
Et klimavennlig Vestfold krever politisk styring!
Transport- og arealpolitikk er avgjørende for et grønt og klimavennlig samfunn. Vestfold SV er 
derfor opptatt av at både fylkene og kommunene skal tørre å styre utviklingen mot 
lavutslippssamfunnet. Dette er for viktig til å overlates til markedet, og kan bety tøffe politiske 
prioriteringer og helt ny politikk.

Internasjonal klimadebatt handler om de grønne byene. Skal vi i Norge skape plass til en økende 
befolkning, er byer det viktigste grønne svaret. Å bygge i høyden er effektivt, det bruker mindre 
ressurser pr. arealenhet. Dette gjør det enklere å skape 10-minutterssamfunnet hvor man er 
mindre avhengig av personbiler. En kan gå, sykle, ta buss eller bane til jobben, treninga, kino og 
butikken. Det å bruke mye tid på transport, og særlig å stange i bilkøer eller å pendle, er både 
klimafiendtlig og bortkasta tid.

Hensynet til naturmangfold og at matjord er en begrenset ressurs gjør at man i størst mulig grad 
bør bygge med mer effektiv utnyttelse av arealet når det planlegges ny bygging. Det skal ikke bygge 
ned mer matjord i Vestfold.

Vestfold SV vil understreke at vi ønsker utbygging og utvikling også utenfor byene. Dette skal skje 
ut fra prinsippet om bedre arealutnyttelse langs kollektivruter, rundt kollektivknutepunkt og 
nærmiljøsentra. Vårt mål er at så mye som mulig av folks behov skal kunne dekkes ved å gå, sykle 
eller å ta bussen.

Vestfold SVs program bygger på tanken om 10-minutterssamfunnet. Vi vil derfor:
• Følge opp strategiene i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA), og si nei til nye 

boligfelt eller utbygging langs E18. 
• At langt mer enn halvparten av befolkningsveksten i Vestfold skal komme i etablerte sentra.
• Ha utbygging rundt dagens kollektivtraseer og knutepunkt. Vi vil ha fortetting i byer og i 

nærmiljøsentra, også i de mer landlige kommuner. 
• Gi innbyggerne rett til barnehageplass, skoler, idrettsanlegg og butikker i nærmiljøet. 
• Si ja til nye kjøpesentra sentra og skape flest mulig arbeidsplasser i nærheten av der folk 

bor, i sentrum eller langs kollektivtraseene.
• At kommunene, fylkeskommunen, Vestfold kollektivtrafikk og Veivesenet i samarbeid skal 

lage bypakker, med mål om et så godt kollektivtilbud at det er mulig å klare seg uten bil. 
• At kommunikasjonen mellom vestfoldbyene bedres, og ungdomskort/månedskort skal 

gjelde på alle kollektivtransportører. 
• Si nei til all bruk av matjord til bolig- og næringsformål. Ved større infrastrukturprosjekter, 

som ny jernbane, skal matjord i størst mulig grad erstattes gjennom opparbeiding av 
nydyrka mark.

• Legge til rette for et grønt næringsliv med vekt på både teknologiutvikling og 
energigjenvinning.

• Ha større fokus på en grønn næringsmiddelindustri, som legger vekt på energigjenvinning 
ift fryseanlegg, og full utnyttelse av biomassen.

• Vi vil ha ny jernbanestasjon på Bakkenteigen for å bidra til 10-minutterssamfunnet i Horten, 
og skape et grønt teknologimiljø rundt høgskolen.


