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Skisse fra mulighetsstudie for Tønsberg sentrum. 



Hva er hensikten og nytten med 
byregnskapene i Vestfoldbyene? 

Hva var og er uenigheter og usikkerheter 
og hva er viktige kunnskapshull?

• Bakgrunn 
• Metodikk 
• Nytte – og hensikt - funn
• Oppsummering 



Byene er de største arbeidsplasskonsentrasjonene (privat sektor er illustrert) 
Vestfoldbyene er viktige næringsklynger

BYENE I VESTFOLD LIGGER TETT LANGS KYSTEN
Bakgrunn
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Arealer for utvikling av næring og 
arbeidsplasser
i bysentrum er mer begrenset og trenger 
større fokus. 

Ca 200 daa i A områder i kommuneplanene

Næringsarealer fordelt på ulike lokasjoner  A, B og C-områder 

Bakgrunn

I kommuneplanene er det avsatt arealer til 
næringsformål i kommuneplanene som 
tilsvarer behovet i Vestfold i ca 90 år… 
Byggeklare tomter ( ferdig regulert) reserver 
for 17 år 



Byregnskapene i Vestfold 
– kunnskap for regional plan  

Konsulenter: Asplan Viak: Katja Buen og Gunnar Berglund. Citipllan: Gunnar Ridderstrom (pilot) Grafisk: Julie Rasmussen 



Byregnskapene i Vestfold - Metodikk og hensikt

• Gi kunnskap byutvikling og byliv

• Brukes i regional og kommunal planlegging 

• Kunne vise styrker og svakheter og ulikheter i den 
enkelte by - og sammenligne byene imellom -lik 
metodikk viktig!

• Måle og vise tendenser til endring over tid

Utgangspunkt for sirklene: 

5 minutters og 10 minutters gangavstand målt fra et sentralt 
punkt i bysentrum 
Forenklet - valgt å ikke hensynta barrierer. 



Byregnskapene viste at 
utviklingspotensialet var ca 5 ganger 

større: 204 daa- 1065 daa 



Tønsberg 5 min.byen
Sandefjord



Rekreasjonsarealer og byrom

Tønsberg Sandefjord



*Foreløpig kart, kun illustrasjon
Tønsberg Sandefjord

Kulturmiljøer, grønnstruktur og utviklingsarealer



Tønsberg



Destinasjoner 

Larvik



Sentrum

83% utenfor stiplet linje (SSBs bykretsen)
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20172008

Hvor vokser byene? Arbeidsplassutvikling 2008 – 2017   i Larvik 



Sandefjord 





Byregnskap for Vestfoldbyene  - Sammenligning og funn



Funn: 
Sandefjord 
har relativt få offentlige
arbeidsplasser 
sammenlignet med
de andre byene.

Flest arbeidsplasser
i sentrum (10 min byen):
1. Tønsberg
2. Sandefjord 
3. Horten



Demografi  - Tønsberg 



Totalt i Vestfold:
Ca 250 000 innbyggere

Av disse bor ca
22 200 personer (8,9 %) 
innenfor «10 min. byen»

FUNN: 
Det er ikke bare gamle 
som bor i sentrum.
60-70 % er under 60 år.

Hvem bor i sentrum? 



Larvik 2018
0,6 %  i kommunen  - 1,3 % i sentrum 

Sandefjord
0,93 % i kommunen - 2,5 %  i sentrum.  

Tønsberg
1,1 % i kommunen - 3,0 %  i sentrum.     

Horten
0,84 % i kommunen - 1,7 %  i sentrum.   

Holmestrand 
1,0 % i kommunen - 1,3 %  i sentrum.     

Basert på gjennomsnittlig vekst pr. år 
de siste 10 årene, SSB.

Funn: Befolkningen vokser relativt raskere i 
10 min.-byene enn i kommunene forøvrig

Bilde 



Prognoser for behovet for
sentrumsnære boliger de 
neste 12 årene

Basert på en framskrivning av den 
gjennomsnittlige veksten i 10 min byen, 
de siste 10 årene

boliger 

personer 

Vestfold 



Befolkningstetthet i Vestfold 
- Antall personer bosatt pr. daa i 10 min byen

Oslos indre bydeler har 
en befolkningstetthet 
på 15-30 personer pr daa

Befolkningstetthet

Horten

Tønsberg

Dagens 
bef.tetthet

Prognoser for 
2030

Oslo 



Vestfoldbyene har en lav 
gjennomsnittlig tetthet i 
sentrum sammenlignet 
med en del andre byer

Der vekstpresset er størst, 
er areal-potensialet lavest 

Bebyggelsens tetthet i 5 min byen

Områdetetthet% er:
Samlet bruksareal (BRA) delt 
på arealet innenfor 5 min 
byen. 

Kilde: Tetthetene er basert på
registreringer i matrikkelen Byregnskap Vestfold



Uenigheter og utfordringer
• Noen spørsmål til enkelte GIS-kart av kommunene (detaljer).
• Mest omdiskutert var kartleggingen av «arealer med potensial for utvikling» 
• sammenstillingene har vært viktig  - Viktig for regionalt nivå.
• Kommunene - Mest opptatt av sin by (ikke av funn/ sammenligne seg med andre 

byer.     
• Kommunalt eierskap til byregnskapene er viktig for etterbruk

- Næringsjefer og sentrumsforeningene er ivrigst.
- Eksterne konsulenter ol ser jeg bruker de i analyser for å tilnærme seg en by. 

Utfordringer 
• Revisjon er bestilt – reformer stopper prioritering og fokus
• Relativt stor og omfattende jobb- også å oppdatere.
• Utvelge Nye tema ? By/ Klimaregnskap er interessant 
• Viktig at de er like grafisk og metodisk- for sammenligningen
• Metodene blir fort gamle





Takk for 
oppmerksomheten

!

Lenke til byregnskapene:
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/plan/by-
og-stedsutvikling/prosjekter/#heading-h2-3

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/plan/by-og-stedsutvikling/prosjekter/#heading-h2-3
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