kan oppdatertes og brukes til å evaluere utviklingen 

i en by over tid.

• Enkelt å sammenligne seg med nabobyen

• Brukes til søknader, attraktiv by 



Tettere byer med 

høyere kvalitet
Virkemiddel for attraktiv byutvikling 

Finansierings- og gjennomføringsmodell for 

lek og rekreasjon i byer

Vestfold Fylkeskommune, Regionalavdelingen v. Hilde Hanson siv.ark 31.01.2019



Fortettingen i vestfoldbyene går sakte 

selv om det er et potensial for fortetting



Skal vi få mer folk i byene, må vi gjøre det 
mer attraktivt å bygge i byene 



-og skal folk ønske å bo i byen, 
må byrommene invitere til bruk 



Tønsberg torv før og nå

Oppgradering av byrom er 

kostbart. 

Kommunene i Vestfold har 

begrenset med midler



Byggenæringen opplever 

å bli møtt med 

«umulige» krav



Krav 
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Oppholdsareal 
private pr bolig 

Sentrumsformål 5 m2 10 m2 10 m2 - 10 m2 

Øvrige boliger 10 m2 10 m2 10 m2 - 10 m2 

Oppholdsareal felles pr bolig 10 m2 80 m2 
20 m² og 

30 m2 
16%-20% 

av BRA 
20 m2 

Krav om areal på terreng eller lokk 

Sone 2: 
50 % 

Sone 1:  
0 % 

Ikke krav 

Ikke 
definert 

(kan 
blandes) 

50 % 
Kan 

vurderes 
på tak 

Nærlekeplass 
Størrelse 50 m2 125 m2 

75 m2-
125 m2 

- 
100 m2- 
600 m2+ 

Avstand 100 m 50 m 50 m - 50 m 

Kvartals- / 
område-lekeplass 

Størrelse 1 500 m2 1 500 m3 600 m² - 1 000 m2 

Avstand 250 m 300 m 250 - 250 

Felleslekeplass/ 
nærmiljøanlegg 

Størrelse - 5 000 m2  5 000 m2 - 2 500 m2 

Avstand - 1 000 m 500 m - - 

 

Dagens krav til lek og 

utearealer er svært 

komplekse og ulike ..

Arealkrav 

Størrelse, avstand, antall = kvalitet 

Felles 

uteoppholds-

arealer  

Lek 
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Resultat av lekeplasskrav i Larvik - i randsonen av byen.     

• Nærlek: 50 m fra boligene

• Kvartalslek:  250 m fra boligene



Bidrar egentlig de kravene vi har i 

dag i bysentrum til gode nok leke- og 

uteoppholdsarealer? 

Lekeareal





Kvalitet framfor kvantitet 





Urban bokvalitet er basert på at vi deler på byens 

funksjoner og kvaliteter = bykvalitet

Vårt gjesterom

Vårt arbeidsplass

Vårt transportmiddel

Vår hage

Vår spisestue

Vår TV

Vår bolig



At dagens krav ikke fungerer hensiktsmessig vises bl.a ved:

• Mange dispensasjoner fra lekeplasskravet i byer

• Frikjøpsordninger tilbys i mange kommuner, uten system

• Byggeprosjekter stopper opp 

• Mange små og uinteressante lekeplasser



I bysentrum kan (skal) krav til B&U løses i offentlig byrom, 
framfor på privat eiendom iht. en kommunal strategi/plan.

3 pilotkommuner:  Sandefjord, Horten og Sande

Prosjektet tester ut endrede krav til lek:



1. Byromsplan – definerer byrom og virkeområdet

2. Sammenheng med overordnet plan, reg. plan og utbyggavtale 

3. Finansiering, gjennomføring og juridiske avveiinger 

Finansiering 
og gjennom-

føring

Byromsplan
Sammen-
heng med 
planverket

Juridiske 
avveiinger/ 

utbyggingsav
tale

Strategien kan deles 

i 4 hovedtema

§§





Definere virkeområdet

Peke ut prioriterte byrom 

Avklare avstander og kvaliteter i byromsnettverk

Eksempel Horten  





«LOSEN»

Parsellhage

drivhus- dyrking 

Vannlek
Aktiv sone / lek

Privat sone

Rolig sone

Eksempel Brårudparken, 

Identitet «Grønn oase, byhage» 

Utviklingsplan og program for de 

prioriterte byrommene

• Identitet, aktivitet og for hvem

• forslag til innhold

• Byrom vil bli utviklet over tid i 

etapper



TAKK FOR MEG!

• Egner seg i bysentrum / boligprosjekt på mindre tomter 

• Kommunen ønsker fortetting og ønsker oppgradering

av byrom 

• Kommunen har liten økonomi til utvikling

• Utviklere står ikke i kø – dårlig økonomi i byprosjekter

• Virkeområdet «passe stort» gangavstand 5 min byen


