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INNLEDNING 
 
Jeg har vokst opp med planlegging.  Selv om jeg ikke forsto den gang hva det egentlig handlet om, 
har jeg nok fått med meg endel allikevel.  Min far begynte å arbeide med planlegging i Vestfold på 
1960-tallet da var jeg i tenårene og hadde begynte å orientere meg i samfunnet omkring meg. 
 
Når mediene i Vestfold i dag tar opp temaer som boligbygging, hytteforbud og bevaring av 
jordbruksarealer, har jeg ofte tenkt:  Diskuterer de dette ennå?  Ble ikke det bestemt for lenge siden?  
Derfor benytter jeg anledningen, denne artikkelen, til å forske litt i planleggingshistorien, av 
nysgjerrighet, og for kanskje å få en bedre forutsetning for å forstå den lokale samfunnsdebatten. 
 
 
TIDLIG PLANLEGGING 
 
Tidlig byplanlegging finnes det spor av i greske skriftlige 
kilder fra det fjerde århundre f.Kr..  Aristoteles (384-322 
f.Kr) forteller om arkitekten Hippodamos fra Milet, som i 
det 5. århundre f.Kr. laget en plan for oppbyggingen av 
Athens havneby Pireus.  ”Rutebyen”, den planlagte byen 
med snorrette gater, var ikke Hippodamos idé, men 
Aristoteles antyder at han var den første som, uten å være 
politiker, gjorde seg til talsmann for en spesiell type 
rutebyplan kombinert med en politisk og økonomisk teori 
om byutvikling.1 
 
Vi finner bakgrunnen for dagens tradisjonelle 
byplanlegging på 1800-tallet.  Industrialiseringen la 
grunnlaget for en sterk befolkningsøkning i byene og det 
ble nødvendig å finne felles løsninger på problemer med boligforhold, transport, vann og avløp 
m.m.  1800-tallets planlegging la rutenettsystemet til grunn og fokuserte på å dekke tekniske og 
helsemessige behov.  Camillo Sitte (1843-1903) var en viktig representant for nye tanker i 
planutformingen.  Han utfordret den geometriske byplanen i sin bok ”Der Städtebau nach Seinem 
Künstnerlichen Grundsätzen” fra 1889, der han argumenterte for kunsten i byplanleggingen.  Han 
ville gi byen et mer menneskelig og levende uttrykk blant annet ved hjelp av virkemidler som 
svingede gater og uensartede offentlige rom.2   
 
Bakgrunnen for den engelske hagebyidéen fra forrige århundreskifte var forslummingen i de 
overbefolkede storbyene.  Hagebybevegelsens opphavsmann Ebenezer Howard (1850-1928) ønsket 
å forene bylivets sosiale og økonomiske levesett med landlivets positive sider, som ren luft, stillhet 
og tilgang på ferske matvarer.3  Det nye i Howards idé var også 
det regionale perspektivet med de nye byene som en del av et 
større urbanisert system.  Hagebyene skulle, ifølge Howards 
skjematiske framstilling, ligge som små øyer i 
jordbrukslandskapet rundt en sentral storby, knyttet til denne 
med gode kommunikasjonsmidler.4  Ved gjennomgangen av 
Regionplanskissen for Vestfold 1971 senere i artikkelen vil man 
kunne finne eksempel på hvordan hagebyidéens prinsipper kan 
gjenkjennes i regionplanleggingen i 1960-70-årene. 

                                                 
1 S. Kostof, A History of Architecture, side 142 
2 S. Kostof, A History of Architecture, side 676 
3 S. Kostof, A History of Architecture, side 679 
4 H. Fiskaa, Bakgrunnen for dagens oversiktsplanlegging, side 5  
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NORSK OVERSIKTSPLANLEGGING FØR 1945 
 
I Norge gjaldt de samme bygningslovene med små endringer fra 1845 fram til en ny ”lov om 
bygningsvesenet” ble vedtatt i 1924.  Denne trådte i kraft i 1929 og skulle gjelde for alle landets 
byer inklusive et belte på 200 meter inn i nabokommunen.  Byenes stadig økende behov for areal til 
utbygging kunne ikke lenger dekkes innenfor bygrensene.  Det ble uttrykt ønske om å styre 
utbyggingen som fant sted opp til byenes grenser ved hjelp av planer, en indikasjon på behovet for 
oversiktsplanlegging.5 
 
Bygningsloven av 1924 ga myndighetene rett til bestemme at loven skulle gjelde for byggeområder 
utenfor byene.  Til å begynne med vakte dette politisk motstand men da forslag til ny bygningslov 
ble lagt fram i 1954 var loven innført i ca. 360 steder i landkommunene.  Loven av 1924 tilpasset 
seg forandringene innen faget planlegging.  Kravet til rutenett falt helt bort, det skulle tas hensyn til 
terrenget og til arkitektur og estetikk (se omtale av C. Sitte under avsnitt om Tidlig planlegging). 
 
Loven kom til å gjelde i nesten 40 år framover til tross for at det i løpet av denne perioden fant sted 
store politiske omveltninger fra et liberalt styre i 1920-årene, til arbeiderbevegelsen sterke 
innflytelse på 1930-tallet og sosialdemokratiets maktovertakelse etter 2. verdenskrig og til tross for 
den raske utvikling innen profesjonen planlegging og endringer i synet på faget.  Det ble ikke 
vedtatt noen ny bygningslov før i 1965.6 
 
 
NORSK OVERSIKTSPLANLEGGING ETTER 1945 
 
 
GJENREISNINGEN ETTER 1945 
 
I denne perioden var det planbegrepene planøkonomi og områdeplanlegging som det ble fokusert 
på.  Begrepet fysisk oversiktsplanlegging, eller arealplanlegging, og lovverket som omhandlet dette, 
kom først senere. 
 
Planøkonomien bygget på John M. Keynes (1883-1946) sin sosialøkonomiske teori der han søker å 
øke sysselsettingen og den totale inntekten gjennom en politikk som først øker utgiftene til forbruk 
og investeringer.  Det var sosialøkonomer ved universitetet i Oslo , Statistisk Sentralbyrå og i 
Finansdepartementet som bidro med grunnleggende arbeid for å gjøre et nasjonalregnskap operativt 
for økonomisk planlegging og oversiktlig ressursforvaltning.7 
 
I områdeplanlegging, som hadde utgangspunkt i Arbeidsdirektoratet, arbeidet man også med 
økonomisk planlegging og utredning av ressurser og behov, i første rekke for arbeidskraft og 
boliger som det var stor mangel på etter krigen.  Kontorer for områdeplanlegging i fylkene ble 
permanent etablert i 1956.8 
 
Behovet for lovgivning for fysisk oversiktsplanlegging ble tydelig under gjenoppbyggingen etter 
krigen, spesielt for arkitektene som arbeidet med gjenreisningen av Nord-Norge.  Offentlig satsing 
på ny industri krevde også en bevisst lokaliseringspolitikk. 

                                                 
5 H. Fiskaa, Bakgrunnen for dagens oversiktsplanlegging, side 9 
6 H. Fiskaa, Bakgrunnen for dagens oversiktsplanlegging, side 10 
7 T. Skjånes, Fra gjenreisning til bærekraft, tidsskriftet ”plan” 1-2/99, side 78 
8 Håndbok for Riksarkivet, Kommunaldepartementet 1948- 
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Som svar på kritikk (bl.a. for plassering av industri, eks. Jernverket i Mo i Rana) og med forbilde i 
britisk lovgivning og gjenreisning, nedsatte Stortinget en komité, Heiberg-komitéen,  som skulle 
utarbeide et forslag til en ny og landsomfattende bygningslov.  Det ble også dannet en komité som 
skulle komme med forslag til revisjon av kommuneinndelingen.  Dette arbeidet la grunnlaget for 
1960-tallets omfattende oversiktsplanlegging.9 
 
 
VEKST OG UTVIKLING PÅ 1960-TALLET 
 
Det var to forhold som hadde særlig betydning for den oversiktlige fysiske planleggingen i 60-
årene.  Det ene var vridningen i sysselsettingen mot tertiærnæringene (servicenæringene) som førte 
til at flere flyttet til byer og tettsteder hvor de nye arbeidsplassene fantes og dermed økte presset på 
boligbygging og offentlig tilrettelegging.  Et annet forhold som skapte behov for fysisk planlegging 
var opphevelsen av restriksjoner på bilkjøp og utsikten til at bilen kom til å bli allemannseie i løpet 
av kort tid ville kreve arealer til veier, parkering og planlegging av avsetting av areal og planlegging 
av veinettet. 
 
I Vestfold ble konflikten mellom økt press på byene og påfølgende behov for bevaringen av arealer 
aktualisert tidlig på grunn av stor befolkningstetthet.  Dette vil komme fram i gjennomgangen av 
Regionplanskisse Vestfoldregionen som ble lagt fram i 1971 hvor det ble lagt stor vekt på vern av 
arealer i kystområdene.  Vern av landbruksarealer ved utbygging av byer og tettsteder var et annet 
hovedtema.  Hensynet til vern av arealer kom til å prege planenes konklusjon i sterk grad.10  
Begrepet miljø som premiss for oversiktsplanlegging ble mer et 60-talls- enn et 70-tallsbegrep i 
planleggingsarbeidet i Vestfold i motsetning til i landet forøvrig. 
 
 
BYGNINGSLOVEN AV 18. JUNI 1965 
 
Etter 11 års saksbehandling (Heiberg-komitéen) ble loven vedtatt 18. juni 1965 og ble gjort 
gjeldende fra 11. januar 1966.  Det var en lov for alle landets kommuner.  Opprinnelig var det en 
lov for fysisk planlegging og bygging, men den la også grunnlaget for koblingen av økonomisk og 
fysisk planlegging.  I loven ble det lagt opp til et hierarkisk planleggingssystem med 
reguleringsplaner, generalplaner og regionplaner.  Alle kommuner skulle utarbeide generalplaner, 
reguleringsplaner skulle lages etter behov.  Interkommunale samarbeidsoppgaver skulle løses 
gjennom regionplaner.11 
 
Hva er så en region?  Ifølge Bygningsloven av 18. juni 1965, består en region av 2 eller flere 
kommuner.  Et regionplanråd skulle ha ansvaret for og ledelsen av regionplanarbeidet.  Rådet besto 
av en formann og representanter for kommunene i regionen.  Regionplanen tilsvarte i sin idé en 
byplan , men var tilpasset et landområde, en region.  Planen skulle dekke regionens behov for felles 
løsninger for å kunne utnytte landområdets ressurser til beste for befolkningen, næringslivet og det 
offentlige.  Den skulle angi hovedlinjer for utviklingen i en overskuelig framtid. 
 
 
REGIONPLANARBEIDET I VESTFOLD 
 
Heibergkomitèens innstilling til ny bygningslov var godt kjent allerede før loven ble vedtatt i 1965 
og mange kommuner hadde allerede tatt opp arbeidet med regionplanlegging.  For å nevne et 

                                                 
9 T. Skjånes, Fra gjenreisning til bærekraft, tidsskriftet ”plan” 1-2/99, side 11 
10 Ing. Arne K.Solerød 
11 H. Fiskaa, Bakgrunnen for dagens oversiktsplanlegging, side 26 
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eksempel fra Vestfold hadde kommuner i Tønsbergdisktriktet lagt fram utkast til regionplan for 
Tønsberg og omland i mars 1965.   
 
Ved innføringen av bygningsloven i januar 1966 ble Vestfold fylke delt inn i tre regioner; Larvik-, 
Sandefjord- og Jarlsbergregionen og arbeidet med regionplanlegging ble startet opp i hver av 
regionene.  Men, da Sandefjord og Sandar ble slått sammen til en kommune 1. januar 1968, måtte 
spørsmålet om inndeling tas opp igjen.  I november 1968 gikk fylkestinget inn for at hele Vestfold 
skulle være en region.  Vestfoldregionen kom til å bestå av 21 kommuner (1971) og var kanskje 
ikke en tradisjonell region i henhold til bygningsloven.  Desto mer viktig ble det å klargjøre hvilke 
formål en regionplan for Vestfold skulle tjene.12 
 
Landets kommuner, spesielt bykommunene, stod overfor store arbeidsoppgaver som følge av 
kommunesammenslutninger og innføring av ny bygningslov.  Mange hadde ikke kapasitet til å 
starte opp planleggingsarbeidet og det var ofte mangel på faglig kompetanse og tilfredsstillende 
kartverk.  I Vestfold ble det allerede i 1959 startet opp arbeide med et økonomisk kartverk og det 
ble avsluttet høsten 1967.  Og, motsetning til mange kommuner og regioner som engasjerte 
konsulenter, var det i Vestfold fylkesmannens utbyggingsavdelingen, som var regionplanrådets 
sekretariat, og som stod ansvarlig for den faglige delen av regionplanarbeidet.13 
 
 
REGIONPLANSKISSE FOR VESTFOLD 1971 
 
Målsettingen for regionplanskissen fulgte regionplanleggingens generelle mål uttalt i 
Bygningslovens §18 hvor regionplan defineres som ”en oversiktsplan for samordning av utnytting 
av grunn og for felles løsning av spørsmål om anlegg og innretninger til dekning av allmenne behov 
i to eller flere kommuner.”  I samme paragraf:  ”Regionplanen skal tjene som rettleiing ved 
utarbeiding av generalplaner14 og reguleringsplaner.” 
 
Vestfold regionplanråd ble konstituert 31. oktober 1969 men forberedelsene til og arbeidet med 
regionplanleggingen hadde pågått i lengre tid i Tønsbergregionen og senere i Larvik-, Sandefjord- 
og Jarlsbergregionen. 
 
Grunnlagsmaterialet for regionplanskissen ble utarbeidet av regionplanrådets sekretariat, i Vestfold 
identisk med fylkesmannens utbygningsavdeling.  Sekretariatsmedlemmene, som til sammen 
utgjorde en bred tverrfaglig kompetanse, fikk tildelt hver sine arbeidsfelt:15 
 
. Erik Andresen                               Juridiske spørsmål 
. Bertold Hasvoll                             Industri, sekretær i regionplanrådet 
. Johan Lepperød                             Transport, kontakt for Larvik distriktsutvalg 
. Erik Lorange                                 Generell by- og regionplanlegging, målsetting 
. Tore S. Rasmussen                        Landbruk, kontakt for nordre distriktsutvalg 
. Tormod Ruvang                            Vann, avløp, renovasjon 
. Arne K. Solerød                            Tettsteder, kontakt for Sandefjord distriktsutvalg 
. Kaare Sollund                               Befolkning, yrkesbefolkning, generell statistikk 
. Bjørn Torkildsen                           Friluftsområder, naturvern m.m., kontakt for Tønsberg 
                                                        distriktsutvalg, transportanalyse 
 

                                                 
12 Om regionplanarbeid, side 51 ”Forslag til målsetting og utbyggingsmønster” 
13 Ing. A. K. Solerød 
14 generalplan defineres i Bygningsloven av 1965 som ”en oversiktsplan for utnytting av grunn i en kommune” 
15 Om regionplanarbeidet, side 2 
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Under arbeidet med utkastet til regionplan hadde sekretariatet løpende kontakt med 
regionplanrådets arbeidsutvalg, nedsatt av regionplanrådet, og noe sjeldnere med selve rådet. 
 
 
RÅDSMØTENE 
(Forkortede referat fra møtene, bakgrunnsstoffet og sammenfatning av vedtak) 
 
Møte nr. 1, 31. oktober 1969 
Diskusjonsgrunnlag for vekstmønster for Vestfold fram mot år 2000.16 
 
Dette var det konstituerende møtet for Vestfold regionplanråd.  Regionplanrådet tok opp temaet 
framtidig arealforbruk.  Hvor mange mennesker må det skaffes plass til og hvor stor plass trenger 
hver enkelt? 
 
Økning i arealforbruk var et kjent fenomen i den urbane utviklingen over hele verden, blant annet 
som følge av økende levestandard.  Hver innbygger krevde mer plass; større boliger, flere 
eneboliger ble bygget, lekeplasser, garasjer, parkeringsplasser osv.  Næringslivet og offentlige 
funksjoner hadde også et økende arealbehov. 
 
Basert på befolkningstilveksten fram til 1970 og et bærekraftig næringsliv regnet man med en 
økning i folketallet på ca. 50% fram til år 2000.17  Det ble kalkulert med en forflytting av 
arbeidskraft fra landbruket til bynæringene, behovet for bolig nær arbeidsplassen ville da føre til økt 
arealbehov i byområdene. 
 
Følgende 3 prinsipp for framtidig vekst ble lagt fram: 
 
Tendensmønster18 
Et vekstmønster for hvert byområde (by med forstadsstrøk).  Her ville utviklingen følge tendensene 
i utviklingen hittil.  En ulempe ved dette mønsteret var mulig tap av verdifulle jordbruks- og 
friluftsarealer. 
 
Sammenvoksingsmønster19 
Ved et slikt mønster sikter man bevisst mot en framtidig sammenhengende båndby.  I diskusjonen 
rundt dette alternativet tok man opp eventuelt å begrense utviklingen til to adskilte bybånd, mindre 
skremmende enn ett samlet bybånd langs hele Vestfoldkysten.  Ved denne begrensningen foreslo 
man en sydby; Stavern, Larvik og Sandefjord, og en midtby; Tønsberg, Åsgårdstrand og Horten.  
Her ble det lagt opp til et uavhengig vekstmønster for byområdene men med interkommunal 
samordning av utbygging i grenseområdene.  Uviklingen i kommunene innenfor kystssonen ville i 
store trekk følge det første vekstprinsippet, tendensmønsteret.  Faren for tap av verdifulle arealer i 
landbruket og friluftslivet er også her stor. 
 
Klyngebymønster20 
Framtidig vekst søkes lagt til større regionale utbyggingsområder, innenfor E18/Raet,21 som med 
tiden kan bli til allsidig sammensatte og økonomisk bærekraftige enheter.  Hovedhensikten er å 
hindre sammenvoksing av byområder på lang sikt og i stedet utvikle fylket i dybden.  Ved å velge 

                                                 
16 Dok. 20.801/2 og 20.815 i Grunnlagsmaterialet, Regionplanrådet for Vestfolds arkiv 
17 Om regionplanarbeidet, side 12 
18 Regionplanskissen, kart, side 11 
19 Regionplanskissen, kart, side 13 
20 Regionplanskissen, kart, side 15 
21 E18, følger raet fra Borre til Larvik  
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dette alternativet legger man vekt på å bevare de store sammenhengende jordbruksmiljøer som 
særlig finnes i kystbeltet. 
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Fig. 3 
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Prinsippet med klyngebyer bygger på en oppfatning av hele Vestfold fylke som urbant vekstområde, 
ikke bare de eksisterende byområdene (hagebyidéen).  Et aktuelt spørsmål her blir hvordan man 
gradvis skal trappe ned veksten i byområdene. 
 
På dette første møtet ble det enstemmig fattet vedtak om å legge klyngebymønsteret til grunn for 
videre drøftelser av utbyggingsmønster for fylkets byer og tettsteder.  Man ville søke å finne 
framtidige utbyggingsområder innover i fylket (se fig 3).  Hvor mange og hvor store nye  
utbyggingsområder, eventuelt nye byer ble forutsatt undersøkt nærmere, samtidig med 
utbyggingsfelt i kommuner uten direkte tilknytning til byområdene.  De antatte prognoser og 
arealanslag skulle inntil videre legges til grunn.22 
 
 
Møte nr. 2, 28. november 1969 
Landbruket i Vestfold.  Landbruksvurderinger – utbyggingsmuligheter.23 
 
Møtet tok opp til vurdering disponeringen av landbruksareal i Vestfold. 
Grunnlagsmaterialet var utarbeidet av fagutvalg under de tidligere regionplanråd for Larvik-, 
Sandefjord- og Jarlsbergregionene og organisasjonenes arealdisponeringsutvalg (opprettet i 1967 
etter initiativ fra Norges Bondelag i hver landkommune og for hele fylket) i samarbeid med 
sekretariatet for Regionplanrådet i Vestfold. 
 
Ved gjennomgangen av landbruket i Vestfold trakk man i grunnlagsmaterialet fram konklusjonen 
Vestfolds spesielle forutsetninger for landbruk ved sammenligning med det øvrige østlandsområdet 
og landet som helhet.  Jordsmonn, topografi og klima ga grunnlag for dyrking av et stort utvalg av 
plantevekster.  Fylket hadde en områdefordel framfor de fleste andre distrikt når det gjaldt 
planteslag som krevde høy temperatur i veksttiden. 
 
Under temaet Landbruksvurderinger ble det understreket at sekretariatet fant det riktig å ta 
utgangspunkt i landbruket i arbeidet med oversiktsplanleggingen.. Dette ble begrunnet ut fra 
følgende synspunkt: 

- Arealressurser til utbyggingsformål var landbruksområder i videste forstand. 
- Fylkets landbruk, både i relasjon til hele landet og det øvrige østlandsområdet, sto i en 

særstilling. 
 

I diskusjonen om utbyggingsmuligheter ønsket man at landbruksvurderinger skulle ligge til grunn.  
Før vedtak ble fattet om utbygging som krevde bruk av landbruksarealer, skulle andre alternativer 
vurderes først, eventuelt foreta utbygging i mindre produktive områder. 
 
Forholdet mellom utbyggingsmuligheter og konklusjoner fra Regionplanrådets møte 31.10.69 ble 
vurdert.  På dette første møtet ble det gitt uttrykk for at klyngebymønsteret, større regionale 
vekstsentra på innsiden av kystbeltet, burde legges til grunn for videre regionplanarbeide.  Det ble 
lagt fram en kartskisse hvor det i tillegg til forslag til klyngebyer var tegnet inn 
utbyggingsmuligheter på grunnlag av landbruksvurderinger.  Utbygningsmulighetene tilsvarte 
delvis forslaget til etablering av klyngebyer. 
 

                                                 
22 Regionplanrådet for Vestfolds arkiv, møteprotokoll 
23 Dok, 20.801/2 i Grunnlagsmaterialet, Regionplanrådet for Vestfolds arkiv 
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Fig. 4 



 12 

Et forslag til uttalelse ble foreslått og vedtatt.  Der sa regionplanrådet seg svært fornøyd med 
grunnlagsmaterialet som bestod av oversiktelige landbrukskart  (se fig. 4) og redegjørelser.  
Landbruksvurderingene, hvor det klart gikk fram hvor fylkets mest verdifulle jord- og  
skogsbruksarealer og –miljøer fantes, ble sett på som viktige og verdifulle bidrag til det videre 
regionplanarbeidet.  Rådet forutsatte også at disse vurderingene ville få en sterk innflytelse på 
senere forslag til konkrete regionale utbyggingsområder.  Regionplanrådet henstilte også til 
kommunene om å ta tilsvarende vesentlige hensyn til disse vurderinger i det kommunal 
generalplanarbeidet 
 
 
Møte nr. 3, februar 1970 
Vassdrags- vann- og avløpsforhold i Vestfold24 
 
Situasjonen i 1969 angående vannforsyning var som følger.  Storparten av kystbeltet mellom Larvik 
og Tønsberg ble forsynt med vann fra Farris gjennom Larvik og omland vannverk og Vestfold 
interkommunale vannverk.  Stokke, Horten og Borre forhandlet om å bli knyttet til VIV-nettet, 
mens resten av fylket fikk vann fra større og mindre kommunale og private vannverk og ved 
borehull.  Tanken om på lengre sikt å få et sammenhengende hovedledningsnett fra Farris langs 
kysten og videre fra Holmestrand til Eikeren med forgreninger til indre og nordre deler av fylket 
begynte å få oppslutning.25 
 
Man kalkulerte med et vannbehov for år 2000 på 100 mill. m3 pr. år og den årlige avrenningen fra 
de to store vannforsyningskildene Farris og Eikeren ble regnet å være ca. 570 mill. m3.  Det ville 
ikke ble vannmangel i Vestfold i overskuelig framtid.  Det ble viktig å beskytte disse to 
drikkevannskildene mot forurensning og Regionplanrådet satte også i gang undersøkelser for å vite 
hvilke tiltak som var påkrevd for å bevare vannkvaliteten.26 
 
I 1966 var 70% av Vestfolds befolkning tilknyttet kommunal avløpssystemer.  En sanering av 
fellessystemene var i gang, kloakkvannet ble for enkelte områder renset i sentrale anlegg, men dette 
var kostbart og teknisk vanskelig.  Det var ikke aktuelt, som når det gjaldt vannforsyningen, å 
planlegge felles anlegg for hele fylket, men for Larvik- og Tønsbergdistriktet var det nødvendig å 
planlegg løsninger ut over daværende kommunegrenser. 
 
Konklusjoner som ble trukket på møtet var, når det gjaldt vurdering av en mulig felles 
vannforsyningssystem for Vestfold, at Farris og Eikeren ble utpekt som regionens framtidige 
vannforsyningskilder.27  Regionplanarådet ønsket at planene med dette ble bearbeidet videre med 
tanke på en etappevis utbygging i takt med kommunenes behov og regionplanforslagets intensjoner. 
 
Det ble vedtatt å samarbeide med kommuner, naboregioner, statlige institusjoner, m.fl. om tiltak for 
å sikre vannkvaliteten i Farris og Eikeren.  Det ble laget flere store utredninger, blant annet i 
samarbeide med Landbrukshøgskolen på Ås og Norsk institutt for vannforskning (NIVA). 
 
Regionplanrådets teknisk- økonomiske vurdering av mulige utbyggingsområder, bl.a. basert på en 
kartskisse28 som anga rensekrav til avløp i forskjellige områder i regionen Vestfold, resulterte i at 
planlagt utbygging av flere områder på innsiden av kystbeltet ble ansett å være lite realistisk.  Rådet 
konkluderte også med at det var viktig å få fastlagt hvilken type rensetekniske tiltak (flotasjeanlegg, 

                                                 
24 Dok. 20.600 A og B i Grunnlagsmaterialet, Regionplanrådet for Vestfolds arkiv 
25 Om Regionplanarbeidet, side 38 
26 Om Regionplanarbeidet, side 39 
27 Regionplanskissen, kart, side 23 
28 Regionplanskissen, kart, side 19 
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mekanisk rensing, biologiske anlegg m.fl.) som var riktig å iverksette i de ulike nedslagsfelt i 
regionen. 
Etter vurdering av grunnlagsmaterialets kurver for anleggs og driftskostnader for renseanlegg, 
konkluderte regionplanrådet i sin uttalelse med at det var viktig å henlede kommunenes 
oppmerksomhet på de økonomiske fordelene det ligger i å bygge ut større områder i forhold til små 
og spredte felt.29 
 
 
Møte nr. 4, 26. juni 1970 
 
Det fjerde møtet tok opp fire hovedsaker: 
. Vestfoldregionen.  Befolkningsutviklingen inntil 1970 og framover mot år 2000. 
. Vestfoldregionen.  Boligbygging, boligstandard og boligformer. 
. Utbyggingsmønstre. 
. Innstilling fra industriutredningskomiteen for Vestfold av september 1969 
 
 
Vestfoldregionen.  Befolkningsutviklingen inntil 1970 og framover mot år 2000.30 
 
Vestfolds innbyggere utgjorde fra forrige århundreskifte fram til 1960-årene ca 4,5% av hele 
Norges befolkning.  Etter krigen fikk fylket en sterkere befolkningsvekst enn resten av 
Østlandsområdet og landet som helhet.  På slutten av 1960-tallet steg folketallet med ca. 2000 
personer pr. år (ca. 1,1% pr år i 1968-1970).  Dette hadde sammenheng med netto innflytting til 
fylket; antall innflyttinger oversteg antall utflyttinger.  Et bærekraftig næringsliv var hovedgrunnen 
til den relativt raske befolkningstilveksten i etterkrigstiden.31 
 
Ved årsskiftet 1970-71 hadde Vestfold et innbyggertall på ca. 175.000 fordelt på 21 kommuner.  
Befolkningsøkningen var stor i kystområdene mens antall innbyggere i innlandskommunene gikk 
sterkt tilbake.  Omkring 75% av befolkningen, ca. 130.000, bodde i byer og tettsteder, de fleste i de 
seks byområdene.32 
 
I forbindelse med arealplanleggingen var det viktig å utarbeide en befolkningsprognose.33 
Det store usikkerhetsmomentet i prognosen som ble satt opp for befolkningsutviklingen fram til år 
2000 var omfanget av framtidig innflytting.  Man la til grunn en fortsatt økning av arbeidsplasser i 
næringslivet, basert på tendensen i utviklingen på dette område fram til 1970. Dette ville gi 
grunnlag for fortsatt stor innflytting.  Det ble også tatt med i beregningen at virkemidler kunne bli 
satt inn for å bremse veksten i Oslo-området med påfølgende press på Vestfold.  Forutsatt at 
folketilveksten fortsatte i samme tempo som tidligere, ville man få en økning på 50%, det vil si at 
Vestfolds ville ha 250- 260.000 innbyggere i år 2000. 
 
I uttalelsen fra møtet framgår det at regionplanrådet fant det hensiktsmessig å legge denne økningen 
på 50 % til grunn for videre planleggingsarbeid.  Det ble også satt fram spørsmål om denne 
befolkningsutviklingen var den mest ønskelige for  fylket ut fra de konsekvenser den ville føre med 
seg, men valgte å utsette behandlingen av slike mulige problemer.34 
 

                                                 
29 Regionplanskissen, side 20 
30 Dok. 20.210 i Grunnlagsmaterialet, Regionplanrådet for Vestfolds arkiv 
31 Om regionplanarbeidet, side 11 
32 Om regionplanarbeidet, side 51 
33 Regionplanskissen, side 25 
34 Om regionplanarbeidet, side 73 
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Vestfoldregionen.  Boligbygging, boligstandard og boligformer.35 
 
Boligbygging 
Regionplanrådet konstaterte at fylkets samlede boligbygging rundt 1970, sett i forhold til resten av 
landet, var tilfredsstillende.  I den enkelte kommune var det imidlertid ikke alltid samsvar mellom 
utbyggingen og behov for boliger.  For å rette opp dette anbefalt rådet en samordning av 
boligutbygging mellom kommunene for best å kunne dekke det felles boligmarkedet  
 
Boligstandard 
Angående boligstandard (botetthet, boligstørrelse) antok rådet at uviklingen var gunstig, men 
påpekte det stadig økende behov for små leiligheter for enslig og eldre.  Kommunene ble anbefalt å 
ta slike boliger med i sine boligprogram og gi dem en sentral lokalisering i sentrale felt i byene og 
tettstedene 
 
Boligformer 
En stor del av de nye husene på 1970-tallet var eneboliger.  De var ofte, som tidligere nevnt, oppført 
som spredt bebyggelse med påfølgende høye kostnader for offentlig anlegg og drift. 
I sin uttalelser under denne saken ble det av regionplanrådet antatt at bygging av eneboliger hadde 
medvirket til det store arealforbruket ved by- og tettstedsveksten i fylket. 
 
Boligfelt, kostnader og arealforbruk 
Regionplanrådet anbefalte at nye boligfelt ble planlagt for å tilfredsstille kravene til miljø og 
teknisk standard.  Det var viktig å avsette plass til lekeplasser, gangveier, friareal.  De nye 
boligfeltene ble anbefalt å få en betydelig størrelse og at antallet slike felt ble tilsvarende begrenset 
av hensynet til høye kostnader ved gjennomføringen av de ovennevnte krav til miljø og teknisk 
standard. 
 
Kommunene ble anbefalt å overveie et sterkere innslag av mer konsentrert boligformer, f.eks. 
atrium og rekkehus, for å minske arealforbruket og av hensyn til offentlige anleggs- og 
driftskostnader.  Rådet henviste til NIBR rapport 17 Utbygningskostnader pr. leilighet ekskl. 
bolig.36 
 
Utbyggingsmønstre37 
 
På grunnlag av resultatene av de møtene Regionplanrådet hadde holdt så langt ble det lagt fram et 
notat (Dokument 20.815/2) med kart (fig. 3) og arealregnskap over de mulige framtidige 
utbyggingsmønstre.  Notatet var tidligere lagt fram for distriktsutvalgene og ble nå tatt til 
etterretning av rådet. 
 
Innstilling fra industriutredningskomiteen for Vestfold av september 196938 
 
(Komiteen var oppnevnt og arbeidet uavhengig av de regionale organer.  Den fant det riktig å sende 
innstillingen til rådet) 
 
Industrien var en dominerende næring i Vestfold på slutten av 1960-tallet og sysselsatte 40% av 
lønnsmottakerne.  I 1968 hadde bedriftene som var med i industristatistikken en bearbeidelsesverdi, 
det vil si ny verdi skapt innen bedriften, på 1 milliard kroner.  Vestfoldbedriftenes 
bearbeidelsesverdi ble fordoblet fra 1950-1963, fra 1965 til 1968 var det en økning på 30%.  Viktig 

                                                 
35 Dok. 20.850 i Grunnlagsmaterialet, Regionplanrådet for Vestfolds arkiv 
36 Regionplanskissen, side 27 
37 Dok. 20.815/2 i Grunnlagsmaterialet, Regionplanrådet for Vestfolds arkiv 
38 Grunnlagsmaterialet for ”Regionplanskisse Vestfoldregionene 1971”, Regionplanrådet for Vestfolds arkiv 
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å merke seg var at økningen i timeverk fra 1965 til 1968 var kun 5%, det var ikke større 
sysselsetting som ga økt verdiskapning.39 
 
Industrien på 1960-tallet produserte både for det nasjonale marked og for eksport og skapte 
ringvirkninger i resten av næringslivet (transport, omsetning, etc.).  Skipsverftene utgjorde en viktig 
del med 34% av timeverkene i 1967, kjemisk industri utmerket seg (eks. Slagentangen),  like som 
aluminiumsindustrien (Holmestrand). treforedling og næringsmiddelindustrien.  
 
Store deler av industrien var knyttet til byene og kysten.  Ettersom Vestfolds kyststripe ble ansett å 
være verdifull som jordbruks- og, friluftsområde ble det viktig å vurdere hvor det var mest gunstig å 
plassere ny industri.  Regionplanrådet var av den oppfatning at man så langt som mulig skulle 
forsøke å lede industriutviklingen til de indre deler av fylket hvor tilgangen på passende areal var 
større og hvor det også var mangel på arbeidsplasser.  Kommunene her ville ikke ha ressurser til å 
bekoste innkjøp og klargjøring av større industriarealer på egen hånd.  Ved bruk av offentlig tiltak 
til støtte for kommunene ville dette gi en mulighet til å påvirke både plasseringen av ny industri, og 
en del av den nye bosettingen, siden en viktig faktor ved valg av bosted ble ansett være nærhet til 
arbeidsplassen. 
 
Regionplanrådet uttalte også på grunnlag av Vestfolds attraktive beliggenhet og begrensede areal, at 
det var ønskelig å tilstrebe en moderat utvikling og en balanse mellom ny industri og behovet for 
andre aktiviteter (næringer).  Rådet konkluderte også med at Vestfold ikke burde gå inn for å trekke 
til seg industri fra andre deler av landet.  Interessen for etablering i Vestfolds kystkommuner ble 
ansett tilstrekkelig til at det ikke var nødvendig å aktivt forsere industriutviklingen og økningen i 
folketallet.40 
 
 
Møte nr. 5, 15. september 1970 
Befaring 
(Program med div. skisser i Grunnlagsmaterialet for Regionplanskisse for Vestfold 1971)41 
 
Deltagere på befaringen var medlemmene i Regionplanrådet, Fylkesmannen og fylkets etatsjefer.  
Pressen i Vestfold var også innbudt. 
 
Områdene som ble besøkt under heldagsbefaringen var Skoppum, Gullhaug, Rykåsen, Gjennestad, 
Vaggestad og Seierstad.   
 
Målet for befaringen var å gi et inntrykk av hvordan de foreslåtte utbyggingsområdene var lokalisert 
i forhold til eksisterende bebyggelse og i forhold til daværende - og å vise forslag til framtidig - 
vegnett. 
 
 
Møte nr. 6, 23. oktober 1970 
Forslag til framtidig transportsystem for fylket42 
 
På møtet ble det først gitt en kort redegjørelse om utredningen ”Grunnutnyttelse og vegnett i 
Vestfold” (”Vestfoldanalysen”) utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning, NIBR.  
Formålet med Vestfoldanalysen hadde vært å vurdere alternative korridorer for hovedvegnettet i 
fylket, men det omfattende materialet som var blitt samlet kunne også brukes til andre oppgaver.  

                                                 
39 Om regionplanarbeidet, side 28 
40 Regionplanrådets arkiv, møteprotokoll, side 6 
41 Regionplanrådets arkiv 
42 Dok. 20.500 i Grunnlagsmaterialet, Regionplanrådet for Vestfolds arkiv 
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Det gjorde det blant annet mulig å simulere trafikkstrømmen på hovedvegene ut fra alternative 
utbyggingsmønstre i fylket.43 
 
Etter denne redegjørelsen og en kort orientering om ”Forslag til framtidig transportsystem for 
fylket” som var sendt ut fra Regionplanrådets sekretariat, fulgte en diskusjon av det framlagte 
materialet og en vurdering av forholdet vegnett/utbyggingsmønster som førte til et forslag til 
hovedvegnett for Vestfoldregionen som vist på kart (fig. 5).44 
 
Med utgangspunkt i utredningene kom man fram til at det fantes en stor grad av frihet når det gjaldt 
valg av framtidige hovedveger i fylket og at den alternative utnyttelsen av arealer, nye 
utbyggingsmønstre, som hadde vært oppe til vurdering, kunne ha godt utbytte av 
hovedvegsalternativene som ble lagt fram. 
 
Rådet uttalte også at gjennomgangstrafikk skulle gis mulighet til å velge veg utenom fylket, eller 
gjennom indre deler av fylket.  Trafikk mellom bestående og framtidige utbyggingsenheter skulle 
ledes på få og godt utbygde hovedårer.45 
 
I diskusjonen om utbyggingsmuligheter ønsket man at landbruksvurderinger skulle ligge til grunn.  
Før vedtak ble fattet om utbygging som krevde bruk av landbruksarealer, skulle andre alternativer 
vurderes først, eventuelt foreta utbygging i mindre produktive områder. 
 
Forholdet mellom utbyggingsmuligheter og konklusjoner fra Regionplanrådets møte 31.10.69 ble 
vurdert.  På dette første møtet ble det gitt uttrykk for at klyngebymønsteret, større regionale 
vekstsentra på innsiden av kystbeltet, burde legges til grunn for videre regionplanarbeide.  Det ble 
lagt fram en kartskisse hvor det i tillegg til forslag til klyngebyer var tegnet inn 
utbyggingsmuligheter på grunnlag av landbruksvurderinger.  Utbygningsmulighetene tilsvarte 
delvis forslaget til etablering av klyngebyer. 
 
 
Møte nr. 7, 14. desember 1970 
Friluftsliv, idrett, natur og kulturvern46 
 
Friluftsområder 
I utredningsmaterialet som utgjorde grunnlaget for regionplanskissen ble det fokusert på 
Vestfoldkystens rike muligheter for friluftsliv og rekreasjon.  Spesielt på tilgangen til sjøen og 
skjærgården med bading og småbåtliv om sommeren.  Tilgangen til skogs- og naturområder i kort 
avstand til byene og tettstedene ble også ansett som god og av stor betydning.  For å besøke typisk 
fjellterreng er det nødvendig å krysse fylkesgrensen, men det ble påpekt at høyereliggende 
skogsområder innover i fylket, som tidligere var mye brukt til skiturer, igjen kunne bli mer benyttet 
til lengre utflukter. 
 
I Regionplanrådets vurdering av utviklingen framover ble det regnet med et økende behov for 
friluftsaktivitet og naturopplevelser som følge av at flere bosatte seg i bymessige strøk.  Det ble 
også antatt at flere kom til å få mer tid og bedre økonomi og at de da ville benytte seg av 
muligheten til å komme seg ut i naturen.47 
 

                                                 
43 Regionplanrådets arkiv, møteprotokoll, side 1 
44 Regionplanskissen, side 35 
45 Regionplanskissen, side 34 
46 Dok. 20. 875 i Grunnlagsmaterialet, Regionplanrådet for Vestfolds arkiv 
47 Om regionplanlegging, side 33 
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Fig. 5 
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Vestfold har en strandlinje på ca. 486 km (350 km på fastlandet og 135 km på øyer med 
vegforbindelse).  Ifølge en bergning som regionplanrådets sekretariat laget i 1968 ble 20% benyttet 
til byer, tettbebyggelse m.v., 24% til fritidsbebyggelse, 16% til jord- og skogbruk, 9% utgjorde 
sikrede friluftsområder og 31% var udisponert areal. 
 
Av de udisponerte strandlinjene, ca. 150 km, ble ca. 128 km ansett som egnet til friluftsliv eller 
bebyggelse.  De ca 10% av kystlinjen som allerede var sikret for allmennhetens friluftsliv ble ikke 
regnet som tilstrekkelig i 1968.  Dersom man ved vurderingen av framtidig behov la til grunn en 
befolkningsøkning på 50%, ble det klart at det ikke var plass for fortsatt tradisjonell hyttebygging i 
Vestfold.48 
 
Det foreslåtte utbyggingsmønsteret hvor videre bolig- og arbeidsutvikling kanaliseres til større 
utbyggingsområder innover i fylket ville lette presset på kystsonen og sikre arealer for friluftsliv og 
rekreasjon.  Til dekning av feriebehovet ble det anbefalt bygging av feriesentra med kollektive 
anlegg for å gi et godt ferietilbud til mange, mens fortsatt hyttebygging i byenes nærsoner og på 
øyer og holmer mente man burde opphøre. 
 
Regionplanrådet anbefalte også å ta sikte på å holde et belte på minst 100 meters bredde langs sjøer, 
vann og større vassdrag fritt for bebyggelse i områder utenfor regulerte strøk. 
 
Idrettsanlegg 
Regionplanrådet anbefalte at den videre planlegging og utbygging av idrettsanlegg for flere 
kommuner burde skje etter et helhetlig fylkesmønster som ivaretok distriktshensyn og sikret en 
rasjonell og økonomisk utnyttelse av anleggene.  Ved planlegging for idrett og fysisk aktivitet 
skulle det legges vekt på å bevare egnede områder for friluftsliv og rekreasjon, spesielt i tilknytning 
til byer og tettsteder.49 
 
Naturvern 
Kort sammenfatning av hvorfor det er viktig å verne naturen:  ”Vi lever av naturen, vi er en del av 
den, men av hensyn til oss selv og våre etterkommere må vi bruke den fornuftig, ikke forbruke 
den.”50 
 
Sammendrag av rådets anbefaling gikk ut på å ikke belaste kystsonene og skjærgården med fortsatt 
hyttebygging, verne vann og innsjøer, vassdrag og grunnvann mot forurensning for å sikre 
drikkevannskilder og opprettholde muligheten for fiske og friluftsliv.  Det ble sett på som viktig å 
verne representative deler av natur- og kulturlandskap for ettertiden. 
 
Det foreslåtte regionale utbyggingsmønsteret med grøntområder som avgrenset og delte opp 
bebyggelsen ble sett på som positivt ut fra naturvernssynspunkt i motsetning til en sammenvoksing 
av bebyggelsen i kystbeltet. 
 
Kulturvern 
Samtidig med framleggingen av regionplanskissen var registreringen av fortidsminner kommet i 
gang og sju fortidsminner i Vestfold var forslått som riksmonumenter; Mølen, Kaupang, Istrehågan, 
Hasle, Gokstadhaugen, Oseberghaugen og Borrehaugene.  Det var også blitt mulig å frede steder for 
viktige historiske minner, samferdselsminner og kulturtekniske minner og det var også viktig å ta 
vare på omgivelsene rundt slike minner.  Kirker over 90-100 år ble ansett som fredet og det var 
mulig å frede verdslige bygninger eldre en 100 år. 

                                                 
48 Om regionplanlegging, side 35 
49 Om regionplanarbeidet, side 36 
50 Om regionplanarbeidet, side 26 
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Regionplanrådet uttalte seg positivt til registrering og bevaring av Vestfolds fortidsminner, 
byggverk og miljøer gjennom detaljplanlegging i de enkelte kommunene. 
 
Nærings- og yrkesutvikling inntil 1970 og framover mot århundreskiftet51 
 
Fram til slutten av 1960-tallet hadde det i løpet av 50 år foregått en kraftig forskyvning av 
yrkesbefolkningen mellom næringene i Vestfold som i resten av landet.  Andelen sysselsatte i jord- 
og skogbruk var redusert fra 27-28% i 1920 til ca. 8% i 1968, sekundærnæringene hadde økt fra 
34% til 43 % i samme tidsrom og tertiærnæringene en økning fra 40% til 45 %. 
 
Foruten å være viktig for beregningen av areal til ny bosetting var befolkningsprognoser også 
nødvendige for anslå hvordan den yrkesaktive delen av befolkningen ville fordele seg på de 
forskjellige næringene.  Først og fremst for å vurdere arealbehovet for nye arbeidsplasser og 
deretter for å beregne ut fra forskyvningene mellom næringslivsgruppene hvor folk ville komme til 
å bosette seg.  Man gikk ut fra at de fleste ville velge å bosette seg i nærheten av arbeidsplassen.52 
 
Utredningen som ble foretatt viste at de fleste nye arbeidsplassene ville komme i servicenæringene.  
Planlegging for lokaliseringen av servicearbeidsplassene burde derfor søkes samordnet med 
fylkesregionale utviklingsmønster, hvor det ble gjort forsøk på å flytte framtidig utbygging innover 
i fylket.  Det ble videre lagt vekt på at utbyggingsområdene vest for Raet skulle bli tilrettelagt for å 
ta imot sin del av utviklingen innenfor servicenæringene.53 
 
 
PLANDOKUMENTET54 
 
Etter møteseriens slutt ble plandokumentet utarbeidet, et lettlest dokument med en enkel/dristig 
utforming.  Innholdet bestod av tre deler: 
 
 
1) Den fylkesregionale målsettingen som kort kan oppsummeres i ønsket om å ta vare på og 
forbedre eksisterende byer og tettsteder langs kysten og å bevare jordbruksarealer og friområder.  
Dette ville man søke å oppnå ved velge et utbyggingsmønster som kunne legge grunnlaget for å 
flytte kystens vekstpotensiale til utbyggingsområder innover i fylket, innenfor Raet. 
 
 
2) Rådsmøtene oppsummerer hovedemnene og framlagte dokumenter i den tilbakelagte møteserien 
illustrert med kart55 og diagram.  De viktigste konklusjoner fra de veiledende rådsvedtak er markert 
med sort ramme. 
 
 
3) Planutkast hvor Regionplanskisse for Vestfold i form av et kart viser prinsippet for et 
arealalternativ med tre arealkategorier; generalplanforankrede arealer (kommuneplan), 
regionplanforankrede arealer (fylkesplan) og landbruks- og naturområder (fig. 6 ).  Til sist vises et 
arealbudsjett der arealbehovet for tettstedsbefolkningen settes til 600 m2 pr. person på det tidspunkt 
hvor fylkets folketall er økt med 50%, som ifølge prognosene i 1970, ville inntreffe omkring år 
2000. 
 

                                                 
51 Dok. 20.220 i Grunnlagsmaterialet, Regionplanrådet for Vestfolds arkiv 
52 Om regionplanarbeidet, side 13 
53 Regionplanskissen, side 38 
54 Regionplanskisse Vestfoldregionen 1971, redigert og ført i penn av Arne K. Solerød og Tore S. Rasmussen 
55 Kilde: Økonomisk kartverk, nedfotografert og stilisert med kartfestede registreringer 
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Fig. 6 
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Det var ikke ment å vise noe motsetningsforhold mellom generalplanforankrede arealer 
(orangefargede) og regionplanarealer (gulfargede).  Oppdelingen ble gjort for å lette forståelsen for 
hovedlinjene i planutkastet. 
 
 
VIDERE SAKSGANG 
 
Møte i Vestfold regionplanråd 14. oktober 197156 
Sak 1/71 Regionplanskissen for Vestfold. 
Formannen i rådet uttalte at dette var et historisk møte hvor det ble lagt fram et grundig bearbeidet 
idéutkast til en regionplan for fylket.  Skissen la til grunn et enkelt prinsipp om å bevare kysten og 
de verdifulle miljøforholdene der.  Det ble understreket at det var viktig å gjøre noe med en gang 
for å hindre utviklingen i å ta en gal retning.  Etter et ordskifte ble følgende vedtak fattet: 
 
”Vestfold regionplanråd slutter seg i prinsippet til den framlagte regionplanskisse.  Rådet går ut fra 
at ønskelige justeringer blir foretatt når det er innhentet uttalelser fra kommunene og andre berørte 
instanser” 
 
Skissen ble nå sendt til kommunene for uttalelse og det ble vedtatt å sette svarfristen til 31.mars 
1972. 

------- 
 
Det ble sendt ut en brosjyre til hver husstand i Vestfold, et sammendrag av planutkastet. 

------- 
 
Møte i Vestfold regionplanråd 18. mai 197257 
Sak 5/72 Uttalelser som regionplanskissen 
De innkomne merknader ble forutsatt bearbeidet i sekretariatet. Deretter skulle representanter for 
sekretariatet besøke kommunene for å diskutere deres merknader i forhold til generalplanarbeidet i 
de respektive kommunene.  Resultatene ville så bli drøftet i regionplanrådet. 

------- 
 
Lovendring 
Ved lov av 1. juni 1973 pålegges fylkestinget eller fylkesutvalget ansvaret for planleggingen.  For 
Vestfold betyr dette at det formelle grunnlag for regionplanrådet og dets arbeidsutvalg anses 
bortfalt.  Det ble imidlertid bestemt at arbeidsutvalget skulle fullføre den utredning som var satt i 
gang. 

-------- 
 
28. november 1973 sendte Arbeidsutvalget for Vestfold regionplanråd Regionplanskissen med 
dokumenter over til Fylkesmannen i Vestfold.58 
Fylkestinget hadde hatt regionplanskissen opp til behandling 24. mai 1973 med påfølgende vedtak: 
 
”Fylkestinget vil på nåværende tidspunkt si seg enig i prinsippene som ligger til grunn for 
målsettingen i regionplanskissen. 
De bemerkninger som er fremkommet fra fylkesmannen og de enkelte kommuner må vurderes og 
samordnes i det videre arbeid med regionplanen for fylket. 

                                                 
56 Møteprotokoll for Vestfold regionplanråd 
57 Møteprotokoll for Vestfold regionplanråd 
58 Fra protokoll ”Vedtak i arbeidsutvalget” 
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Videre sier fylkestinget seg enig med fylkesmannen i at en nærmere utredning ”av de økonomiske 
problemer en gjennomføring vil føre med seg og hvordan disse konkret og med de virkemidler en i 
dag har til rådighet kan løses”.” 

------- 
 
Etter at Fylkesmannen har innhentet uttalelse fra fylkesutvalget ble planen sendt videre til 
Miljøverndepartementet til uttalelse. 
 
 
 
NORSK OVERSIKTSPLANLEGGING ETTER 1945 (forts.) 
 
 
VERN OG FORNYELSE PÅ 1970-TALLET 
 
Planleggingen på 1970-tallet ble preget av endring i synet på samfunnsutviklingen.  Jordvern, 
naturvern, ressursøkonomisering, forurensningsproblematikken og arbeidet med trafikksikkerhet ble 
nye grunnleggende prinsipper for planleggingsarbeidet på 1970-tallet. 
Som nevnt tidligere i artikkelen tok regionplanskissen for Vestfold stilling til flere av disse 
momentene.  Under ”Den fylkesregionale målsettingen” i regionplanskissen står det blant annet at 
man ønsket å oppnå ”-å gjøre det mulig å bevar og forbedre de tett bosatte områder langs kysten,” 
og ”- å bevare viktige friområder og jordbruksarealer,”.59 
 
Det ble lagt større vekt på myke verdier i planleggingen.  Det kom krav om at de som på 
forskjellige måter ble berørt av planen skulle bli orientert under planleggingsprosessen.  
Bygningslovens forutsetning om almen informasjon når en oversiktsplan var ferdigbehandlet var 
ikke lenger tilfredsstillende, planlegging skulle foregå ”nedenfra og opp”. 
 
I regionplanskissen for Vestfoldregionen finnes man eksempel på deltagelse av berørte parter i 
planleggingsprosessen.  Bondeorganisasjonene og det landbruksfaglige miljøet var meget sterkt 
involvert. 
 
Den prosessorienterte ”Planleggingen nedenfra” førte til at konflikter kom til syne under 
planleggingen og det ble nødvendig å fastslå planleggerens roll.  Skulle han være objektiv i debatter 
eller fungere som megler?  Hvor skulle grensen gå mellom planlegging og politikk?  Utviklingen 
gikk i retning av at oversiktsplanlegging  ble mer knyttet til politikk og til kommunenes virksomhet 
og økonomi, generalplan ble til kommuneplan. 60 
 
Regionplanrådenes virksomhet ble etter hvert borte, mye på grunn av manglende 
beslutningsmyndighet i plansakene.61  På nasjonalt nivå ble planlegging overført fra Kommunal- og 
arbeidsdepartementet til Miljøverndepartementet da dette ble opprettet i 1972, mens bygningsdelen 
av Bygningsloven og gjennomføringsmidlene ble værende i KAD. 
 
 
ØKONOMI OG RESSURSBRUK PÅ 1980-TALLET 
 
På slutten av 1970-tallet ble det politiske bildet preget av den store arbeidsløsheten.  I stedet for å 
benytte seg av Keynes politisk teori, som i gjenreisningsperioden etter 2. verdenskrig, var det den 
konservative Milton Friedmans pengepolitikk som skulle få bukt med arbeidsløshet og 

                                                 
59 Regionplanskissen, side 7 
60 T. Skjånes, Fra gjenreisning til bærekraft, tidsskriftet ”plan”, side 85 
61 T. Skjånes, Fra gjenreisning til bærekraft, tidsskriftet ”plan”, side 85 
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nedgangstider.  Offentlig virksomhet ble bygget ned, en del offentlig eiendom solgt, og i 
planleggingen var det prosjektene, det nære som var viktige.  Ansvar og kostnader for prosjektenes 
konsekvensanalyser ble flyttet over fra det offentlige til utbygger.  Miljøvernprinsippene fra 1970-
årene ble elementer i konsekvensutredningene.62   
 
 
BÆREKRAFTIG UTVIKLING PÅ 1990-TALLET 
 
Også dette årtiet ble preget av strategisk og prosjekttilknyttet oversiktsplanlegging.  Men både i det 
offentlige og i det private næringslivet meldte behovet seg for et mer langsiktig perspektiv for 
planer og virksomhet.  Det man ønsket var ikke å lage prognoser for hva som kom til å skje, men 
mer å vise hva som kunne skje, utviklingsfaktorer, holdninger og prioriteringer tatt i betraktning.  
Senarieteknikken og visjonsbegrepet satte sitt preg på oversiktsplanleggingen i 1990-årene. 
 
 
 
I DAG, ÅR 2000 
 
Regionplanen for Vestfold hadde et perspektiv på 30 år.  Vi er nå framme ved år 2000, planens 
ramme, og det er spennende å forsøke å finne fram til om konklusjonene av planleggernes 
beregninger og visjoner kan gjenkjennes i dagens Vestfold. 
 
I utarbeidelsen av planen la man til grunn en økning i folketallet på 50% i perioden 1970 til 2000, 
det vil si at Vestfolds befolkning i dag ville være på ca. 250.-260.000 innbyggere.  Det reelle tallet 
er 213.000.  Dette utgjør en økning på ca. 25%, det vil se det halve av hva man forventet i 1970.  
Færre innbyggere fører igjen til et lavere arealforbruk enn det som ble lagt til grunn for 
planarbeidet.  Hovedårsakene til den lave befolkningstilveksten har vært lave fødselstall og 
stagnasjon i arbeidsmarkedet. 
 
Dagens bosetning i Vestfold bærer preg av planens foreslåtte utbyggingsmønster.  Det er blitt en 
økning i antallet Vestfoldinger bosatt vest for Raet og nyetableringene Borgeskogen, Linnestad og  
Bergsåsen er eksempler på hvor man har fulgt planens intensjoner, også i bevaringen av verdifulle 
jordbruksareal.  Oppføringen av Re gymnas er på linje med tanken å plassere offentlige 
institusjoner utenfor bysentra.  Kystkommunene har hatt støtte i planen i sin restriktive holdning til 
hyttebygging i kystområdene. 
 
Gjennom regionplanskissen i 1971 var Vestfold fylke den første til å foreslå en samordning av areal 
og transportplanlegging for en region.  Nå arbeides det med et planprosjekt for å samordne areal og 
transportplanlegging for hele Østlandsområdet med Oslo i sentrum etter mønster fra storbyregioner 
i Europa.  Vestfold er en del av det som er i ferd med å bli Norges eneste storbyregion i europeisk 
forstand. 63 
 
Ut fra eksemplene på utbygging ovenfor er det mulig å se konturene av klyngebyer. 
Når befolkningsøkningen i Vestfold er kommet opp i 50%, om 20–30 år, vil vi kanskje se et 
bosetningsmønster som lever opp til det visjonære klyngebyprinsippet. 
 
 

                                                 
62 T. Skjånes, Fra gjenreisning til bærekraft, tidsskriftet ”plan”, side 89 
63 N. Arge og J. Mundal, Østlandssamarbeidets planprosjekt, tidsskriftet ”plan” 5/6 1998, side 46 
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KILDER 
 
. Grunnlagsmateriale for ”Regionplanskissen for Vestfold 1971”.  Dette er dokumenter som er 
  utarbeidet for Regionplanrådet, hovedsakelig av Regionplanrådets sekretariat, 
  Utbyggingsavdelingen, Fylkesmannen i Vestfold.  Materialet befinner seg i Fylkeshusets arkiv, 
  Dokumentavdelingen, er ikke ordnet med katalog, 
 
. Møtereferater og møteprotokoller for Regionplanrådet og dets arbeidsutvalg. 
  Befinner seg samme sted som ovenfor. 
 
. Muntlig kilde: 
  Ing. Arne K. Solerød (f. 1927), ansatt ved Fylkesmannens utbyggingsavdeling april 1966, 
  arbeidet med regionplanskissen og var kontakt for Sandefjords distriktsutvalg. 
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