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Innledning

Dette dokumentet er utarbeidet av Civitas og Dyrvik 
Arkitekter på oppdrag av Sandefjord kommune. Pro-
sjektleder for arbeidet har vært leder for Seksjon for 
park, idrett og friluftsliv, og arbeidet har vært fulgt 
opp av en referansegruppe der også Seksjon for byg-
gesak og arealforvaltning og Havnevesenet har vært 
representert.

Bakgrunn og oppdrag
Oppdraget har vært en mulighetsstudie av ulike 
alternativer for en helhetlig utvikling av sjøfronten 
fra Kilen til Stub. Utredningen skal vinkles ut i fra et 
byutviklingsperspektiv og ha fokus på attraktivitet, 
aktivitet, og helhetlig og bærekraftig utvikling. For-
slaget skal videre gi grunnlag for valg av utviklings-
retning for området/ delområdene, og kunne brukes 
som underlag for en fremtidig mulig arealbruk.

Bakgrunnen for oppdraget er formannskapssak 
118/16 (arkivnr. 15/2961) av 21.06.2016, der det ble 
vedtatt at mandatet for studien var å legge til rette 
for følgende:

• Arealer for fysisk aktivitet.
• Parkmessige områder inkludert sosiale møte-

plasser og lekearealer for alle, f. eks. bydelspark 
innerst i Kamfjordkilen.

• Arealer for kulturelle aktiviteter, inkludert ar-
rangementsmuligheter med scene til lands eller 
vanns og mulighet for kunstnerisk utsmykning, 
installasjoner, skulpturer mv.

• Mulig arena for fremvisning av vikingskipskopi-
en Gaia og hvalbåten Southern Actor hele året.

• Restauranter og kaféer til lands og til vanns.
• Bystrand/ bybad.
• Alternative muligheter for havneområdet med 

og uten fergeterminal/ -anløp etter 2025.

• Småbåthavn/ utvikling av gjestehavna.
• Kyststi med universell utforming.
• Vurdere mulig plassering av ulike elementer så 

som for eksempel servicebygg for gjestehavna, 
tilrettelagt kunstisflate, utsiktspunkt med utsikt 
over fjorden mv.

• God integrering mot andre aktuelle fortettings- 
og utviklingsprosjekter nær havneområdet (bla. 
etablerte og planlagte byggetrinn i Kilen bryg-
ge, Tivolitomta og Carlsenkvartalet.).

• Presentere ulike epoker i byens maritime histo-
rie innenfor området (f. eks vikingtid, kurbad og 
hvalfangst).

 
Ønsket om vurdering av bybad/bystrand er senere 
blitt forsterket gjennom kommunestyresak 52/16 
Budsjett og økonomiplan 2017-2020, der det ble 
vedtatt at det i løpet av 2017 skal legges fram en sak 
som belyser muligheter for etablering av bystrand.

Svært mye er allerede utredet, sagt og tenkt om 
utviklingen av Sandefjord sjøfront. Det har vært 
viktig for oss å gjøre bruk av denne kunnskapen, 
framfor å utrede alt på nytt. I tillegg til kommu-
nens vedtatte planer har sentrale dokumenter vært 
strategidokumentet "Byutvikling i Sandefjord" og 
medvirkningsprosessen knyttet til utarbeidingen av 
denne (Civitas og In'by 2013), og et internt notat 
fra Bygnings- og arealplanseksjonen i kommunen 
til "Sjøfrontgruppa" fra 1997/98 (SG 98) med en 
utfyllende oversikt/vurdering over tidligere foreslåtte 
tiltak. Det vises for øvrig til kildeliste bakerst i doku-
mentet. 

Civitas og Dyrvik har valgt å tilnærme seg oppgaven 
med en inndeling i mindre delområder og tre nivåer" 
av tiltak.
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Sammendrag

Leseveiledning

Mulighetsstudien omfatter et stort område, og 
spenner fra langsiktige byutviklingsgrep til konkrete, 
mindre tiltak. Den er bygget opp på følgende måte:

Overordnede vurderinger: Innledningsvis er det 
gjort vurderinger av ulike tema for hele sjøfronten 
sett under ett, og gitt noen overordnede anbefalin-
ger.

Åtte delområder og havnepromenaden:  
Videre er sjøfronten er delt inn i åtte delområder i 
tillegg til en gjennomgående havnepromende: Stub, 
Aktivitetsparken, Strømbadet, Hesteskoen, Ferge-
området, Brygga, Kilenområdet og Kamfjordkilen. 
Inndelingen er ment å gi håndterbare størrelser for 
framtidige prosjekter. 

Tre nivåer: Innenfor hvert delområde er det fore-
slått tiltak i tre nivåer; Sett i gang, Den gyldne mid-
delvei og Tenk stort, tenk Sandefjord! Nivåene indi-
kerer ulike tidsperspektiv, hvor omfattende et tiltak er 
og/eller hvor stor endring det innebærer. Tanken har 
vært å gi en meny som det kan plukkes fra dersom 
det skal settes sammen et handlingsprogram for 
sjøfronten. Valg av tiltaksnivå kan variere fra område 
til område, eller man kan starte med Sett i gang og 
så gå videre til ett av de andre.

Sammenstilling og anbefaling for videre 
gjennomføring: Til slutt er det vist en anbefalt 
sammenstilling av tiltak for hele sjøfronten (se kart 
neste sider). Det er også pekt på hva vi mener er 
de viktigste tiltakene, og hva vi mener kan være 
en god videre prosess. For noen tiltak er det gjort 
summariske kostnadsoverslag, men tallene har 
mangler og store usikkerheter. Tiltakene må ned på 
forprosjekt-nivå for å få fullstendige og mer pålitelige 
overslag.

Overordnede vurderinger

Størrelser og utnyttelse: Øke utnyttelsen av 
sjøfronten med boliger og aktiviteter, uten at det går 
på bekostning av viktige åpne arealer og tilgjengelig-
het til sjøen.

Tilgjengelighet og mobilitet: Bedre forholdene for 
fotgjengere med flere tverrforbindelser og snarveier 
til og langs sjøfronten, og noen tydelige hovedforbin-
delser til sentrum. Bedre tilgjengeligheten til sjøfron-
ten også for syklister, kollektivreisende og med båt. 

Grønnstruktur: Sikre grønne områder langs 
sjøfronten og koble havnepromenaden til bynære 
turmuligheter langs kyststien og i åsene rundt 
sentrum: Kamfjordåsen, Preståsen og Hjertnessko-
gen.

Funksjoner: Opprettholde dagens funksjonsdeling 
langs sjøfronten og konsentrere aktiviteten i de ulike 
områdene. Rundt hesteskoen kan det fortettes med 
mer idrett og aktivitet, og der sentrum møter sjøen 
kan serveringssteder, arbeidsplasser og andre sen-
trumsfunksjoner konsentreres. I øst og vest kan det 
etableres flere boliger og bydelsfunksjoner.

Kvaliteter: Ivareta kvalitetene langs dagens sjøfront 
som kan være med å gi ny utvikling særpreg og 
egenart. Kvaliteter vi har fremhevet er åpenheten 
mot sjøen, det urbane bryggeområdet, det at Sande-
fjord har en virksom havn med fiskemottak og nytte-
fartøy, det aktive båtlivet i hele havnebassenget, og 
det at byen har romslige og grønne aktivitetsarealer 
ved vannet som er åpne for alle.

Maritim historie: Formidle hvordan den maritime 
historien har formet Sandefjord, fra vikingtid til kurb-
advirksomhet, hvalfangst og skipsbygging.

Tre nivåer

Sett i gang
Små og/eller temporære tiltak som kan settes i gang 
raskt, og uten for store kostnader og prosesser. 
Tiltakene kan “lede” mot senere tiltak, for eksempel 
gjennom å endre bruken av et område og dermed 
bildet av hva området kan bli i folks bevissthet. 
Mindre tiltak kan brukes til å sette i gang medvir-
kningsprosesser slik at befolkningen i nærområdet 
kan være med å påvirke de mer omfattende framti-
dige tiltakene. 

Åtte delområder og havnepromenaden

Den gyldne middelvei
Tiltak som er permanente og av en viss størrelse, 
men som ikke vil innebære store endringer for byen 
eller som er spesielt kontroversielle. Velprøvde løs-
ninger med høy kvalitet.

Tenk stort, tenk Sandefjord!
Større grep som krever mer av både kostnader og 
prosess, og ofte et lengre tidsperspektiv. Tiltakene 
kan skape konflikter, men er også egnet til å skape 
entusiasme og gi både delområdet og byen et løft. 
Løsninger for visjonære politikere! 

Sammenstilling av 
anbefalte tiltak for 
delområdene: se 

neste sider
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Sammenstilling anbefalte tiltak

Situasjon uten flytting av fergeterminal.

Hesteskoen
Mudre Hesteskoen og fylle den med småbåter og 
utvidet gjestehavn. Fjerne gateparkering langs 
Strandpromenaden for bedre utsyn fra parken til 
fjorden, og etablere sykkelfelt og lav støymur langs 
veien. Opparbeide området mellom Strandprome-
naden og Hesteskoen med videreført gangvei helt 
til fergeområdet, brygger/trapper som gir nærkon-
takt til vannet, og et lekeområde i den østre delen 
som er lett tilgjengelig for ventende fergepassasje-
rer. Klatretårn med utsikt mot Hvalfangsmonumen-
tet og ut fjorden. Bro mellom pirene i Hesteskoen.

Aktivitetsparken 
Oppgradere aktivitetsparken etter en helhetlig plan 
og med høy kvalitet. Fylle parken med et bredt 
utvalg aktiviteter i et konsentrert område, som en 
kombinasjon av ballbaner, andre trenings- og aktivi-
tetselementer, og oppholdssteder. Skjerme området 
for støy med en voll mot parkeringsplassen som 
samtidig gir sittemuligheter/tribune. Servicebygg 
som er felles for gjestehavn, bobilparkering og akti-
vitetspark. Åpen gresslette til opphold i tilknytning 
til bybad og en mulig fremtidig strand.

Strømbadet
Etablere nytt bryggeanlegg med sjøbad vest for 
Hesteskoen i tilknytning til det gamle Strømbadet 
som gjøres offentlig tilgjengelig. Badebygget reno-
veres og brukes til garderober, kiosk/café, og utleie/
overnatting. Kan kobles på oppvarmet  basseng 
med mulighet for tak over om vinteren, og flytende 
badstu som kan leies og som gir mulighet for isba-
ding om vinteren. Evt. framtidig badestrand på land 
dersom forholdene ligger til rette og vannkvaliteten 
blir bedre. Ulike varianter av badeanlegg er mulig, 
også uten å bruke Strømbadet.

Stub 
Noe utfylling og etablering av ny boligbebyggelse 
langs Hystadveien. Småbåthavna flyttes noe og 
utvides der det er mulig med tanke på dybder. 
Bydelspark for nærområdet foran boligene med 
lekelementer, tuftepark (flyttes hit), grillplasser osv.

x

N

Tegnforklaring

havnepromenaden
dagens vannkant/sjøl inje
nye trebrygger
foreslått ny bebyggelse
regulert ny bebyggelse

forbindelser fra havnepromenaden
sikt l injer
bysykkelpunkt
vikt ig forbindelse t i l  grøntområde
vikt ig forbindelse t i l  byen
sykkelfe l t
informasjonsmast
nytt busstopp
fjernet busstopp
trær
uteserver ing

1:2500

50m 100m 150m 200m
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Aktivitetsparken

Strømbadet
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Fergeområdet

Brygga
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Fergeområdet
Opparbeide en mer direkte og permanent gang-
forbindelse over fergeområdet, og forbedre "snar-
veien" gjennom ISPS-området. Etablere infosenter/
prosjektkontor for havnepromenaden og sjøfrontu-
tviklingen i den gamle tollbygningen. Effektivisere 
fergeområdet, f.eks. ved å rive tilbygg til tollboden 
og/eller bygge to etasjer med biloppstilling. Det kan 
frigjøre plass til et nytt bygg som gir et målpunkt i 
forlengelsen av Thor Dahls gate, og henvender seg 
mot Thor Dahls gate og sjøfronten. Første etasje 
i bygget har servering i kombinasjon med utstil-
lingslokale for Hvalfangstmuseet med formidling av 
historien om Southern Actor og hvalfangerbåtene.

Brygga
Opparbeide Thor Dahls gate som gjennomgående 
bygate helt ned til sjøen, med bryggetorg der gata 
møter sjøfronten. Arrangementsmuligheter på 
plassen foran Thor Dahl-bygget. Om mulig flyttes 
restaurant Pir 4 øst for Kokeriet eller til nytt bygg 
på land for å gi fri sikt mellom Thor Dahls gate, 
utillingslokalet på land og Southern Actor. BM Carl-
senkvartalet bygges ut. Veien og fasadelivet flyttes 
noe inn i kvartalet, og veien bygges om til mer 
bymessig gate med smalere vegbaner og mer rett-
linjet veiføring. Gir lavere fart og mer plass langs 
kaikanten, med mulighet for paviljongbygg med 
servering o.l.

Kilenområdet
Etablere brygge med kiosk mellom Kilentorget og 
Brødrene Berggren som gir mulighet for lek ved 
vannet og tydeligere forbindelse til sentrum. Trekke 
tilbake bebyggelse i Kilenområdet felt G/F og eta-
blere bred urban havnefront med treningsapparater 
for alle aldersgrupper. Tilbaketrekning bedrer sikt 
og åpenhet til sjøen for boligene i Kamfjordkilen. 

Kamfjordkilen
Etablere bydelspark med vikingtema innerst i Kilen, 
med mulighet for å stille ut vikingskipskopien Gaia 
langs et eget bryggeanlegg om sommeren og i en 
verkstedshall om vinteren. Hallen kan fungere som 
bydelshus e.l. om sommeren. Park med lekebåter, 
(grav)hauger med sklier, balløkker osv. Boligutvik-
ling nordøst for parken og evt. i øst ut mot Vester-
øyveien. Videre turmuligheter mot Gokstadhaugen, 
langs kyststien og til Kamfjordåsen. 

Havnepromenaden 
Dagens gangforbindelser langs sjøfronten videre-
utvikles til en tydeligere Havnepromenade. Et gjen-
nomgående designelement plasseres på strategiske 
steder, evt. kombinert med fargekoding som viser 
vei. Promenaden trenger ikke ha samme utforming 
hele veien, men utformes og opparbeides/ubedres 
som del av utviklingen i de ulike delområdene. Som 
designelement foreslås en høy gul lysmast som vil 
være godt synlig både dag og natt, og kan ha til-
leggsfunksjoner som tak, lekelementer o.l. knyttet til 
aktivitetene langs sjøfronten. Hvert element fungerer 
også som infopunkt der ulike deler av den maritime 
historien formidles. 

Det foreslås ni infopunkt (røde prikker i kart), i tillegg 
til et infosenter/prosjektkontor for sjøfrontutviklingen 
og havnepromenaden i den gamle tollboden: 

1. Skipsbygging og kystkultur
2. Kurbad og badekultur
3. Byen vår
4. Utferdstrang og hjemlengsel
5. Hvalfangst
6. Fea Bolt og fiskebasarene
7. Isdam og Bjerggata
8. Industri og bryggeri
9. Vikingtid

x

N

Tegnforklaring

havnepromenaden
dagens vannkant/sjøl inje
nye trebrygger
foreslått ny bebyggelse
regulert ny bebyggelse

forbindelser fra havnepromenaden
sikt l injer
bysykkelpunkt
vikt ig forbindelse t i l  grøntområde
vikt ig forbindelse t i l  byen
sykkelfe l t
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trær
uteserver ing
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Tematiske registreringer 
og vurderinger

Innledningvis er det gjort en enkel registrering av 
eksisterende situasjon og forutsetninger for videre 

utvikling, og foreslått noen overordnede grep på 
bakgrunn av det.
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Størrelse og utnyttelse

Havnepromenaden fra Stub til Kamfjordkilen er ca. 
2,2 km lang. Området studien omfatter er ca. 1,5 km 
langt i luftlinje med ca. 170 daa på land. Til sammen-
ligning er avstanden mellom slottet og Oslo S ca. 1,4 
km.

Illustrasjonene til høyre viser størrelsen på området 
sammenlignet med sjøfronter i andre større norske 
byer. Illustrasjonene viser at arealene som omfattes 
av studien er betydelige. I tillegg består mye av 
arealet ned mot sjøen av åpne flater. Mye er park- og 
aktivitetsarealer, men mye er også grå flater til par-
kering, fergeterminal, veger og båtopplag. 

Sammenlignet med mange av de andre byene er 
det stort potensial for å utnytte sjøfronten bedre 
til utbygging og aktivitet. Sjønære boliger vil være 
attraktive, samtidig som det tilfører aktivitet og 
kundegrunnlag til sentrum og sjøfronten. Vi mener 
størrelsen på området tilsier at dette kan gjøres uten 
at det går ut over åpenhenten mot sjøen som er en 
fin kvalitet i Sandefjord.

Sandefjord Larvik

Bergen Kristiansand

Tønsberg

Oslo

N
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Vann

Forurenset sjøbunn
Sjøbunnen i havnebassenget er forurenset, og det 
pågår et kommunalt prosjekt "Renere Sandefjords-
fjord" for å bedre situasjonen. Forurenset bunn skal 
dekkes til, men graves opp/mudre noen steder. I 
forbindelse med formannskapssak 65/07 (arkivnr. 
07/1998) om mulig etablering av strand på Stub i 
2007, ble det påpekt at: "Undersøkelsene som ble 
foretatt etter opprenskningsprosjektet i Kamfjordkilen 
viste at det er en kontinuerlig oppvirvling av partikler 
fra sjøbunnen til vannmassene, som igjen legger seg 
ned på sjøbunnen i det samme og omkringliggende 
område." Man mente det var en fare for at foruren-
sede partikler kunne legge seg over sanden på en 
evt. badestrand på Stub, der bunnen i utgangspunk-
tet er av mudder og leire.

Overløpsvann
Saken fra 2007 påpekte også at: "Som følge av over- 
løpsvann fra avløpsnettet er badevannskvaliteten i 
indre havnebasseng klassifisert som "mindre egnet" 
med tanke på tarmbakterier." Men, "ved de fleste 
målingene er det lave verdier som gjør vannet egnet 
for bading og rekreasjon i store deler av sesongen. 
Det er spesielt ved mye nedbør at kvaliteten blir dår-
ligere." Det er sannsynlig at Bø-kanalen midt i Hes-
teskoen der overløpsvann kommer ut, vil bli liggende 
i overskuelig fremtid. Samtidig vil skjerpede krav til 
lokal håndtering av overvann o.l. forhåpentlig bedre 
situasjonen noe. Inntil videre må man for bading i 
indre havn belage seg på målinger og varslinger, slik 
man gjør for badeplasser bl.a. i Oslo sentrum.

Algevekst og søppel
Det er begrenset vanngjennomstrøming og nærings-
rikt vann i indre havnebasseng. I følge nevnte sak 
fra 2007 gir det i perider betydelig vekst av alger 

Sjødybder. Kilde: Statens kartverk

Kommunens planer for tildekking av forurenset bunn.Kommunens planer for mudring av forurenset bunn.

Sjøbunn forurenset med PCB-7Sjøbunn forurenset med kvikksølv

Alle kartene over er fra prosjektpresentasjon av Renere Sandefjordsfjord fra 01.05.2017. Planene er senere justert noe. 

(begroing) både på sjøbunnen, i vannmassene og 
i overflaten, som er et estetisk problem. Søppel og 
sjøgress samler seg også innerst i fjorden. Havneve-
senet driver kontinuerlig opprydding, og tester ut ny 
teknologi for å automatisere noe av dette arbeidet.

Dybder
Dybder er relevant for hvor man kan anlegge 
småbåt-havner og badeanlegg. Det planlegges 
noe mudring i forbindelse med prosjektet Renere 
Sandefjordsfjord (se kart). Vi mener det kan være 
aktuelt å vurdere ytterligere mudring noen steder for 
å få større dybder. Dette bør imidlertid ikke komme 
i konflikt med tildekking av forurenset grunn, f.eks. 
utenfor Stub der innholdet av kviksølv er høyt. 
Derimot kan mudring være en mulighet i Hesteskoen, 
i og med at man ikke har planer om å dekke til der. 
Hesteskoen må likevel mudres jevnlig pga. sedimen-
ter fra Bø-kanalen.

Mulig bybad
Kommunen vedtok i 2007 å ikke anlegge badestrand 
på Stub, på grunn av "betydelig usikkerhet knyttet til 
fremtidig tilstand (...). Dette gjelder både begroing, 
miljøgifter, sandflukt og vannkvalitet generelt som 
har betydning for estetikk og helse for brukerne."

Vi mener det bør være mulig å vurdere et badested i 
sentrum på nytt, etter hvert som vannkvaliteten blir 
bedre. Vi mener imidlertid man bør forsøke å skape 
noe helt annet enn de mange naturlige badestedene 
Sandefjord ellers har å by på. Bunnforholdene tilsier 
også at det kan være vanskelig å få bading fra land/
strand attraktivt nok til å konkurrere. Et bybad med 
tilleggsfunksjoner som oppvarming, tak om vinteren, 
badstu, dusjer, o.l., vil derimot kunne bli noe helt 
eget som trekker folk til sentrum.
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Lokalklima

Lokalklima i planleggingen
Et gunstig lokalklima har stor betydning for at ute-
oppholdsarealer sjøfronten blir attraktive. Både vind- 
og solforhold har betydning for hvordan man opple-
ver lokalklimaet, og opplevelsen er ulik avhengig av 
type aktivitet. Personer som sitter stiller f.eks. større 
krav til vindkomfort enn gående. Ved å bruke kunn-
skap om sol og vind aktivt når vegetasjon, skjerming, 
orientering av bygninger etc. skal utformes i detalj, 
kan man oppnå et gunstig lokalklima og unngå uøn-
skede negative effekter. 

Vind
Vind fra sørsørvest og nordnordøst dominerer. I 
sommerhalvåret er sørsørvest og sør dominerende 
særlig om ettermiddagen, mens nordnordøst er mer 
utpreget vintervind. De høyeste vindhastighetene 
er knyttet til vind fra S og SSV. I 10 m høyde er 
vindhastigheter mellom 1 m/s og 5 m/s vanligst 
og opptrer ca. 70 % av tiden. Temperaturdataene 
spenner fra ca. -14 °C til 30 °C (2012-2016). I 
praksis betyr det at Kamfjordkilen og de store grønne 
arealene vest for Hesteskoen og på Stub kan være 
utsatt om vinteren, mens det er noe lunere ved 
Brygga. Om sommeren er det deriomot motsatt.

Sol
Illustrasjonene til høyre viser andel solskinnstid langs 
sjøfronten, innenfor gitte tidspunkt og på utvalgte 
datoer. For å få utslag er tidsavgrensningen variert 
etter tid på året, slik at den er mer begrenset i 
sommerhalvåret når solforholdene er best. I hoved-
trekk er solforholdene svært gode langs sjøfronten i 
Sandefjord. Dårligst solforhold har Kamfjordkilen og 
Kilen, og da særlig i vinterhalvåret når Kamfjordåsen 
skjermer for lav sol fra sør og sørvest. Stub har også 
mine mindre ettermiddags- og kveldssol enn sjøfron-
ten for øvrig, på grunn av skygge fra Hjertnesskogen.

Vintersituasjon - vind fra nordnordøst (NNØ). Orange piler indikerer sterkest vind, gul svakere og blå svakest.

Vinddata er hentet fra Meteorologisk Institutt. 

Solskinnstid (i % av total tid) 1 januar kl. 1000-1500

Solskinnstid (i % av total tid) 21 juni kl. 1900-2200

Solskinnstid (i % av total tid) 21 mars kl. 1500-1800 (og 21. sept)

o ersituasjon		

	

	
Vind	fra	sørsør est	( V)	o 	sør	( )	

Vintersituasjon		

	

	

Vind	fra	nordnordøst	(NNØ)		Sommersituasjon - vind fra sørsørvest (SSV) og sør (S). Orange piler indikerer sterkest vind, gul svakere og blå svakest.
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Tilgjengelighet og mobilitet

Gange
En sentral utfordring for byutviklingen i Sandefjord 
er å bedre kontakten mellom sentrum og sjøfronten. 
For fotgjengere oppleves avstanden som et langt 
strekk uten mye aktivitet. I tillegg er det, særlig i 
forbindelse med fergeankomster, relativt mye trafikk 
på hovedveiene øst-vest som må krysses. Disse er 
utformet mer som veier enn som gater, med brede 
kjørebaner, avrundet geometri og rundkjøringer som 
gir bedre framkommelighet for biler enn for myke 
trafikanter. Vi anbefaler å prioritere noen tydelige 
og gode forbindelser fra sentrum og ned til sjøfron-
ten, med særlig vekt på Thor Dahls gate fra torget 
til bryggetorget. Over tid bør også gatene langs 
sjøfronten utformes mer bymessig, etter modell fra 
andre høytrafikkerte bygater.

Sykkel
Korte bilturer utgjør en stor andel av biltrafikken på 
landsbasis. Nesten 30 % av alle bilreiser er på under 
3 km i følge reisevaneundersøkelsen fra 2013/2014. 
Tilsvarende gjelder sannsynligvis for Sandefjord. Det 
tilsier at det ligger stort potensial i økt tilrettelegging 
for sykkel og gange i byer og tettsteder. Sandefjord 
har et svært godt utgangspunkt for økt sykling, 
med relativt høy befolkningskonsentrasjon rundt 
bykjernen. Ca. 76 % av innbyggerne i Sandefjord 
(før 2017) bor innen 3 km fra sentrum. Sandefjord 
har som ambisjon å være en sykkelby, og har en 
egen sykkelplan fra 2008. Kunnskapen om sikker og 
attraktiv sykkeltilrettelegging har utviklet seg kraftig 
de siste 10 årene. Blant annet går man nå i stor grad 
bort fra gang- og sykkelveier og fortau som sykkeltil-
rettelegging i byområder. Disse er fellesløsninger der 
sykling må skje på fotgjengernes premisser, og egner 
seg dårlig der man ønsker at flere skal bruke sykkel 

Andel av innbyggerne i Sandefjord kommune (før kommu-
nesammenslåingen i 2017) som er bosatt innenfor ulike 
avstander til sentrum (kilde: Sandefjord kommune).

Badeparken

Kilgata

Strandpromenaden

Hvaltorvet
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Sandefjordsveien

Hovedtrasé havnepromenaden

Forslag til styrket gang- og sykkeltilrettelegging

Mulige bysykkepunkt eller annen sykkelutleie

Bedre gangforbindelser

Hovedgangforbindelser/byakser på tvers

Separat sykkelforbindelse øst-vest 
(ikke felles med fotgjengere)

som transportmiddel (se sykkelstrategier og -planer 
for Oslo og Buskerudbyen).

Vi anbefaler at kommunen oppdaterer sine syk-
kelplaner i tråd med ny kunnskap på feltet. Mer 
konkret mener vi man langs sjøfronten bør etablere 
en separat sykkeltrasé øst-vest. Sykkeltraséen kan 
legges som tosidige sykkelfelt langs gatene, eller som 
ensidig løsning med sykkelvei med fortau. 

Sandefjord er i ferd med å innføre en bysykkelord-
ning i sentrum. Vi mener at bysykkelordningen også 
bør gjøres tilgjengelig for turister (via app e.l.), og at 
bysykkelpunkt langs sjøfronten plasseres ut fra hvor 
det er viktige målpunkt (aktivitetsplassen, brygge-
området og bydelsparken) og der turister ankommer 
byen (gjestehavnene og fergeterminalen).
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Kollektiv
Bussnettet i Sandefjord er organisert slik at alle ruter 
går innom Sandefjord rutebilstasjon og Hjertnespro-
menaden, og alle som går i retning sørøst går via 
Kilgata. Det er i hovedsak disse bussene som betje-
ner sjøfronten, i tillegg til en rute i Sandefjordsveien/
Hystadveien. Vi mener man bør gjøre en ny vurde-
ring av holdeplassplasseringen i forbindelse med 
utviklingen av sjøfronten, og har skissert noen mulige 
justeringer slik at:

• Holdeplassene ligger så nært som mulig på 
sentrale målpunkt, som bl.a. er rundt Thor 
Dahl-bygget og det framtidige Carlsenkvarta-
let (NAV, arbeidsplasser og bevertning), samt 
aktivitetsparken og Strømbadet som vil trekke 
mange unge. Man aksepterer normalt lenger 
gangavstand fra bolig til kollektivtilbud enn fra 
kollektivtilbud til arbeidsplass og andre mål-
punkt.

• Avstanden mellom holdeplassene blir mer hen-
siktsmessig. I dag ligger holdeplassene med 
ned mot 2-300 m avstand noen steder, som 
gir unødvendlig stor "overlapp" mellom arealer 
innenfor gangavstand til holdeplassene (det tar 
ca. 5 min å gå 500 m). Avstanden bør normalt 
ikke være mindre enn 600 m i by for å dekke et 
størst mulig område innen gangavstand samti-
dig som bussen får effektiv fremføring (Nielsen 
og Lange, 2005). 

• Bussholdeplassene ligger samlet. Dette, 
sammen med utforming med høy standard, er 
viktig for å synliggjøre tilbudet for brukerne og 
gjøre systemet enklere å forstå.

Bil og parkering 
Forbedret tilretteleggig for fotgjengere, syklister og 
kollektivtransport langs sjøfronten vil gå på bekost-
ning av bilen noen steder, og aktivisering av sjøfron-
ten vil i en del tilfeller innebære å fjerne parkerings-
plasser. Samtidig må tiltakene kombineres med en 
nødvendig grad av biltilgjengelighet til fergekaia, 
sentrum, småbåthavner, etc. Vi anbefaler at man går 
gjennom parkeringspolitikken for sentrum og områ-
dene rundt, slik at man sikrer at det til en hver tid er 
ledig plass både til kort- og langtidsparkering.

Båt og ferge
Fergeterminalen for Colorline og Fjordline som går 
mellom Sandefjord og Strømstad, ligger sentralt 
langs sjøfronten. Nåværende konsesjoner varer frem 
til 2025. En evt. flytting av fergeterminalen er ikke 
vurdert her. Biltrafikken fra fergene bidrar til kø i 
hovedveisystemet ved fergeanløp.

Tilreisende med båt kan i dag legge til ved gjeste-
havnene i Hesteskoen og ved Brygga. Gjestehavnene 
gir til sammen et tilbud både for de som ønsker byliv 
og de som ønsker ro og fred. Vi foreslår å utvide 
og rendyrke tilbudet på begge lokalitetene. I tillegg 
holder det til tre båtforeninger i området med en 
rekke båtplasser; Ulabrand (omtalt under Strømbadet 
s. 28-31), Hjertnes (Stub s. 24-25) og Motorbåtfore-
ningen (Kamfjordkilen s. 42-45).

Noen kvaliteter og utfordringer ved havne- og små-
båtaktiviteten er omtalt på s. 16.
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Forslag til endringer i busstopp og tilgjengelighet båt

Årsdøgntrafikk (ÅDT)
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Eksisterende busstopp som legges ned
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Styrket forbindelse (f.eks ny overgang, 
ski l t ing, el ler mer grøntareal) fra havnepromenaden
ti l  bynære turområder
Eksisterende turst ier

Havnepromenaden

Park, ny el ler oppgradert,  langs sjøfronten

Åsene rundt byen

Tegnforklaring

Hjertnes-
skogen

Kilgata

Hvaltorvet

H
ys
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dv
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en

Ny bydelspark

Oppgradert
akt iv i tetspark

Ny bydelspark

Kamfjordåsen

Preståsen

Badeparken

Grønnstruktur

Sandefjord sentrum ligger på en flate mellom fire 
grønne åser (Preståsen, Kamfjordåsen og Hjertnes- 
skogen og Mokollen) og havnebassenget. Bade-
parken med grøntområdene rundt Hesteskoen er 
en generøs grønn lunge i sentrum. Dette er flotte 
kvaliteter som det er viktig å ta vare på. Samtidig er 
det forbedringspotensial når det gjelder offentlige 
grøntarealer også i den østre delen av sjøfronten. 
Denne delen av byen er i ferd med å fortettes kraftig 
med blant annet Kilenutbyggingen. Vi foreslår å sikre 
en romslig bydelspark i Kamfjordkilen som et grønt 
byrom for nye og gamle beboere.

Åsene rundt sentrum er fine turområder med 
mulighet for utsikt over byen og fjorden. Vi foreslår 
tydelige forbindelser opp fra havnepromenaden, slik 
at et nettverk av bynære turmuligheter blir synlig og 
tilgjengelig for flere. Noen steder innebærer dette 
kun skilting/markering, mens det andre steder vil 
være behov for å sikre eiendom og opparbeide stifor-
bindelser.
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Funksjoner

Sjøfronten har i dag en tydelig funksjonsdeling med 
grønne åpne parkområder i vest, sentrums- og hav-
nefunksjoner i midten, og boligutvikling med et mer 
lokalt servicetilbud i øst.

Vi mener det er hensiktsmessig å videreføre den 
overordnete funksjonsdelingen og konsentrere akti-
viteten innen hvert område. Det er krevende å få et 
høyt nok aktivitetsnivå til at et sted oppleves livlig og 
rikt på opplevelser. Med så mye plass langs sjøfron-
ten er det lett at tilbudene blir liggende for spredt. 
Aktivitetsparken (s. 26-27) og Brygga (s. 38-39) der 
man ønsker høy intensitet bør derfor ikke være for 
store, men heller fortettes. Nye funksjoner som skal 
betjene hele byen bør i størst mulig grad legges hit 
eller i området mellom. Områdene bør heller ikke bli 
for ensrettet. Bredde i funksjoner gjør at mange har 
en grunn til å besøke og oppholde seg der.

Lengst i øst og vest foreslår vi å transformere til nye 
boligområder, og tilføre nye bydelstilbud der det er 
få publikumsfunksjoner i dag. Boliger her vil gi større 
befolkningsgrunnlag for aktivitet langs sjøfronten og 
i sentrum, og utviklingen her kan være med å mulig-
gjøre lokale tiltak som kommer bydelene til gode, 
som bydelsparker (se Stub s. 24-25 og Kamfjordkilen 
s. 42-45). 

Registrering av viktige funksjoner i området og i tilgrensende områder

Videreføre den overordnete funksjonsdelingen langs sjøfronten og konsentrere aktiviteten innen hvert område. 
Tilføre bydelstilbud i randsonene der det er få publikumsfunksjoner i dag.
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Kvaliteter

Ivaretakelse av dagens kvaliteter langs sjøfronten er 
viktig for at ny utvikling skal bli vellykket og for at 
byen skal holde på sitt særpreg. Kvaliteter vil imid-
lertid ofte oppleves forskjellig. I det følgende har vi 
pekt på noen vi mener bør bevares og forsterkes.

Åpenheten mot sjøen
Badeparken og andre åpne arealer mot sjøen gir en 
opplevelse av nærhet til fjorden og åpent hav selv på 
lang avstand. Bevaring av fri sikt som prinsipp kan 
være lammende for utvikling hvis det gjennomføres 
overalt, men vi mener dette lar seg balansere hvis 
man prioriterer hvilke soner som er viktigst. Se bilde 
1 og 6.

Byen møter vannet
Sentrum kommer ned til vannet ved Brygga og det 
som i dag er museumskaia. Dette stedet har stor 
betydning for byen, både kultur- og næringshistorisk, 
og som sted der sandefjordingene i dag (særlig i 
sommerhalvåret) møtes, kjøper fisk, ser på båtene, 
etc. Se bilde 2 og 3.

Havnevirksomhet
Rett ved museumskaia foregår nåtidens havneaktivi-
tet for fullt, med terminal for Sandefjord-Strømstad-
fergene og et av Oslofjordens få aktive fiskemottak 
på Brødrene Berggren. Fiskemottak og ferge gir 
aktivitet i havna hele året og ikke bare i sommermå-
nedene. Om det fergene tilfører sentrum veier opp 
for trafikk, arealbeslag, støy osv., er en diskusjon 
som man har hatt og vil fortsette å ha i Sande-
fjord. Vi mener at det at havna er virksom og ikke 
bare brukes til bolig og rekreasjon er positivt for 
Sandefjords identitet som sjøfartsby. Fergene kan 

potensielt gi byen mange besøkende, med 6 avgan-
ger daglig og 1,2 millioner passasjerer i 2015. Å få 
flere til å stoppe opp eller ta turen krever kansje å 
supplere med flere tilbud som gir flere grunner til å 
komme, og å synliggjøre og tilgjengeliggjøre det man 
allerede har. Se bilde 3 og 4.

Aktivt båtliv
Små og store båter fyller indre havn, og tilfører både 
variasjon og aktivitet til bybildet. I tillegg er små-
båthavnene en viktig funksjon for byens beboere. 
Vi mener man bør fortsette å legge til rette for mest 
mulig båtliv langs sjøfronten, i kombinasjon med 
andre gruppers tilgjengelighet til sjøfronten. Noen av 
småbåtbryggene er avstengt: Motorbåtforeningens 
tre pirer innerst i Kamfjordkilen og Ulabrands pirer 
ved Strømbadet. Avstenging kan komme i konflikt 
med ønsket om å holde viktige deler av sjøfronten 
allment tilgjengelige. Særlig gjelder dette Strøm-
badet, som har en særegen kvalitet, en sentral 
plassering og er hører til en viktig del av Sandefjords 
maritime historie (se Kurbad og badekultur neste 
side). Se bilde 2, 3 og 7.

Aktivitetsarealer langs sjøfronten
Vest for Hesteskoen er det romslige arealer for 
aktiviteter med skatepark, ballbaner, tuftepark og 
minigolfanlegg. Skateparken skal rustes opp i 2017. 
Med unntak av minigolfanlegget er arealene åpne 
og tilgjengelige for alle. Dette er en stor ressurs som 
etter vår mening bør utvikles videre til glede både 
for byens egne innbyggere, og som trekkplaster for 
turister. Se bilde 5 og 6.

2
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1 Kilde / foto: Wikimedia / Helge Høifødt Kilde: brodreneberggren.no

Kilde: Sandefjord kommune

Kilde / foto: Youtube / tobiasaanstad

Kilde / foto: mapio.net / Rzeniecki88

Kilde: vgflabben.wordpress.com

Kilde: franks-denneblog.blogspot.no
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Maritim historie

Vikingtid
Ca. 2 km inn i landet fra Kamfjordkilen ligger Gok-
stadhaugen, der Norges best bevarte vikingskip 
Gokstadskipet ble funnet i 1880. Rekonstruksjonen 
Gaia er eid av i Sandefjord kommune, samt tre andre 
kopier av mindre båter. Et frivillig båtlag står for 
vedlikehold innendørs om vinteren, og drift på vannet 
om sommeren. De siste 10 årene har båtene ligget i 
Gaiahallen på Framnes, som leies av Stiftelsen  
Sandefjord Kystkultursenter. Stedet mangler båtslipp 
og har vektbegrensninger for kran slik at sjøsetting 
har vært utfordrende. På grunn av strengere krav 
til utleie-/turbåter er driften i dag begrenset til kurs, 
fremvisning, turer med båtlaget og lignende. Vi 
mener Gaia og de andre båtene har potensial for å 
bli en større attraksjon. For å få til dette bør det vur-
deres å gi dem et mer sentralt og tilgjengelig sted, 
som fungerer både sommer og vinter, og der de kan 
settes i en sammenheng med formidling av distriktets 
vikinghistorie. Se bilde 1.

Kurbad og badekultur
Sandefjord bad åpnet i 1837 som landets første 
kurbadanstalt. Badet var viktig for byen, og hadde 
på det meste ca. 1300 besøkende i løpet av en som-
mersesong (1917). Behandlingsmetoder som ble tatt 
i bruk var f.eks. slambad, svovelbad og manet-terapi. 
"Strømbad" var bading direkte i sjøen, og Strømba-
det som i dag eies og brukes av Ulabrand båtforening 
var opprinnelig knyttet til Kurbadet (flyttet til dagens 
plassering i 1869). Sandefjord kommune eier kurba-
danlegget i sentrum. Sandefjord hadde også badean-
legg som bl.a. ble brukt til svømmeopplæring, som 
på Stub.Vi mener at et moderne bybad i Sandefjord 
kunne være en fin måte å videreføre og fornye byens 
badehistorie. Se bilde 2, 3 og 8.

3
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Svømmeopplæring 

 på Stub, 1955 

Foto: Sandefjords Blad

Harpunering av hval 

Kilde: paafeltet.org, fra Oddbjørn Husebys arkiv

Thor-Dahl-båter  

i sommeropplag 

Kilde: paafeltet.org, fra Oddbjørn Husebys arkiv

Sandefjord brygge og Thor Dahl-bygningen 1933 

Kilde: slektsdata.no, 

Strømbadet/Ulabrand og 

Framnæs Mekaniske Vær-

kested i bakgrunnen 

Kilde: slektsdata.no

Hvalfangstmonumentet 

Kilde : Tripadvisor

2

Strømbadet 

Kilde: slektsdata.no

Vikingskipskopien Gaia 

Kilde: gaiasvenner.net

1
Hvalfangst og skipsbygging
Hvalfangsten har hatt stor betydning for Sandefjords 
økonomiske, fysiske og kulturelle utvikling. Den ga 
byen sterk vekst fra tidlig 1900-tall til virksomheten 
var på sitt høyeste tidlig i 1950-årene. Om somrene 
når flåten var hjemme, på det meste med over 2800 
menn i hyre fra området, var det hektisk aktivitet. 
Historien formidles i dag bl.a. gjennom Hvalfangst-
monumentet, Hvalfangstmuseet, og hvalbåten South-
ern Actor som ligger på museumsbrygga. 

Southern Actor er en av svært få bevarte hvalbåter i 
hele verden, og den eneste i Norge. Skipet fra 1950 
eies av kommunen, driftes av Hvalfangstmuseet og 
bemannes og vedlikeholdes av et dugnadsbasert 
mannskap. Skipet holdes i "fangstklar" stand og kan 
leies, men det er strenge krav til sikkerhet og mann-
skap når båten skal ut, og driftskostnadene er svært 
høye. Museet bruker båten til formidling, ved at de 
tar med grupper inn i sommersesongen. Båten ligger 
ca. 500 m fra museet og langs den mest besøkte 
delen av sjøfonten. Museet har ønske om et formid-
lingslokale på land med sikt til båten, for å utvide 
brukssesongen. Vi mener dette kan være en god 
løsning. Dersom det på lengre sikt blir aktuelt å ta 
båten på land, bør det vurderes et større utstillingslo-
kale som kan bygges rundt båten.

Framnæs Mekaniske Verksted (1892-1987) var lenge 
sterkt knyttet til hvalfangsten. Verftet både bygget 
og reparerte hvalbåter, men også mange andre skip 
(over 200, inkl. Christian Radich), og senere også 
oljeplattformer. Verftet hadde i sin tid to flytedokker, 
og var en stor arbeidsgiver og svært synlig i bybildet. 
I dag utvikles området med boliger, utdanningsinsti-
tusjoner mv., men har fortsatt noe industri, båtopplag 
og maritime virksomheter. Se bilde 4-8.
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Inndeling i delområder og nivåer

Åtte delområder og havnepromenaden

Sjøfronten mulighetsstudien dekker er over 2 km 
lang, og vil utvikles over tid. Inndelingen i delom-
råder gir mer håndterbare størrelser for framtidige 
prosjekter, samtidig som den indikerer et minstemål 
på hvilke arealer som bør planlegges i sammenheng. 
De åtte delområdene er knyttet sammen av en gjen-
nomgående havnepromenade.
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Tre tiltaksnivå

Oppdraget favner vidt, fra mindre tiltak som leke-
plasser og arealer for fysisk aktivitet, til store 
byutviklingsgrep f.eks. for havneområdet etter en 
evt. flytting av fergeterminalen. Derfor er det fore-
slått tre ulike nivåer av tiltak for hvert område: "Sett 
i gang", "Den gyldne middelvei" og "Tenk stort, tenk 
Sandefjord." Tanken har vært å gi en meny som 
det kan plukkes fra dersom kommunen skal sette 
sammen et handlingsprogram for sjøfronten. Valg av 
et eller flere tiltaksnivåer kan variere fra område til 
område, alt etter hvor man er i en utviklingsprosess 
eller hvor mye man ønsker/har mulighet til å satse.

Sett i gang

Små og/eller temporære tiltak som kan settes i gang 
raskt, og uten for store kostnader og prosesser. 
Tiltakene kan “lede” mot senere tiltak, for eksempel 
gjennom å endre bruken av et område og dermed 
bildet av hva området kan bli i folks bevissthet. 
Mindre tiltak kan brukes til å sette i gang medvir-
kningsprosesser slik at befolkningen i nærområdet 
kan være med å påvirke de mer omfattende framti-
dige tiltakene. 

Den gyldne middelvei

Tiltak som er permanente og av en viss størrelse, 
men som ikke vil innebære store endringer for byen 
eller som er spesielt kontroversielle. Velprøvde løs-
ninger med høy kvalitet.

Tenk stort, tenk Sandefjord!

Større grep som krever mer av både kostnader og 
prosess, med langsiktig tidsperspektiv og stor vilje til 
gjennomføring. Tiltakene kan skape konflikter, men 
er også egnet til å skape entusiasme og gi både del-
området og byen et løft. 

Tittelen er lånt fra et samarbeidsprosjekt mellom 
Sandefjord kommune og store deler av næringslivet 
i byen, som jobber med å sette Sandefjord på kartet 
som et bra sted å bo, jobbe og etablere virksomhet. 
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Muligheter og tiltak
Muligheter innenfor hvert delområde er beskrevet og 
illustrert på et overordnet nivå. Det er gått mer i detalj 
på tre foreslåtte tiltak.
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Havnepromenaden

Fotgjengerne har god tilgjengelighet til sjøfronten i 
Sandefjord i dag, og funksjonene langs sjøfronten 
er forbundet med en sammenhengende gangforbin-
delse. Denne bør videreutvikles som en enda tydeli-
gere havnepromenade, og brukes til å synliggjøre og 
tilgjengeliggjøre severdigheter, aktiviteter og kvalite-
ter i hele byen.

Gjennomgående element
Gangbanen som utgjør havnepromenaden har i 
dag varierende standard og utforming. Dette er 
ikke nødvendigvis noe problem, fordi sjøfronten har 
svært varierende bruk, og ulike deler vil utvikles 
med ulike tidsperspektiv. Imidlertid er det uheldig at 
det er uklart for besøkende hvor hovedgangforbin-
delsen går. Det kan være ønskelig at promenaden 
gjøres mer gjenkjennelig. Dette er særlig viktig for 
tilreisende som kanskje skal orientere i byen for 
første gang, men også for fastboende som vil legge 
søndagsturen til sentrumsnære strøk og utforske 
sjøfronten.

Dette kan gjøres på mange måter. Vi foreslår at det 
utformes et lett gjenkjennelig designelement som 
repeteres på strategiske steder langs havneprome-
naden. Stedene vil fungere som infopunkt, som er 
nærmere beskrevet under Informasjon og historie-
formidling. Elementet bør ha permanent karakter, 
og kan være startpunkt for en videre utvikling av 
områdene. Illustrasjonene viser en gul lysmast som 
vil være godt synlig både dag og natt, og med kraftig 
utforming slik at det kan kobles på ulike tilleggsfunk-
sjoner knyttet til aktivitetene langs sjøfronten. Kla-
trenett ved køen til ferga, tak for en liten kiosk, ulike 
måter å formidle informasjon på, osv.

Designelementet kan kombinert med en annen "vei-
viser" som repeteres hyppigere langs promenaden. 
Eksempelvis kan det være samme gulfarge som 
brukes til å fargesette ulike elementer temporært 
eller permanent, f.eks. en benk, en husvegg, en pil i 
et dekke, osv.

Mer om havnepromenaden på neste sider.

Forslag til tiltak fra tidligere faglige 
arbeid og medvirkningsprosesser

• Spaservei fra Stub til Framnes med 
enhetlig materialbruk, sitteplasser, 
belysning og beplantning. Variasjon i 
bredde. Knytter sjøfronten sammen.

• Skulpturgate i delen som berører sen-
trum

• Tilknytning til ulike aktiviteter og tilret-
telegging for servering.

• Synliggjøre utferdstrang og hjemkomst.
• Unngå avstengte havneområder som 

ved Ulabrand, som reduserer opplevel-
sen av å gå langs sjøfronten.

• Hele året og døgnet rundt.

Eksempel gjennomgående element og ulike typer farge-
markering fra havnepromenaden i Oslo. MMW Arkitekter 
m.fl.
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Informasjon og historieformidling
Turistinformasjonen i Sandefjord har flyttet til Torp. 
Besøkende med ferge, bil/bobil eller småbåt har 
dermed ikke et sentralt informasjonssted i byen. Vi 
mener historieformidling og informasjon er viktig 
både for turister og byens innbyggere, og at dette 
kan knyttes til havnepromanden. Sjøfronten er et 
sted mange besøkende ankommer og oppholder seg, 
og mye av det særegne med byens historie handler 
om kysten. Havnepromenaden kan på den måten 
fungere som "inngangsport" til det Sandefjord har å 
by på. Kartet over viser hvor vi foreslår infopunkt 
langs promenaden, og med hvilke tema. Punktene 
kan bygges opp rundt elementet beskrevet på forrige 
side (gul mast o.l.), og ha flere funksjoner:

• Formidling av byens maritime historie. Dette 
kan gjøres som en kombinasjon av tekst, kart 
og bilder på stedet og nettbaserte løsninger.

• Inngangsport/forbindelse til andre inter-
essante steder i byen som er relatert til de 
historiske temaene. De fleste stedene er innen 
sykkelavstand, og det kan skiltes og lages syk-
kelkart med traséer, målpunkt og bysykkelpunk-
ter. Motsatt kan man på ulike steder i byen peke 
mot havnepromenaden.

• Utgangspunkt for bynære turforslag i åse-
ne rundt byen og langs kyststien. Forbindelsene 
bør skiltes og noen steder forbedres.

• Informasjon om videre utvikling. Hva er 
planene framover for området der punktet står, 
og hvordan kan man som innbygger være mer 
å påvirke? 

• Prosjektkontor. Etter hvert som havnepro-
menaden får flere besøkende kan man benytte 
sjansen til å komme i mer direkte kontakt med 
publikum. For eksempel kan et av infopunk-
tene være bemannet i en prosjektperiode når 
kommunen likevel har folk som jobber med 
utvikling av sjøfronten. Etatene som er invol-
vert (plan, idrett/friluft, havn, kommunikasjon) 
kan samarbeide om å bemanne kontoret et par 
timer i uka, eller ha en hel eller halv felles kon-
tordag der samtidig som de er tilgjengelige for 
folk. Planer relatert til sjøfronten kan stilles ut. 
Kontoret kan ha som mål å utarbeide et felles 
handlingsprogram for sjøfronten på kort og lang 
sikt, og å gjennomføre en medvirkningsprosess 
der foreninger og næringsliv inviteres inn og 
befolkningen kan komme med innspill.

Infopunktog koblinger til byen for øvrig. Forklaring av tema i boks til høyre.

Forslag til tema for infopunktene langs 
sjøfronten (til kart): 

1. Skipsbygging og kystkultur. Om 
skipsbygging i Sandefjord, bl.a. om 
Framnæs Mekaniske Værksted som 
man ser fra Stub. Startpunkt for hav-
nepromenaden. Videre turmuligheter 
langs kyststien og i Hjertnesskogen.

2. Kurbad og badekultur. Om Kurbadet 
i sentrum, Strømbadet og badet på 
Stub. Informasjon om planer om nytt 
bybad.

3. Byen vår. Bykart som viser vei til se-
verdigheter og målpunkt i byen.

4. Utferdstrang og hjemlengsel. Om 
sjømannslivet og den internasjonale 
sjøfartsbyen. Utkikks-/klatretårn mot 
Hvalfangstmonumentet og ut fjorden.

5. Hvalfangst. Om hvalfangstindustrien 
og hvordan den har preget byen. Knyt-
tet til et evt. innendørs formidlingssted 
om Southern Actor med utsikt til båten. 
Kart som viser vei til hvalfangstmuseet.

6. Fiskebasarene. Om Fea Bolt og basa-
rene, Brødrene Berggrens fiskemottak 
mm.

7. Isdam og Bjerggata. Om virksom-
heten med isdammer langs fjorden og 
det historiske Bjerggataområdet. Videre 
turmuligheter i Preståsen.

8. Industri og bryggeri. Om den meka-
niske industrien, Grans bryggeri, Bayer 
Street mm., og hvordan området nå 
utvikles til boliger og by.

9. Vikingtid. Om området i vikingtida. 
Informasjon om Gaia og kart som viser 
vei til Gokstadhaugen. Informasjon om 
videre turmuligheter i Kamfjordåsen. 

Stjerne: Informasjon-/prosjektkontor i 
den gamle tollbygningen. Her kan det infor-
meres om planer for Havnepromenaden og 
være mulighet for å komme med innspill til 
arbeidet.

Fortsettelse kystst i

Fortsettelse kystst i

Kamfjordåsen

Grans bryggerier

Brydedammen
Hvalfangstmuseet

Preståsen

Hjertnesskogen

Bjerggata

Infopunkt om havnepromenaden og utvik l ing langs sjøfronten

Havnepromenaden

Tegnforklaring

Infopunkt langs havnepromenaden om ul ike tema (høy gul mast)

Forbindelse el ler uts ikt t i l  re laterte steder 

Kobl ing t i l  andre bynære turmul igheter i  åsene rundt byen

Kurbadet

Torget

Hvalfangst-
monumentet

Sandefjordsfjorden
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Gokstad kyst lag
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Tilgjengelighet/oppgradering
Selv om det er en sammenhengende gangforbindelse 
langs sjøfronten i dag og denne merkes bedre, er 
det noen steder der det bør gjøres tiltak for å gjøre 
havnepromenaden mer attraktiv og universelt tilgjen-
gelig. Vi mener imidlertid det ikke er noe mål å lage 
én enhetlig utforming som er den samme langs hele 
promenaden. Til det er bruken av de ulike områdene 
for vidt forskjellig, fra funksjonell fergehavn til bolig- 
og parkområde. I kartet til over er det hvordan tiltak 
på de ulike strekningene kan kobles til øvrig utvikling 
i delområdene. 

Noen steder bør det gjøres tiltak for å gi flere gang-
muligheter og snarveier, f.eks. over fergeområdet 
eller mellom pirene i Hesteskoen. Dette er beskrevet 
under de enkelte delområdene.

Det er behov for å bedre sammenhengen mellom 
sentrum og sjøfronten. I påvente av utvikling på 
Tivolitomta, Carlsenkvartalet mm. som vil bidra posi-
tivt til dette, bør man forsterke og tydeliggjøre noen 
viktige gang- og sykkelforbindelser på tvers.

Sykkeltilrettelegging kan også være et relevant tema 
for havnepromenaden. Man bør vurdere egne traséer 
for sykkel langs sjøfronten som er separat fra de 
gående, evt. at promenaden får en bredde som gjør 

det mulig å kombinere gang- og sykkeltrafikk i "tur-
tempo". Tidligere var det sykkelutleie ved turistinfor-
masjonen med gratis sykkelkart, og med innføring av 
bysykkelordning anbefaler vi at det legges til rette for 
bruk også for turister. Det bør legges opp til bysyk-
kelstativer flere steder hvor besøkende ankommer 
(gjestehavnene og fergeområdet, samt Kamfjordki-
len, se kart s. 12).

Havnepromenaden bør henge sammen med kyststi 
og andre turstier rundt sentrum som en naturlig del 
av turveinettet (se kart s. 14). Den gjør til en viss 
grad det i dag, men noen steder må forbindelser 
opprettes og/eller tydeliggjøres.

Opparbeiding av havnepromenanden
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Stub

Stub er i dag et åpent grøntområde med benker, 
tuftepark anlagt i 2016, og en gangvei. Området er 
smalt, har mindre ettermiddagssol enn andre nær-
liggende grøntområder, og vannet er langgrunt i den 
søndre delen. Etter vår vurdering kan man enten la 
området ligge omtrent som i dag med noen mindre 
forbedringer, eller gjøre et større grep for å øke 
utnyttelsen og bruksverdien til arealet.

Sjødybder og bunnforhold
Det er i dag småbåthavn i den nordre delen, som 
har tilstrekkelige dybder til det. Den søndre delen er 
for grunn inne ved land, og her er det også svært 
forurensede masser som er planlagt tildekket i 2017. 
Usikkerhet rundt begroing, miljøgifter, sandflukt og 
vannkvalitet gjorde at man i 2007 konkluderte med å 
ikke anlegge bystrand her (beskrevet s. 10). 

Denne delen av havnebassenget har altså begren-
sede muligheter for økt utnytting og aktivitet slik den 
ligger i dag. En mulighet for å øke bruksverdien kan 
være å fylle ut et større areal i sjøen. Avhengig av 
hvor og hvor mye det er mulig å fylle ut, kan man 
få til større dybder inne ved land som gjør at flere 
steder kan egne seg for småbåtbrygger. Utfylling 
gir også mer plass til ny utbygging av f.eks. boliger 
langs Hystadveien, uten at det går på bekostning av 
allment tilgjengelige friområder. Utbygging er antage-
lig også nødvendig for å finanisere utfylling.

Hjertnes båtforening som har båtpasser i området i 
dag må flytte sine brygger noe, og bryggene kan evt. 

suppleres med plass til Ulabrand båtforening dersom 
Strømbadet blir gjennomført (se Strømbadet).

Grunnforhold
Mulighetene for utfylling og utbygging på Stub 
avhenger av at grunnforholdene i området, og det 
er behov for å gjøre ytterligere geotekniske under-
søkelser før man kan gå videre med evt. planer. Det 
er gjort en stabilitetsvurdering i forbindelse med til-
dekkingsprosjektet Renere Sandefjordsfjord (DNV GL, 
2017), der det er registrert en kvikkleiresone på land 
helt sør i området der det er skissert en parkerings-
plass. Prøver fra et borpunkt i sjøen utenfor kvikklei-
resonen indikerer etter hva vi kan se at det her ikke 
er sensitive masser i de øvre 16 m av grunnen.

Sikt, støy og bakenforliggende bebyggelse
Beboerne vest for Hystadveien og trafikantene på 
veien har i dag flott utsikt over sjøfronten og fergene. 
Ved en evt. utbygging av deler av dette strekket blir 
det viktig å opprettholde sikt i enkelte soner og også 
mellom byggene. 

Bolighusene ut mot Hystadveien i vest ligger (med 
unntk av ett) ganske høyt og kanskje 2-3 etasjer 
over arealet nede ved vannet, noe som gir et godt 
utgangspunkt for en veksling mellom lave og høyere 
bygg i forkant.

Hystadveien skaper støyufordringer både for boligene 
langs veien og grøntområdet på Stub. Sikt og støy 
må avveiies slik at evt. ny bebyggelse både kan 

skjerme grøntområder foran og ivareta noe sikt fra 
bakenforliggende bebyggelse på en tilfredsstillende 
måte. 

Hjertnesskogen
Hjertnesskogen er et bynært grøntområde med 
turmuligheter (se grønnstruktur s. 14). Fra Stub kan 
man gå via et regulert friområde langs Leikvollgata, 
som bl.a. har et utsiktspunkt og en sti videre opp i 
skogen. Mulige forbindelser (se nummerering i kart til 
høyre):

1. Den mest direkte og spennende forbindelsen 
fra sjøfronten er rett opp fra dagens Tuftepark. 
Stien er bratt, men kan evt. opparbeides med 
trapp. Forutsetter ny fotgjengerkryssing, at 
kommunen kjøper en 9 m bred tomt i husrekka 
som ikke er bebygget, samt en mindre opp-
arbeidet del av 118/35. Arealet på oversiden 
(118/1) er regulert til friområde og kommunal 
grunn.

2. Bratt trapp/sti rett opp fra dagens fotgjenger-
felt over Hystadveien, rett opp til utsiktspunkt. 
Forutsetter opparbeiding og evt. kjøp av tomt 
(118/49).

3. En noe større omvei fra Stub er Leikvollgata, 
som er en boligatkomst fra Hystadveien som 
går over til å bli en gangvei i midten. Også 
svært bratt nederst.

4. Regulert løsning, inn fra Hystadveien boliggate. 
Er en noe større omvei.
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Sett i gang 

Etablere infopunkt om skipsbygging og kystkultur 
med utsikt mot Framnæs Mekaniske Værksted og 
Gokstad kystlag, samt videre turmuligheter.

Skilte/markere gangforbindelsene videre mot 
Hjertnesskogen m/utsiktspunkt (via dagens fotjgen-
gerovergang og Leikvollgata, alt. 3) og mot Stub-lan-
det.

Den gyldne middelvei

Etablere en mer direkte turveiforbindelse til 
utsiktspunkt og Hjertnesskogen. Innebærer å 
erhverve noe grunn og opparbeide sti/trapper, samt 
ny fotgjengerkryssing av Hystadveien, og stenging 
av dagens innkjøring til bensinstasjon (kjøremønster 
inne på området legges om).

Hvis det ikke er mulig/ønskelig å fylle/bygge ut (se 
Tenk stort), kan man gjøre mindre tiltak for å gjøre 
Stub med tilgjengelig og med mer intensiv bruk: 

• Opparbeide havnepromenaden det siste stykket 
langs sjøen til Dyreklinikken/Leif Weldings vei.  

• Etablere flere grillplasser og oppholdssteder 
langs dagens sjøfront, inkl. på utsiktspunktet på 
vei til Hjertnesskogen.

Tenk stort, tenk Sandefjord!

Utfylling i vannet langs Leif Wedings vei og Hystad-
veien fram til dagens bobilparkering. Utfylling dekker 
til forurenset masse, kan gi noe større dybder ved 
sjøkanten og rom for ny boligbebyggelse. Småbåt-
havn flyttes noe og utvides der det er mulig med 
tanke på dybder. 

Bebyggelsen bør planlegges på en måte som gir god 
utnyttelse, men samtidig ivaretar siktlinjer og ikke 
skaper en massiv vegg for boligene bak. Bolig er 
antagelig mest aktuelt, og det blir viktig å ta hensyn 
til støy fra veien.

Det grønne området foran bebyggelsen kan opp-
arbeides som en bydelspark for nærområdet, med 
leke- og aktivitetelementer, grillpasser mm. Dagens 
Tuftepark kan flyttes hit.

Dersom Strømbadet gjennomføres, bør det gjøres 
plass til at Ulabrand båtforening kan flytte til søndre 
del av Stub. Området får god atkomst med bil og 
parkering på land.

Det kan tenkes at også bensinstasjonsområdet på 
sikt blir transformert til bolig. Det vil gi mulighet for å 
flytte dagens bussholdeplass nærmere aktivitetspar-
ken, som vil være et viktig målpunkt for større barn 
og ungdom.
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Aktivitetsparken

Intensivere og rydde opp
De store grønt- og parkområdene i denne delen av 
byen er et flott tilbud som bør bevares og videreut-
vikles. Et ønske har vært å fylle parkene med mer 
liv og aktivitet. Aktivitetsparken er en del i bruk om 
sommeren, men mangler vinteraktiviteter, og det er 
langt til offentlige toaletter og andre servicetilbud 
enn bensinstasjonen. Skateparken skal rehabiliteres 
i 2017. Minigolfanlegget har leieavtale med kommu-
nen som utløper i 2018. Inntrykket av området som 
helhet er i dag litt "lurvete", til dels med preg av 
midlertidig opparbeiding og stykkevis utvikling.

Aktivitetsparken bør etter vår mening fortettes med 
flere tilbud, og utformes helhetlig med høyere kvali-
tet. Den nye skateparken er en god start. Aktiviteter 
som trekker relativt lite folk og tar mye plass bør 
erstattes, som f.eks. minigolfbanen. Vi mener akti-
vitetene bør konsentreres mest mulig, og at det er 
viktig å beholde en romslig gresslette i sør nærmest 
det som kan bli et bybad og evt. en framtidig strand 
(se Strømbadet).

Et så sentralt areal bør ha tilbud til et bredt spekter 
av brukere i ulike aldersgrupper og av begge kjønn. 
Forskning viser at jenter ofte ikke oppsøker en 
fotballbane like aktivt som gutter, men heller andre 
steder for bevegelse som også fungerer som sosial 
areana, som balanse- klatre- og turnelementer kom-

binert med oppholdssteder (Aspelund, 2017). Andre 
tilbud kan være utendørs squash, streetbasket, bord-
tennis, petanque, osv.

For at mange aktiviteter skal kunne pågå samtidig 
kreves en god plan. En oppgradering av parken som 
et helhetlig prosjekt med høy kvalitet i utforming og 
materialbruk hadde gitt et løft til dette stedet. Flere 
steder erfarer man at god design kan være en attrak-
sjon i seg selv. Dette har vært tilfelle for turistveipro-
sjektene til Statens vegvesen, oljeparken i Stavanger, 
parken ved Buen kulturhus i Mandal, m.fl. Dette kan 
man f.eks. gjøre som en åpen eller invitert design-
konkurranse, der man kan sette et budsjett og be om 
forslag som både er kreative og realistiske. 

En noe mer detaljert skisse av aktivitetsparken finnes 
på s. 34.

Støy og vær
Området er i dag svært åpent, både mot parke-
ringsplass/vei og vann. Parkeringsplassen anses 
som et nødvendig tilbud i overskuelig framtid, særlig 
dersom man skal fjerne gateparkeringsplasser langs 
Strandpromenaden (se Hesteskoen). Det har vært 
ønsket å beholde åpenheten på grunn av sikt mot 
fjorden, og at området skal oppleves trygt og uten 
"skjulesteder". Samtidig gjør åpenheten området noe 
utflytende og udefinert, og det er utsatt for støy og 

Forslag til tiltak fra tidligere faglige 
arbeid og medvirkningsprosesser

• Skape liv i parkene. Lage events som får 
publisitet (referanse til 48-timersparken 
i Larvik). 

• Servicebygg for gjesteplassene som lig-
ger utenfor Hesteskoen, f.eks. som del 
av Strømbadet eller utvidelse av vaktbu.

• Grilling, ballspill o.a. fritidsaktiviteter.
• Aktivitetene bør gis definerte arealer og 

avskjermes med vegetasjon. Fri utfor-
ming.

• Flerbruksarealer med parkering og ball-
spill, og med tivoli/festplass/sirkus.

• Evt. ny bebyggelse trekkes mot Sande-
fjordveien og Park Hotell. Unntak: Spesi-
ell byging/installasjon vest for Hestesko-
en som ledd i "skulpturgate" og symbol 
på utferdstrangen i Sandefjord. Bør i 
tilfelle avholdes arkitektkonkurranse.

• Skateparken kan utvides og suppleres 
med én til, og oppgraderes med feks 
tribuner. Sted å være, også uten å skate.

vær. En bedre avskjerming både estetisk og støymes-
sig mot parkeringsarealet i bakkant kan f.eks. være 
en voll, som også gir sitte-/tribunemuligheter langs 
aktivitetsparken. Det kan også lages mer lokal skjer-
ming samtidig som riktig belysning ivaretar trygghet. 
Avbøtende tiltak på steder som er utsatt for vind 
kan være vegetasjon i form av busker og trær, og 
vindskjermer. Det er vitig å sørge for lav vegetasjon i 
tillegg til trær slik at vinden dempes ned mot bakken.

Service, gjestehavn og bobilhavn
Vi tror at en flott aktivitetspark i kombinasjon med en 
attraksjon som et bybad, kan gjøre Sandefjord mer 
tiltrekkende som gjestehavn. I den sammenheng bør 
det vurderes å styrke gjestehavntilbudet i tilknytning 
til parken, som et rolig alternativ for blant annet 
familier.

Bobilplassen er i dag svært populær. Den ligger på 
den "fineste tomta" i parken. Man kan vurdere å 
flytte den dersom man skal planlegge hele området 
på nytt, men  i vår skisse for området har vi vist en 
mulighet for at den også kan bli liggende.

Gjestehavn, bobilhavn og en aktivitetspark med 
utvidet tilbud, vil ha behov for noe service. Til 
sammen kan det gi marked for et felles servicebygg, 
med offentlige toaletter, dusj/garderobe, og evt. 
utleie av idrettsutstyr til aktivitetsparken.
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Den gyldne middelvei

Oppgradere aktivitetsparken med høy kvalitet og 
etter en helhetlig plan, for eksempel på bakgrunn av 
en designkonkurranse. Parken kan inkludere: 

• Mange aktiviteter i et konsentrert område, som 
en kombinasjon av ballbaner, andre trenings- 
og aktivitetselementer, og oppholdssteder

• Støyvoll med sittemuligheter/tribune langs par-
keringsplassen.

• Servicebygg - felles for gjestehavn, bobilparke-
ring og aktivitetspark.

• Åpen gresslette til opphold i tilknytning til bad 
og mulig fremtidig strand (se Strømbadet).

Sett i gang

Skatepark som planlagt.

Etablere bysykkelpunkt på området.
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Den gyldne middelveiEksisterende situasjon

Utendørs squashbane, 
New York

Skatepark i Gjøvik med  
streetbasket og klatring. Betongpark.

Petanque

Bordtennis, Philadelphia Navy Yards

Buen lekeplass, Mandal. Asplan Viak.

Caulfield Campus Green, 
Melbourne

Tenk stort, tenk Sandefjord!

På sikt kan det vurderes å flytte bensinstasjonen til 
en mindre sentral tomt og utvikle dette området til 
bolig. Det vil gi mulighet for å flytte dagens busshol-
deplass nærmere aktivitetsparken og Strømbadet, 
som kan bli et viktig målpunkt for særlig større barn 
og ungdom som kjører kollektivt.
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Strømbadet

Type bad
En bademulighet i sentrum lenge vært ønsket. Et 
badested kan være en flott attraksjon for byens 
beboere og tilreisende, og kan knyttes til Sandefjords 
kurbadhistorie. Et bad kan ta mange former: Bybad/
bybasseng med ulik grad av rensning og/eller opp-
varming, sjøbad med tilrettelegging for bading via 
bryggeanlegg, stupetårn o.l., eller en bystrand med 
påfylling av sand og mer naturlignende kvaliteter.

Dybde- bunn- og vannforhold gjør det utfordrende 
flere steder med sjøbad, og særlig med bystrand 
(nærmere beskrevet på s. 10). Bystrand på Stub ble 
vurdert og forkastet i 2007. 

En mulighet er en kombinasjon mellom basseng med 
rent fersk- eller saltvann eller filtrert sjøvann, og til-
rettelegging for bading i sjøen når vannkvaliteten er 
god nok. Ferskvann gir mulighet for oppvarming, noe 
som kombinert med innbygging i vinterhalvåret kan 
gi et helårs tilbud. Oppvarmete saltvannsbasseng vil 
selv med rensing få problemer med tilgroing.

En ren bystrand vil etter vår vurdering vanskelig 
kunne konkurrere med det rike utvalget av strender 
med rent vann og flotte naturkvaliteter ellers i  
Sandefjordsfjorden. Vi mener det heller bør satses 
på en annen og mer urban opplevelse: Et bybad med 
kiosk/café, tilrettelegging med toaletter/garderobe 
og universell utforming, tilknyttet aktivitetstilbud, og 
kanskje med badstu og mulighet for isbading, og/
eller et basseng som kan varmes opp og overdekkes 
i vinterhalvåret.

Bassengdrift kan være kostbart. Hvis man må innføre 
betaling for et evt. basseng bør badet som helhet 
utformes slik at  det blir mulig å bruke sjøbadet og 
oppholdsarealer uten å betale.

Lokalisering
Hele sjøfronten har vært med i vurderingen av mulig 
lokalisering for et badeanlegg. Kriteriene har vært 
akseptabel vannkvalitet i sjøen, ettermiddagssol, 
nærhet til oppholdsarealer på land med ettermid-
dagssol, nærhet til byen, og skjerming for båttrafikk. 
Området vest for Hesteskoen er mest aktuelt ut fra 
disse kriteriene. Inne i Hesteskoen er vannkvaliteten 
hyppigst dårlig pga. overløpsledning. Stub ligger 
litt langt unna byen, og har mindre ettermidagssol. 
Lenger inn mot byen kommer man tett på fergene og 
annen båtaktivitet.

Mulig bruk av Strømbadet
Strømbadet er et ikonisk bygg knyttet til byens kur-
bad-historie og et blikkfang i havnebassenget. Det 
eies av Ulabrand båtforening, som bruker det som 
foreningshus og har brygger til båtplasser. Forenin-
gen har også rettigheter til opplag av en del båter på 
land, og til å avstenge området med gjerde. Brygga 
og huset er ikke allment tilgjengelig. Vi mener Strøm-
badet på sikt bør åpnet for publikum, og at etable-
ring av et moderne bybad rundt den gamle struktu-
ren er den god måte å gjøre dette på som sikrer bruk 
og aktivitet.

Forslag til tiltak fra tidligere faglige 
arbeid og medvirkningsprosesser

• Bybadestrand i Hesteskoen eller syd-
over mot Stub. Tilgjengelig for barn, 
voksne og funksjonshemmede. 

• Bruke Strømbadet til sjøbad igjen
• For at skal være attraktivt å bade i/ved 

Hesteskoen: Fjerne bunnmateriale som 
gir grobunn for grønske - mudre. Redu-
sere/fjerne overvann. Nett ved pirene 
som renser/tar seg av søppel utenfra). 
Etablere god gjennomstrømming med 
strømsettere. Etablere mulighet for å 
gå ned til vannet.

• Hesteskoen og Badeparken mulige ste-
der for nytt badeanlegg.

Et bybad på Strømbadet krever at kommunen kjøper 
badet av båtforeningen, samt investerer i nytt bryg-
geanlegg med universell utforming, og at bygget i 
seg selv renoveres og tilpasses ny bruk. Det er plan-
lagt noe mudring og tildekking rundt Strømbadet som 
en del av prosjektet Renere Sandefjordsfjord. Avhen-
gig av plassering av bryggeanlegg og/eller basseng 
kan det bli aktuelt mer noe ytterligere mudring, men 
det må tas hensyn til at ikke forurensede masser 
som nå dekkes til virvles opp igjen.Sjøbad, basseng 
og andre evt. elementer kan etableres hver for seg 
eller i etapper, og dersom vannkvaliteten blir bedre i 
fremtiden kan man vurdere etablering av bystrand i 
tilknytning til anlegget på nytt.

For at nye Strømbadet skal bli et drivverdig sted er 
det viktig å fylle huset med aktiviteter gjennom året. 
Det kan, i tillegg til badehus med wc, garderober og 
betjening/kiosk/café i bassengets åpningstider, være 
serveringssted i helger, utleielokale for selskap, og 
et enkelt overnattingssted f.eks. som Kystledhytte i 
samarbeid med Oslofjordens friluftsråd eller lignende. 

Det bør startes dialog med båtforeningen Ulabrand 
så tidlig som mulig. Ved utbygging av Stub kan båtfo-
reningen f.eks. tilbys båtplasser og klubblokaler der, 
med gode parkeringsmuligheter på land. Hesteskoen 
er en annen mulighet dersom denne mudres tilstrek-
kelig.

Det er også mulig å etablere badeanlegg uten å ta 
Strømbadet i bruk.

Mer om Strømbadet og mulige varianter på s. 30-31.
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Den gyldne middelvei

Første byggetrinn av nye Strømbadet. Ny 
atkomst og bryggeanlegg/sjøbad i tilknytning til 
badebygningen, samt renovering av bygningen. Fly-
tende badstu som kan leies for utflukter i rolig sjø.

Sett i gang

Etablere infopunkt om byens kurbadhistorie og 
badekultur med Kurbadet, Strømbadet, og sjøbadet 
på Stub.

Tenk stort, tenk Sandefjord!

Andre byggetrinn av nye Strømbadet: Oppvar-
met ferskvannsbasseng som man kan bygge tak over 
om vinteren.

Mulig framtidig badestrand på land dersom forhol-
dene ligger til rette og vannkvaliteten bedrer seg. 
Kan ses i sammenheng med en evt. utfylling av Stub.
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Tenk stort, tenk Sandefjord!

Eksisterende situasjon
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Flytende badstu
I tre, med påhengsmotor. 

Enkel kafé, utleielokale,
overnattingstilbud o.l.

Skifterom og wc

Eksisterende badehus
Renovert og ombygget / 
tilpasset ny bruk og 
universell tilgjengelighet for 
de viktigste funksjonene

Basseng med mulighet
 for oppvarming og tak

25 m lengde

Pir Hesteskoen

Infopunkt / mast

Tidligere
 ky

stli
nje

Ny
 k

ys
tli

nj
e

Adkomstbrygge 
3,5 m bred trebrygge

Mulig framtidig strand 
Dersom vann- og bunnkvaliteten blir god nok.

Sjøbad
m/rullestolrampe, skrånende gulv,
rett gulv og uten gulv (ca halvparten)

Bryggeanlegg sjøbad
Trebrygge, flytende eller på påler
m/ sittemøbler, sitte- og badetrapper
forhøyninger, dusjer og badestiger

Kiosk, badevakt mm.

Bryggeanlegg rundt basseng
Trebrygge m/ gjerde, 
sittemøbler, og dusjer.
Flytende eller på påler

Belysning
Stolparmaturer på adkomstbrygge og 
pullertarmaturer på øvrige bryggeanlegg

Prinsippsnitt sjøbad

Variant 1 - lagt over eksisterende situasjon
Strømbadet tas i bruk, eksisterende brygger fjernes.
Basseng og sjøbad tilpasset dagens/framtidige dybder
Dybde i øst som kan muliggjøre stupetårn.

Variant 2
Strømbadet tas ikke i bruk, kun mindre brygge 
fjernes. Kun basseng med tilleggsfunksjoner, 
ikke sjøbad. Litt tett på småbåtbrygger.

Variant 3
Strømbadet tas ikke i bruk, kun mindre brygge 
fjernes. Basseng med tilleggsfunksjoner, og 
mindre sjøbad. Dybde i sør kan muliggjøre 
stupetårn. Atkomst via pir.

Variant 4
Strømbadet tas i bruk, eksisterende brygger 
fjernes. Basseng og sjøbad tilpasset dagens/
framtidige dybder. Dybde i sør som kan 
muliggjøre stupetårn.

Variant 5
Strømbadet tas i bruk, eksisterende brygger
fjernes. Krever mer mudring.
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Bryggeanlegg sjøbad: 
Sørenga sjøbad, LPO Arkitekter

Flytende badstu:
Seattle, goCstudio (arkitekt). Budsjett: $40.000 i 2005

Islands brygge, København, PLOT Arkitekter 

Oppvarmet basseng: 
Basseng i gjestehavna i Arendal, Litehouse (leverandør) Como i Italia Badeschiff i Berlin

Overdekning med tak i vinterhalvåret:
Litehouse øverst, Badeschiff nederst

Referansebilder

Badebrygge Tjuvholmen, Oslo

Flytende badstu langs havnepromenaden i Oslo

Eksempel på trykkimpregnert kjernefuru beskrevet i pris- 
eksempel s. 47.
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Hesteskoen

Åpenhet og monumentalitet
Åpenheten mellom Badeparken og fjorden er en 
viktig kvalitet for byen, og kommunen har vært 
restriktiv med tiltak som kan redusere den visuelle 
kontakten. Det samme gjelder tiltak som kan redu-
sere opplevelsen av Hesteskoens form, og konkurrere 
med opplevelsen av Hvalfangstmonumentet.

Resultatet er at åpenheten er ivaretatt, men også at 
området oppleves noe utflytende. Dette forsterkes 
av at Tivolitomta ligger uutnyttet, slik at det åpne 
området kun har en klar avgrensning i nord og noe 
i vest med Park hotell og Hjertneskartalet. Kanskje 
gjør dette også at hovedveiene, parkeringsarealene 
og trafikken får dominere mer enn nødvendig i 
området, både visuelt og med støy. Området er også 
utsatt for vær og vind inn fra fjorden, særlig om vin-
teren. Vi mener man bør bevare åpenheten, men at 
området er så stort at det heller ikke tar skade av at 
man gjør inngrep enkelte steder. Utbygging på Tivoli-
tomta og evt. også på fergeområdet vil gi en bedre 
"innramming" av det åpne rommet på sikt.

Hesteskoen er stor, og oppleves i liten grad som form 
når man står tett på på land. Tiltak til for å endre på 
dette (murer og andre kraftige vertikale elementer, 
samt "rydding" av bassenget) ville gå på bekostning 
av den ønskete åpenheten mot parken, og redusere 
bruksverdien av vannspeilet. Vår vurdering er at 
formen er mindre viktig, og at man i stedet bør satse 
på tiltak som øker bruksverdien og gjør området til 
et hyggeligere sted å oppholde seg. Vannspeilet bør 
mudres for å gjøres mer utnyttbart, og fylles med 
flytebrygger og småbåtliv som gjør det til et interes-
sant sted å besøke.

Forlengelse av aktivitetsparken
Gressletta langs Hesteskoen er lite i bruk i dag, og vi 
mener man her bør vurdere et anlegg med leke- og 
aktivitetselementer. Elementene nærmest fergeområ-
det vil være attraktive for ventende fergeturister, og 

man har her muligheten til å vekke nysgjerrigheten 
på Sandefjord slik at de kanskje legger inn et lengre 
besøk neste gang. Sikkerhetshensyn må vurderes 
med tanke på at lekeområdet vil ligge tett på vann-
kanten. Vi foreslår et infopunkt med klatretårn for 
barn og voksne i dette området som gir utsikt mot 
hestesko, sjø og Hvalfangstmonumentet. Tema 
for infopunktet er hvalfangerne og andre sjømenn 
og -kvinner, deres utferdsrang og hjemlengsel og 
hvordan det har preget byen.

Mer om parken på s. 34-35.

Strandpromenaden og Hvalfangstmonumentet
Både Strandpromenaden og rundkjøringen rundt 
Hvalfangsmonumentet har mye trafikk og vil ha det 
så lenge fergeterminalen ligger i sentrum. Likevel kan 
det gjøres tiltak for å bedre forholdene for myke tra-
fikanter på langs og tvers, og gjøre veiarealet mindre 
dominerende.

Gateparkering langs Strandpromenaden lager en 
unødvendig visuell barriere mellom parken og 
fjorden. Ved gjennomgang av parkeringspolitikken 
for sentrum bør man vurdere å fjerne gateparkerin-
gen her og erstatte arealet med sykkeltrasé og/eller 
utvidet fotgjengerareal. Det bør også vurderes om 
kjørebanen i rundkjøringen rundt Hvalfangstdoku-
mentet kan smalnes inn noe, selv om en ekstra kjø-
rebane til fergeområdet må opprettholdes. Smalere 
kjørebaner gir lavere fart og enklere kryssing for 
fotgjengere, og arealet kan omfordeles til sykkeltrasé 
og/eller utvidet fotgjengerareal (se sykkel s. 10).

Badeparken
Badeparken har åpne arealer som egner seg godt 
for utendørs arrangementer som konserter o.l. Are-
alene er fleksible med faste installasjoner i bakken, 
og det rigges opp etter behov til hvert arrangement. 
Vi mener det derfor ikke er behov for en annen fast 
utendørsscene et annet sted langs sjøfronten. 

Konkrete forslag fra tidligere faglige arbeid 
og medvirkningsprosesser

Hesteskoen
• Badeparken og Hesteskoen kan knyttes bedre 

sammen med tiltak langs Strandpromenaden.
• Oppgradering av sjøfronten med helhetlig ma-

terialbruk som en del av promenaden. Ned-
trapping o.l. for å komme ned til vannflaten.

• Forsterke hestesko-formen med vertikale ele-
menter (påler, trær, belysning og hekker), og 
gangakser (sentrert krysning av Strandprome-
naden).

• Unngå tilfeldige bygg og å stenge for kontakt 
med parken.

Vannspeilet i Hesteskoen
• Fjerne flytebrygger og radiale elementer av 

estetiske hensyn. 
• Fjerne pirene og plassere skulptur, installasjon 

eller funksjon sentrert i hesteskoformen.
• Permanent gjestebrygge til Park hotell.
• Opprettholde den historiske funksjonen som 

småbåthavn, men vurdere utforming, endrede 
behov for sikkerhet, sjødybde og antall plas-
ser. Behov for nye båtplasser for nye byboere? 

• Gjestehavn i tilknytning til aktivitetsparken og 
friområder. Roligere alternativ.

• Småbåthavn på utsiden av vestre molo vil 
redusere sjøutsikt og være unaturlig ift. vær 
og vind. 

• Alternativ til småbåthavn: Annen vannaktivi-

tet/opplæringstilbud: Jolleseiling, robåter, 
kano, kajakk, vannsykkel, etc. Kan være 
permanent lokalisering for museumsbåtene. 

• Uansett funksjon: Nødvendig med forbe-
dring av vann- og bunnforhold. Rengjøre, 
utdype ved mudring, kunstige strømsettin-
ger. 

Hvalfangstmonumentet
• Et kvadrat rundt holdes fritt for bebyggelse.
• Parkområdet rundt bearbeides for å un-

derstreke sammenhen by/fjord. Gjøres i 
gateplanet med blomster og steinsetting. 
Benker og lave hekker i rundkjøringens 
ytterkant for at monumentet skal kunne 
betraktes på avstand.

• Strandpromenaden bør ikke legges nord for 
monumentet pga. den historiske situasjo-
nen, og at monumentaliteten vil svekkes. 

• Publikumstilgjengelighet bedres ved at kjø-
rearealet strammes inn og legges ytterst i 
sirkelen.

Badeparken
• Kunstgressbane og lekeanlegg i parken
• Paviljongbygg i parken, som f.eks. foreslått 

kafébygg i Badeparkens sørvestlige hjørne 
nær Hjertnes amfi.

• Skøytebane med varmebu i Badeparken, 
f.eks. i hørne mot torget.
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Sett i gang

Kombinert infopunkt og klatretårn med utsikt 
øst for Hesteskoen. Tema hvalfangerne, utferdstrang 
og hjemlengsel. Sikt til hvalfangsmonumentet, byen, 
hesteskoen og ut fjorden. Lett tilgjengelig for ferge-
passasjerene som står i kø.

Infopunkt med tema byen vår innerst i Hesteskoen, 
med bykart og oversikt over viktige steder.

Den gyldne middelvei

Videreføring av havnepromenaden med gangvei 
langs hesteskoen helt til fergeområdet. Nedtrapping/
brygger noen steder så man kommer ned til vannet.

Leke- og aktivitetsområde sør for Strandprome-
naden og Hvalfangsmonumentet, for eksempel ned-
felte trampoliner, buldresteiner og klatrenett.

Stramme inn Strandpromenaden. Fjerne gate-
parkeringsplasser og vurdere om mulig å stramme 
inn kjørebane i rundkjøringen. Kan erstattes av syk-
kelfelt på begge sider eller med toveis sykkelvei med 
fortau på en av sidene. Lav støymur i sittehøyde 
langs Strandpromenaden.

Bred og godt markert fotgjengerovergang der det 
går tråkk fra hesteskoen til Strandpromenaden i dag, 
og en tydelig gangforbindelse gjennom parken 
mot sentrum.

Oppgradere Hesteskoen, inkl. mudring av bassen-
get og flere småbåtplasser, og utvidet gjestehavn.

Ny bro mellom pirene som småbåtene kan kjøre 
under (trapp i begge ender), og som gjør pirene mer 
attraktive å gå ut på. Vil kreve noen tiltak i pirene + 
at det ryddes opp i småbåthavnene slik at seilbåtene 
blir liggende utenfor.

Tenk stort, tenk Sandefjord!

Yttergligere nedskalering av Strandpromena-
den dersom fergene flyttes ut av sentrum på sikt. 
Stoppe gjennomkjøring eller utforme som shared 
space-løsning med eget belegg, slik at Badeparken, 
Aktivitetsparken og Hesteskoen får bedre sammen-
heng.

Den gyldne middelveiEksisterende situasjon
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Fergeanlegget

Det har ikke ligget innenfor oppdraget å drøfte hvor-
vidt fergene bør flytte eller ikke, men det er vist en 
mulighet for utbygging uten fergeterminal i fremti-
den. Havneaktiviteten som positiv tilstedeværelse og 
fergeturistene som potensiell ressurs er drøftet under 
kvaliteter s. 16.

Bedre sameksistens mellom by og ferge
Fergeområdet skal ligge der det gjør i en rekke år 
framover. Så lenge fergeterminalen ligger der den 
gjør bør det stilles krav til operatørene slik at driften 
tilpasses byens behov så langt det er mulig. Ny 
teknologi utvikles som kan bedre sameksistensen; 
batteridrift av fergene inn og ut av havna som er 
under innføring i Sandefjord er et vellykket eksempel 
på dette.

Biloppstillingsarealet rundt terminalen bidrar til 
at sjøfronten i denne delen av byen oppleves noe 
utflytende med mye trafikkareal. Aktørene bør etter 
vår mening utfordres til å effektivisere plassbruken, 
slik at asfaltflatene til biloppstilling på land blir minst 
mulig. Ombordkjøringsrampe + området rundt vil bli 
fornyet ila. 1-2 år for å kunne ta imot ny tonnasje fra 
2019, og det vil antagelig bli behov for plass til flere 
biler. Dette er en god anledning til å stille krav om å 
effektivisere arealbruken. Vi mener man bør vurdere 
muligheten for å rive bygningen der Biltilsynet lå 
tidligere, og omorganisere oppstillingsarealet f.eks. 
gjennom å bygge oppstillingsaral i to etasjer. Dette 

Konkrete forslag fra tidligere faglige 
arbeid og medvirkningsprosesser

• Bebyggelse trekkes fra byen og mot 
havnen mellom Thor Dahl-bygget og 
Hvalfangsmonumentet/Jernbanealleen. 

• Avsluttes i livet med Thor Dahl-bygget 
slik at blir åpen kaifront / god passasje 
langs kanten og slik at Kokeriet får ligge 
eksponert.

• Kan tenkes at det kan bygges over de-
ler av oppstillingsareal til fergeterminal 
mellom Thor Dahl og Tollboden. Serve-
ringssteder. 

• P i området bør skje i anlegg.
• Bedring av de lokale trafikale forholdene 

med en fjerde arm på rundkjøring.
• Skal det bli noe skikk på havneområdet 

bør ferja bort fra indre havn (Hotvedt-
moen Eiendomsselskap)

• Color Line et opplevelsespunkt som 
supplerer opphold i Sandefjord (Visit 
Sandefjord)

• Mange som liker ferga (Color Line)
• Så lenge det skal være fergedrift i San-

defjord, ønsker vi å være i indre havn 
(Color Line)

kan frigjøre areal til et bygg der Thor Dahls gate 
møter brygga, som gjør Bryggetorget mindre utfly-
tende og tilfører aktivitet (se Brygga s. 38).

Gangforbindelser over fergeområdet
Det er behov for bedre gangforbindelser på tvers 
over fergeområdet. Den offentlige havnepromenaden 
går langs Strandpromenaden, som oppleves som en 
omvei rundt fergeområdet for dem som går langs 
sjøfronten. Den raskeste veien går langs kaikanten 
og er en "snarvei" gjennom ISPS-området som kun 
kan brukes når fergene ikke ligger til kai. I tillegg går 
det en grønnmalt gangforbindelse over oppstillingsa-
realet som males opp hver sesong, men som går i en 
svingete trasé som først og fremst er tiltenkt gangt-
rafikk internt på fergeområdet. Vi mener man bør 
inngå avtale med fergeoperatørene om en bedre og 
mer permanent opparbeiding av gangforbindelsene, 
og at hovedforbindelsen utenfor ISPS-området får en 
mer rettlinjet trasé. 

Arealreserve for framtidig sentrumsutvidelse
Når fergeaktiviteten en gang skal ut, frigjøres 
området til byutvikling og en forlengelse av sentrum. 
Innhold i ny bebyggelse på kaia kan være boliger, 
handel, kontor og servering. Kanskje kan bebyggel-
sen også romme et maritimt museum med innendørs 
helårs visning av hvalfangsbåten Southern Actor, 
dersom denne en gang tas ut av drift.
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Sett i gang

Bedre forbindelsene over fergeområdet. 
Etablere havnepromenade over området, i to 
alternativer. Et alternativ som er raskeste vei over 
trafikkområdet, og et langs sjøfronten over fergenes 
ISPS-område, og som kun er åpen når fergene ikke 
ligger til kai. Åpningstider må skiltes der det er natur-
lig å ta av ved Hesteskoen. 

Etablere infosenter/prosjektkontor for havnepro-
menaden og sjøfrontutviklingen i den gamle tollbo-
den på fergeområdet, se s. 22.

Den gyldne middelvei

Effektivisere fergeområdet, f.eks. ved å rive tilbygg til 
tollboden, og omorganisere parkeringsplasser og kjø-
remønster. Det kan frigjøre plass til et bygg som gir 
et nytt målpunkt i forlengelsen av Thor Dahls gate, 
og henvender seg mot "bryggetorget" og sjøfronten 
med servering og utstillingslokale for Southern Actor.

Plass til kjøring til Utstikker 2 for tungtransport må 
opprettholdes (også i Tenk stort).

Tenk stort, tenk Sandefjord! 

Dersom fergeterminalen flyttes etter 2025 
muliggjør det en videreføring av sentrumsbebyggel-
sen fra Tivolitomten og helt ned til kaia, og dermed 
mulighet for bedre kontakt mellom byen og vannet.

Det anlegges bykvartaler med et sentralt torg. 
Dagens fergekai med utenforliggende konstruksjoner 
kan brukes som skulpturbrygge og etableres samtidig 
med utbyggingen f.eks. med en kunstnerkonkur-
ranse.

Eksempel skulpturbrygge/pir. Parque 
Dinosaurio, Getxo i Spania. 
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Den gyldne middelveiDagens situasjon Tenk stort, tenk Sandefjord!

Utstikker 2
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Brygga

De virksomme utstikkerne, kaiene og bryggene i 
området er en viktig kvalitet, og gir et variert båtliv 
fra store ferger og nyttefartøy til museumsbåten 
Southern Actor, mindre fiskebåter og små og store 
fritidsbåter. Samtidig er det rom for økt utnytting 
av landarealet, med mye parkering og åpne flater. 
Åpenheten mot fergeområdet bidrar til dette, samt at 
Carlsenkvartalet er lavt utnyttet. 

Servering, gjestehavn og åpenhet mot sjøen
Vi mener at serveringsaktiviteten langs sjøfronten i 
stor mulig grad bør konsentreres til dette området, 
for å skape mest mulig aktivitet og også unngå 
arealkonflikter andre steder der det er flere boliger. 
Med økt aktivitet kan det også bli marked for flere 
plasser i gjestehavna, og det ser ut til å være rom for 
å utvide denne.

Utserveringen som ligger i området i dag har i stor 
grad blitt bygget inn med glass og takkonstruksjoner, 
både på vann og land. De fremstår dermed mer og 
mer som bygg, men uten samme krav til utforming. 
Det kan vurderes å ryddes opp noe, i den grad det 
lar seg kombinere med drift av serveringsstedene. 
Det viktigste etter vår mening er å opprettholde noen 
steder der flyterestauranter ikke blokkerer kontakten 
med vannet. Det gjelder særlig sikten fra Thor Dahls 
gate mot Southern Actor, der man relativt nylig har 
utvidet restaurant Pir 4 og i den sammenheng skal 
forlenge museumsbrygga. Dersom det er mulig 
mener vi man bør søke en annen løsning for Pir 4, 
for eksempel i et nytt bygg inn mot fergeområdet (se 
Fergeområdet s. 36-37).

Thor Dahls gate og bryggetorget
Sandefjord byen vår AS m.fl. har nylig lansert et 
forslag for fornying av gata med et prosjekt av 
landskapsarkitekt Gullik Gulliksen, som ser ut til å 
følge en tilsvarende tankegang (Sandefjords Blad 
02.05.2017) 

Konkrete forslag fra tidligere faglige arbeid 
og medvirkningsprosesser

• Bryggetorg/bryggedans mellom Thor Dahl.
bygget og Terminalbygget sommerstid.

• Flytende serveringssteder som sjøbua gir 
preg av midlertidighet og bør unngås eller 
plasseres/utformes for helårs bruk.

• Beholde utsyn til sjøen fra gatene ned til 
havnen.

• Knutepunkt mellom byen og Kilenområdet. 

Thor Dahls gate
• Viktigste forbindelsen mellom Torget og 

havna. Utvikling av Tivolitomta må gjøre 
gata mer attraktiv.

• Stenges for gjennomkjøring og forbeholdes 
fotgjengere /syklister evt. kollektivtrafikk. 

• Thor Dahls gate etableres som park/gang-
drag opp mot torvet, evt. supplert med 
vannføring/kanal fra torget ned til fjorden. 

Carlsenkvartalet
Kombinasjonen av at veien forbi Carlsenkvartalet er 
trafikkert og at den er utformet som en vei med slake 
kurver og brede rabatter, gjør at den oppleves som 
en barriere for myke trafikanter. Ulike alternativer 
har vært drøftet, bl.a. i parallelloppdrag arrangert av 
Sandefjord kommune i 2009. Vi anbefaler at man i 
stedet for å legge veien i kulvert inne i kvartalet vur-
derer å flytte den noe og gi den en mer gatemessig 
utforming. Ved å flytte veien og fasadelivet noe inn 
i kvartalet, får man mer areal på kaisiden som gjør 
dette arealet mer brukbart. Smalere og mer rettlinjet 
gateutforming gir lavere fart, som demper støypro-
blemer og gjør barrierevirkningen mindre.

Brødrene Berggren
Brødrene Berggren er med sin fiskebutikk og -restau-
rant en institusjon i byen, og driver et av få aktive 
fiskemottak i Oslofjorden (se også beskrivelse under 
kvaliteter / havneaktivitet på s. 16). Virksomheten 
klarer seg innenfor det arealet den har i dag, og lever 
også godt med at bryggekanten og mottaksområdet 
er allment tilgjengelige. Det er imidlertid viktig for 
aktiviteten at det er mest mulig uhindret adgang til 
sjøfronten langs hele indre havnebasseng, og at det 
ikke legges hindringer i sjøen slik at båtene ikke får 
manøvrert.

Southern Actor
Southern Actor og Hvalfangsmuseets behov er 
beskrevet under maritim historie på s. 17. Vi mener 
museets tanke om et utstillings- og formidlingslokale 
på land er en god løsning, og at dette kan kombi-
neres med et serveringssted i et nytt bygg inn mot 
fergeområdet, med fri sikt mot hvalbåten.

Dersom det på lengre sikt blir aktuelt å ta båten på 
land, mener vi man bør vurdere å bygge et større 
innendørs formidlingssted rundt båten, ved sjøen. , 
Dette kan for eksempel legges til Fergeområdet ved 
framtidig byutvikling der.

• Konflikten mellom parkerte biler, fotgjenge-
re og syklister må reduseres i området. 

Ved Carlsenkvartalet
• Ulike løsninger for utvikling av kvartalet 

fremkom i parallelloppdrag i regi av kom-
munen i 2009.

• Bryggekanten mellom Thor Dahl-bygget og 
Kilen bør ikke bebygges. Den visuelle kon-
takten med sjøen fra Kilgata er viktig som 
overgang og stedsidentifisering. 

• Vurdere forskyvning av veien ved Carl-
senkvartalet for å gi bedre veiføring ut 
Kilgata og mer rom til utvidelse av brygge-
arealet.

• Ved forskyvning av veiareal inn i Carl-
senkvartalet bør vunnet areal avsettes til 
sosiale aktiviteter og møteplass i forbindel-
se med bryggetorg slik at visuell kontakt 
mellom Thor Dahl, Fea Bolt og Berggren 
beholdes.
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Sett i gang

Infopunkt om hvalfangstindustrien i Sandefjord og 
Southern Actor, og ett om Fea Bolt og fiskebasarene.

Bysykkelpunkt i kort avstand til gjestehavn og 
fergeanløp.

Starte på bedre forbindelse mot Thor Dahls 
gate, f.eks. ved å fjerne p-plasser og lage bredere 
fotgjengersone.

Den gyldne middelvei

Utvide gjestehavn.

Etablere bryggetorg der Thor Dahls gate møter 
sjøen. Torget kan ha skulpturelle lekeelementer, 
oppholdssoner, trær mm. I forbindelse med arrange-
menter kan p-plassen ryddes og det kan settes opp 
en temporær scene. 

Torget utformes i sammenheng med Thor Dahls 
gate, som opparbeides som gjennomgående bygate 
helt ned til sjøen. Gateutforming med høy kvalitet, 
redusert parkering og ferdsel på fotgjengernes pre-
misser. 

Hjørnetomta mot fergeområdet utvikles med 
nytt bygg som henvender seg mot sjøfronten og 
torget med servering og et utstillings- og formid-
lingslokale for Hvalfangstmuseet knyttet til Southern 
Actor.

Om mulig flyttes Restaurant Pir 4 inn i nybygg på 
kaia (forrige punkt), slik at det blir fri sikt mellom 
utstillingssted/bryggetorg og Southern Actor. 

Utbygging av Carlsenkvartalet innenfor dagens 
rammer, med vei- og kaibredde slik den er i dag. 

Vurdere å etablere nytt busstopp mellom Thor Dahl 
og Carlsenkvartalet samt sykkeltrasé øst-vest. Må ses 
i sammenheng med busstopp og sykkeltilrettelegging 
i sentrum for øvrig (se s. 12-13). 

Tenk stort, tenk Sandefjord!

Flytte veien forbi Carlsenkvartalet lenger inn i 
kvartalet og trekke fasadelivet tilbake, slik at kaia og 
fortauet foran kvartalet blir bredere. Flere gode fotj-
gengeroverganger og et dekke som gjør det tydelig 
at trafikken må holde lav fart gjennom området.

Kaiplass foran Carlsenkvartalet kan brukes til 
paviljongbygg (cafeer, småbutikker etc.) med god 
åpenhet mellom. Skjermer deler av kaiområdet fra 
gata og gjør det mer attraktivt for opphold. 

Mest mulig sammenhengende bygulv i hele 
området med aktive fasader mot sjøen/byrommene, 
og ferdsel på fotjgengernes premisser bortsett fra 
der gata går gjennom.
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Tenk stort, tenk Sandefjord! (Viser Den gyldne middelvei på fergeområdet)Eksisterende situasjon
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Kilenområdet

Området er under utbygging etter områderegule-
ringsplan for Kilenområdet fra 2001. Første byg-
getrinnen felt C er ferdigstilt (bolig, noe næring 
og forretning/servering mot byrom), mens D og E 
har byggestart om kort tid (bolig). Det forventes at 
det snart settes i gang detaljregulering av de siste 
feltene F, G og H. Felt A er Brødrene Berggren som 
skal videreføre sin virksomhet. Det var planlagt en pir 
til i sjøen mot Brødrene Berggren (felt B) med hotell, 
som likevel ikke vil bli bygget ut. 

Med utbyggingen får området mange flere beboere. 
Det er en utfordring at mange av dem som flytter inn 
i sentrale leiligheter er godt voksne, og at man kan 
få en ensrettet befolkning i et relativt stort område. 
Dette har i stor grad skjedd i første byggetrinn der 
leilighetene også har blitt svært kostbare grunnet 
opprydding av forurenset sjøbunn og bygging i 
sjø. I forbindelse med felt D, E og F er det planlagt 
noen lekeplasser og aktivitetsarealer, men det er 
ikke større sammenhengende uteoppholdsarealer i 
området.

Båtplassene langs bryggevandringen i Kilenområdet 
er knyttet til boligene i prosjektet og er ikke allment 
tilgjengelige.

Blokkene i felt C er relativt dominerende i bybildet, 
med en annen fasadelengde og skala enn i området 
ellers. De er bygget ut i fjorden og slik sett et brudd 
med åpenheten mot sjøen man har ønsket å beholde 
andre steder langs sjøfronten. Neste byggetrinn D 
og E er brutt opp i flere mindre bygg. I detaljplan-
leggingen av G og F mener vi det bør vurderes om 
man skal trekke seg tilbake fra vannet i større grad. 
Slik planen er i dag vil kilen bli trang, og områ-
dene innerst i Kamfjordkilen vil få begrenset sikt til 
sjøfronten for øvrig. En tilbaketrekning kan gi rom 
for et større allment tilgjengelig aktivitetsområde 
mot sjøfronten som et tilskudd til uteoppholdsareal i 
nærområdet. 

Kontakt mellom Kilenområdet og sentrum
Mellom Brødrene Berggren og Kilenområdet ligger 
det i dag en gjesteparkeringsplass som hører til 
boligene i området. Dette gir et opphold i den delen 
av sjøfronten som har sentrumsfunksjoner, som for-
sterkes av at sjøfronten er lite opparbeidet her med 
en lite brukbar steinstrand. Vi foreslår å opparbeide 
sjøfronten med en brygge i dette området for å gi et 
bedre bindeledd mellom "serveringsområdene" på 
Brygga og rundt torget i Kilenområdet.

Eksempler på utendørs treningsapparater som 
passer for alle aldersgrupper
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Tenk stort, tenk Sandefjord!Eksisterende situasjon

Sett i gang

Etablere ett infopunkt om isdam-historien og videre 
turmuligheter, i tillegg til ett om tidligere mekanisk 
industri, bryggerihistorien og "Bayer Street", samt ny 
byutvikling i området

Skilte/markere gangforbindelsene videre mot 
Preståsen.

Vurdere tilbaketrekking av byggegrenser og større 
åpenhet mot fjorden i planlegging av felt G og F, i 
samråd med grunneier.

Den gyldne middelvei

Etablere brygge med kiosk mellom Kilentorget 
og Brødrene Berggren som gir mulighet for lek ved 
vannet og tydeligere forbindelse til sentrum.

Bussholdeplasser vurderes flyttet til Brygge-området 
(se s. 12-13). 

Tenk stort, tenk Sandefjord!

Trekke tilbake bebyggelse felt G/F og legge deler 
av uteoppholdsarealene på sjøsiden. Etablere bred 
urban havnefront med treningsapparater og andre 
elementer for fysisk aktivitet for folk i alle aldre. 
Tilbaketrekning av bebyggelse gir bedre sikt og 
åpenhet til havnebassenget fra Kamfjordkilen.
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Kamfjordkilen

I dag består området av noe bolig- og forretnings-
bebyggelse, båtopplag, bensinstasjon og parkering, 
samt et tilgrodd/grønt område mot Vesterøyveien. 
I fjorden er det tre pirer med småbåthavn, som alle 
er avstengt med port. Med utvikling av Kilenområdet 
vil potensielle program innerst i Kamfjordkilen få økt 
befolkningsgrunnlag, og arealene vil antagelig bli 
mer attraktive for utvikling. 

Kamfjordjordet vis-a-vis rundkjøringen Kilgata/
Vesterøyveien er regulert til bolig (leiligheter) og 
næring (handel).

Kamfjordparken med vikingskipskopien Gaia
Kilenområdet blir tett utnyttet og har begrenset med 
store uteoppholdsarealer for nærområdet, og særlig 
for barn og unge. Det er potensial for å få til dette 
innerst i kilen, i form av en bydelspark for Kilenområ-
det og dagens boligområder langs sjøen og i åssiden. 
Arealet er så stort at en park kan kombineres med 
boligutbygging.

Vi foreslår at parken opparbeides med vikingtema. 
Plasseringen innerst i Kamfjordkilen er god med 
tanke på at parken vil ligge ved sjøen, og samtidig 
kan fungere som "innfallsport" til Gokstadhaugen 
som ligger i sykkelavstand ca. 2 km inn i landet. Det 
kan gjøres plass til å vise fram vikingskipskopien Gaia 
og evt. de tre småbåtene langs et eget bryggeanlegg 
om sommeren og i en ny verkstedshall om vinteren. 

Konkrete forslag fra tidligere faglige 
arbeid og medvirkningsprosesser

• Bydelspark (i oppdrag).
• Åpne kanalen Mefjorden – Sandefjordsfjor-

den

Vi tror Gaia kan bli en attraksjon i denne delen av 
havnepromenaden og trekke folk hit, samtidig som 
man har mer rom for å formidle historien her, uten at 
den må konkurrere med hvalfangstbåten og alt det 
andre som skjer i sentrum. 

Gaia og båtforeningens behov er beskrevet under 
maritim historie s. 17. Området mellom hallen og 
bryggene må kunne tåle stor tyngde (kran o.l.), og 
det bør anlegges båtslipp. Dybdeforhold og mulighet 
for mudring må undersøkes videre, og vil være sty-
rende for hvor bryggeanlegg for Gaia plasseres. 

For å få til park må dagens båtopplag og deler av 
småbåthavna flyttes. Småbåthavna tilhører San-
defjord motorbåtforening, og det bør settes i gang 
prosess med å finne alternative arealer til båter, 
båtopplag og parkering så snart som mulig. 

Mer om Kamfjordparken på s. 44-45. 

Solforhold og åpenhet mot sjøen
Kamfjordkilen ligger sørvestvendt, men innerst i rela-
tivt trang kil, og nord for en ås som gir dårlige solfor-
hold i vinterhalvåret. Etter vår mening er det viktig 
at ikke siste byggetrinn i Kilenområdet gjør kilen 
enda trangere og skygger for sikt ut fjorden både for 
eksisterende boliger og en framtidig bydelspark. (Se 
Kilenområdet).

Ny bebyggelse
Ny boligbebyggelse mot Kilgata og Vesterøyveien 
bør utformes med tanke på best mulig solforhold på 
uteområder og sikt ut fjorden, samt så langt det er 
mulig ikke redusere bokvalitet for bakenforliggende 
bebyggelse. Parken vil fungere som en naturlig 
forlengelse av boligenes uteområde, men bør ikke 
privatiseres av boligene.

Videre turmuligheter
Kamfjordkilen er et naturlig endepunkt for den mest 
opparbeidede delen havnepromenaden. Gangforbin-
delse langs kysten utover mot Framnes og Gokstad 
kystlag bør videreutvikles, fra i dag å gå på oversiden 
av Vesterøyveien til i størst mulig grad å gå langs 
kysten.

Kamfjordkilen er også et punkt som gir forbindelse til 
videre turmuligheter til Kamfjordåsen, Fjellvikåsen og 
Varden med flott utsikt. Det kan være behov for noe 
skilting/markering og evt. opparbeiding for å bedre 
forbindelsen fra havnepromenaden.



43

Sett i gang

Flytte båtopplag og starte opparbeiding park (plante 
trær, evt. opprensning, etc.).

Etablere infopunkt om vikingtid og Gokstadfunn, 
samt videre turmuligheter.

Skilte/markere gangforbindelsene mot Kamfjord-
åsen m.fl. videre kyststi, og gang-/sykkelforbindelse 
til Gokstadhaugen. Tiltak for å anlegge kyststi mot 
Framnes langs sjøen.

Bysykkelpunkt.

Hall til lagring og vedlikehold av båtene på land i vin-
terhalvåret. I sommerhalvåret kan huset brukes som 
bydelshus og leies ut til fest og andre arrangmenter 
under tak, eller brukes til opplag kajakker o.l.

Småbåtbrygge i øst fjernes og erstattes annet sted 
(f.eks. i Hesteskoen).

Den gyldne middelvei

Åpne for publikumsrettete virksomheter mot vest i 
eksisterende boligkvartal (fasade p-kjeller i dag).

Boligutvikling nordøst for parken mot Kilgata og 
Vesterøyveien. Tilrettelegging for småbarnsfamilier 
med utganger på bakkeplan o.l.

Etablering av bydelspark med vikingtema i sam-
arbeid med lokalmiljø, Gaias venner m.fl. (Se mer 
detaljert utsnitt av parken på s. 44-45). Lekebåter, 
(grav)hauger, leirplass, balløkker osv. Brygge med 
plass for vikingskipskopi(ene) og utforming som gir 
tilgjengelighet til vannet. 

Tenk stort, tenk Sandefjord!

Evt. boligutvikling også i øst mot Vesterøyveien.
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Den gyldne middelveiEksisterende situasjon



44

haug

steiner

femmerbane
fotball

lekebåter

gresssklier

haug

betong

sand

brygge m/båtslipp

mulig
fremtidig 
bolig

bolig

bolig

uteområde
bolig

bysykkel

standpunkt
perspektiv

trening

sjø
lin

je 
reg

ule
rin

g

båtslipp

iskiosk

eksisterende boligkvartal

dagligvare

vedtatt 
reguleringsplan

Til Kamfjordåsen

E

G

F

H

Ny Gaiahall

Kilgata

Ve
st

er
øy

ve
ie

n

Vesterøyveien

iskioskiskiosk

gress

haughaug

lekebåter

betong

steiner

slette

sand

skur
mast

trær

tre

KAMFJORD VIKINGPARK
1_1000

Tubesklier i “gravhaugen”

Store steiner til lek og sitting

Ikke beregn 
dette arealet

Metallmast med lys på toppen, malt gule 
(slik diskutert i møtet med Heikki
hvor høye ble vi enige om at de er?)
Skilt/orienteringskart i forb. med masten, 
som seil som henger et stykke nede i met-
allvaiere?

Park
en

s p
lan

om
råd

e

KAMFJORD VIKINGPARK
1_1000

gress

haughaug

lekebåter

betong

steiner

slette

sand

skur
mast

trær

tre

KAMFJORD VIKINGPARK
1_1000

Tubesklier i “gravhaugen”

Store steiner til lek og sitting

Ikke beregn 
dette arealet

Metallmast med lys på toppen, malt gule 
(slik diskutert i møtet med Heikki
hvor høye ble vi enige om at de er?)
Skilt/orienteringskart i forb. med masten, 
som seil som henger et stykke nede i met-
allvaiere?

Park
en

s p
lan

om
råd

e

KAMFJORD VIKINGPARK
1_1000

Gokstadhaugen

Kamfjorparken 
Situasjonsplan 1:1000

Eksempel naturlekeplass 
Wildwood plaza, Uster.  studio Vulkan Landschaftarchitektur

Eksempel vikinghage. Botanisk hage, Oslo

Eksempel sklier

Eksempel brygge med mulighet for lek



45

Perspektiv Kamfjordparken

Eksempel sklier

Eksempel brygge med mulighet for lek
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Sammenstilling og anbefaling for videre 
gjennomføring

Anbefalinger for videre gjennomføring

I de foregående kapitlene har vi drøftet ulike mulig-
heter for utvikling sjøfronten i Sandefjord, bl.a. ut fra 
tidsperspektiv og nivå på tiltak. Side 50-51 viser det 
vi mener er den mest aktuelle sammenstillingen av 
tiltak på lang sikt. Det er ikke gjort en grundig vurde-
ring av hvorvidt fergeterminalen bør flytte eller ikke, 
men det er vist en situasjon der fergeterminalen 
fortsatt ligger i byen.

Prosess og nøkkeltiltak
Som antydet i kapittel om havnepromenaden på 
s. 21-23, mener vi det kan være fornuftig å sette 
sammen en gruppe i kommunen som har som ansvar 
å utarbeide et handlingsprogram for utviklingen 
av sjøfronten på kort og lang sikt. Gruppa bør være 
tverretatlig (plan, park/idrett, havn, kommunikasjon) 
for å sikre ivaretagelse av ulike interesser. Det har 
også tidligere vært en "Sjøfrontgruppe" i kommunen 
(jf. notat fra 1997/98). Gruppa kan også ha ansvar 
for å gjennomføre medvirkningstiltak, etablere 

havnepromenaden med infopunkt, og evt. andre 
"Sett i gang"-prosjekter som krever mindre prosess. 
Å avsette ressurser i en begrenset tidsperiode kan 
være nødvendig for å få i gang prosjekter i samar-
beid med næringsliv, foreninger osv.

Mulighetsstudien inneholder et bredt spekter av 
mulige tiltak for sjøfronten. En viktig oppgave i det 
videre arbeidet i kommunen blir å identifisere og 
prioritere noen nøkkeltiltak. Med det mener vi de 
viktigste tiltakene å sette i gang med, som kan være 
"katalysatorer" for videre utvikling og initiativ. 

Havnepromenaden mener vi er et naturlig sted 
å starte for å skape oppmerksomhet rundt videre 
utvikling og bedre tilgjengeligheten og informasjonen 
langs sjøfronten. 

Strømbadet kan være et slikt prosjekt, som kan bli 
en attraksjon både for innbyggere og tilreisende, og 
endre bruken av området. Et bybad kan utvikles i 
etapper og i ulike varianter (beskrevet på s. 28-31), 

også uten å ta i bruk Strømbadet som i tilfelle må 
kjøpes av kommunen eller gjøres tilgjengelig på 
annen måte. For å undersøke mulighetene mener vi 
det så snart som mulig bør startes en prosess med 
Ulabrand båtforening som eier bygningen og bryg-
gene.

Kamfjordparken med bydelsfunksjoner og visning 
av vikingskipskopien Gaia er et annet viktig prosjekt. 
Hensikten er for det første å gi et tilbud til barn og 
unge og andre beboere i nærområdet, i form av et 
stort sammenhengende opparbeidet grøntomåde. 
For det andre har stedet plass og er et egnet sted til 
å fokusere på formidling av vikinghistorien, og Gaia 
kan her bli en mer sentral og tilgjengelig attraksjon 
enn i dag. Bydelsparken har tidligere vært diskutert 
i kommunen, men er ikke foreløpig ikke forankret i 
noen planer. Vi anbefaler at det settes i gang nød-
vendige prosesser for å innarbeide parken i kommu-
neplanen og videre i reguleringsplan for området.
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Mulige kostnadsnivå på utvalgte tiltak

I og med at dette er en mulighetsstudie er ikke til-
takene ført fram til et nivå som gir grunnlag fo kost-
nadsoverslag. Kostnadsoverslag gjøres normalt på 
forprosjektnivå når man har mer kunnskap om valg 
av løsning, konstruksjoner og forholdene på tomta. 
I det følgende er det likevel gjort noen summariske 
overslag på mulige kostnadsnivå på utvalgte tiltak. 
Overslagene har mangler og store usikkerheter. Grin-
daker Landskapsarkitekter har bistått med overslag 
for Kamfjordparken, Hesteskoparken og Designele-
ment.

Kamfjordparken og Hesteskoparken
For Kamfjordparken og Hesteskoparken (østre del 
med lekeområde) er det anslått en grov entreprise-
kostnad (pris pr m2) basert på det som er illustrert 
som innholdet i parkene (s. 34 og 44), på ca. 700,-/
m2 for Kamfjorparken og 1.400,-/m2 for Hesteskopar-
ken. Grunnarbeider er ikke tatt med og vil komme i 
tillegg, samt konstruktiv underbygning for brygger, 
kaikonstruksjoner etc. Grensesnittet går i underkant 
av underbygning for de ulike overflatene.

For byggekostnader er det videre lagt til 15 % 
fellesutgifter (prosjektering etc.), 20 % generelle 
kostnader (rigg og drift, etc.), og 20 % usikkerhet. 
Forberedende arbeider (riving etc.) er ikke tatt med 
og vil komme i tillegg, samt terrengarbeider (graving, 
utsjakting, planering etc.), da dette er vanskelig å 
anslå uten å kjenne dagens situasjon mer inngående.

Det gir en grov kvadratmeterpris på ca. 1.100,-/m² 
for Kamfjordparken og ca. 1.850,-/m² for Heste-
skoen, med de ovennevnte mangler.

Vikingparken er på ca. 9.000 m2, som gir et grovt 
kostnadsnivå på 9.000 m2 x 1.100 kr = 9 .900.000 kr 
eks mva + grunnarbeider, konstruktiv underbygging, 
forberedende arbeid og terrengarbeider. Bygging av 

en evt. hall til Gaia vil også komme i tillegg.

Hesteskoparken (øst for stien til Badeparken) er på 
ca. 6.000 m2, som gir et grovt kostnadsoverslag på  
6.000 m2 x 1.850 kr = 11.100.000 kr eks mva + 
grunnarbeider, konstruktiv underbygging, forbere-
dende arbeid og terrengarbeider. 

Designelement langs havnepromenaden
De foreslåtte gule lysmastene (illustrert s. 21) til-
knyttet hvert informasjonspunkt er antatt å ha en 
stykkpris entreprisekost på ca. 50.000 - 100.000 kr 
pr. stykk. Med tilsvarende regnemetode som over vil 
det si en byggekostnad på ca. 75.000 - 150.000 kr 
pr. stykk + grunnarbeider, konstruktiv underbygging, 
forberedende arbeid og terrengarbeider. Prisen for 
hvert punkt vil variere med evt. tilleggselementer.

Strømbadet
Kostnader knyttet til et nytt bybad vil avhenge av 
hvilken kombinasjon av elementer man velger. For et 
flytende svømmebasseng med mulige tilleggsmoduler 
har Lite-House, som var leverandør for et lignende 
basseng i Arendal gjestehavn (se referansebilder s. 
31), bistått med budsjettpriser i tabell til høyre.

For sjøbad/bryggeanlegg mener vi det for mange 
usikkerhetsmomenter på dette nivået til at det er 
mulig å gi et godt kostnadsnivå. Pris vil avhenge av 
type konstruksjon, størrelse, nivå på utforming og 
materialbruk, samt grunnforhold og ikke minst om 
man velger å renovere Strømbadet og knytte seg til 
det eller ikke.

Til sammenligning hadde Sørenga sjøbad i Oslo en 
entreprisekostnad på ca. 15.000 kr pr kvadratmeter 
for komplett bryggeanlegg. I tillegg kommer 12 % 
prosjektering og 8 % byggeledelse. Den varianten av 
Strømbadet som er illustrert i 1:1000 på s. 30, har et 

Tabell fra leverandør Lite-House AS har bidratt med budsjettpriser for ulike bassengmoduler.

Produkt: Budsjettpris, 
eks. mva. ex 
works Arendal

Kommentarer:

Komplett flytende svømmebasseng, 12,5x25 m 12,5 mill Komplett teknisk utrustning levert av Enwa, isolert trekk på rull

Barnebasseng, 12,5x5 m, dybde 0,8 m 2, 2 mill Benytter samme teknisk anlegg som hovedbasseng (ikke eget 
renseanlegg)

Komplett flytende garderobe/dusj/toalett modul 3,5 mill Areal – betongflytere 90 M2, bebygd areal ca. 70 M2

Komplett flytende badstue og hot-tub modul 3,5 mill Areal – betongflytere 90 M2, bebygd/overbygd areal ca. 70 M2

Stupetårn 2-3 mill Tilsvarende som i tilsendt presentasjon

Flytere, 2,4 x 9 meter uten rekke 81.000,- Inkludert frakt til Sandefjord, eks. installasjon/moring

Flytere, 2,4 x 9 meter med syrefast rekke, 1 
langside

91.000,- Venter på priser fra Ertec

Landgang, 2 x 10 meter, aluminium 60.000,- Mange ulike design å velge mellom

Utedusjer 5.000,- Pris på utstyr eks. montering og tilkopling til varmt og kaldt 
vann

Tre-dekke:  

Tre-dekke, trykkimpregnert kjernefuru, pr. M2 
Ferdig montert på fabrikk

650,- God kvalitet kjernefuru som er trykkimpregnert (se vedlegg 
og bilder) Dersom man etter ett år ruller over med jern-oksyd 
får man en vakker gråpigmentert aldret farge som holder seg i 
12-15 år selv under krevende forhold. Minimum levetid er 20 år. 
Dimensjon 28 x 120, slett eller riflet utførelse.

Tre-dekke til et basseng på 12,5x25 meter 200.000,- Dekker hele toppen og sidene, ferdig montert i Arendal eller 
Sandefjord. Samme utførelse som over.

Rekkverk i syrefast stål: (pr. løpemeter)  

Stolpe + håndløper 1.100,-

Stolpe + håndløper + en underligger 1.320,-

Montering av syrefast rekke 330,-

Stolpe + glassvegger + håndløper 2.750,-

Frakt fra Arendal til Sandefjord + installa-
sjon/moring

300.000,- Frakt- og installasjons-eksempel for svømmebasseng og ett 
garderobe/dusjbygg  (moring avhenger noe av vind, bølger, 
sjøbunn og vanndyp)

bryggeanlegg på ca. 1.500 m2 uten badebygningen. 
Med Sørenga-nivå tilsier det ca. 27 mill. kr eks mva, 
inkl. prosjektering og byggeledelse. Sjøbadet på 
Sørenga er et flyteanlegg med høy standard, og med 

kun én referanse er det vanskelig å si om tallene er 
overførbare til situasjonen i Sandefjord. 

Kostnader knyttet til renovering av gamle Strømbadet 
med konstruksjoner og tilknytning er holdt utenfor.
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Situasjon uten flytting av fergeterminal.

Hesteskoen
Mudre Hesteskoen og fylle den med småbåter og 
utvidet gjestehavn. Fjerne gateparkering langs 
Strandpromenaden for bedre utsyn fra parken til 
fjorden, og etablere sykkelfelt og lav støymur langs 
veien. Opparbeide området mellom Strandprome-
naden og Hesteskoen med videreført gangvei helt 
til fergeområdet, brygger/trapper som gir nærkon-
takt til vannet, og et lekeområde i den østre delen 
som er lett tilgjengelig for ventende fergepassasje-
rer. Klatretårn med utsikt mot Hvalfangsmonumen-
tet og ut fjorden. Bro mellom pirene i Hesteskoen.

Aktivitetsparken 
Oppgradere aktivitetsparken etter en helhetlig plan 
og med høy kvalitet. Fylle parken med et bredt 
utvalg aktiviteter i et konsentrert område, som en 
kombinasjon av ballbaner, andre trenings- og aktivi-
tetselementer, og oppholdssteder. Skjerme området 
for støy med en voll mot parkeringsplassen som 
samtidig gir sittemuligheter/tribune. Servicebygg 
som er felles for gjestehavn, bobilparkering og akti-
vitetspark. Åpen gresslette til opphold i tilknytning 
til bybad og en mulig fremtidig strand.

Strømbadet
Etablere nytt bryggeanlegg med sjøbad vest for 
Hesteskoen i tilknytning til det gamle Strømbadet 
som gjøres offentlig tilgjengelig. Badebygget reno-
veres og brukes til garderober, kiosk/café, og utleie/
overnatting. Kan kobles på oppvarmet  basseng 
med mulighet for tak over om vinteren, og flytende 
badstu som kan leies og som gir mulighet for isba-
ding om vinteren. Evt. framtidig badestrand på land 
dersom forholdene ligger til rette og vannkvaliteten 
blir bedre. Ulike varianter av badeanlegg er mulig, 
også uten å bruke Strømbadet.

Stub 
Noe utfylling og etablering av ny boligbebyggelse 
langs Hystadveien. Småbåthavna flyttes noe og 
utvides der det er mulig med tanke på dybder. 
Bydelspark for nærområdet foran boligene med 
lekelementer, tuftepark (flyttes hit), grillplasser osv.
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Dagens gangforbindelser langs sjøfronten videre-
utvikles til en tydeligere Havnepromenade. Et gjen-
nomgående designelement plasseres på strategiske 
steder, evt. kombinert med fargekoding som viser 
vei. Promenaden trenger ikke ha samme utforming 
hele veien, men utformes og opparbeides/ubedres 
som del av utviklingen i de ulike delområdene. Som 
designelement foreslås en høy gul lysmast som vil 
være godt synlig både dag og natt, og kan ha til-
leggsfunksjoner som tak, lekelementer o.l. knyttet til 
aktivitetene langs sjøfronten. Hvert element fungerer 
også som infopunkt der ulike deler av den maritime 
historien formidles. 

Det foreslås ni infopunkt (røde prikker i kart), i tillegg 
til et infosenter/prosjektkontor for sjøfrontutviklingen 
og havnepromenaden i den gamle tollboden: 

1. Skipsbygging og kystkultur
2. Kurbad og badekultur
3. Byen vår
4. Utferdstrang og hjemlengsel
5. Hvalfangst
6. Fea Bolt og fiskebasarene
7. Isdam og Bjerggata
8. Industri og bryggeri
9. Vikingtid
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Fergeområdet
Opparbeide en mer direkte og permanent gang-
forbindelse over fergeområdet, og forbedre "snar-
veien" gjennom ISPS-området. Etablere infosenter/
prosjektkontor for havnepromenaden og sjøfrontu-
tviklingen i den gamle tollbygningen. Effektivisere 
fergeområdet, f.eks. ved å rive tilbygg til tollboden 
og/eller bygge to etasjer med biloppstilling. Det kan 
frigjøre plass til et nytt bygg som gir et målpunkt i 
forlengelsen av Thor Dahls gate, og henvender seg 
mot Thor Dahls gate og sjøfronten. Første etasje 
i bygget har servering i kombinasjon med utstil-
lingslokale for Hvalfangstmuseet med formidling av 
historien om Southern Actor og hvalfangerbåtene.

Brygga
Opparbeide Thor Dahls gate som gjennomgående 
bygate helt ned til sjøen, med bryggetorg der gata 
møter sjøfronten. Arrangementsmuligheter på 
plassen foran Thor Dahl-bygget. Om mulig flyttes 
restaurant Pir 4 øst for Kokeriet eller til nytt bygg 
på land for å gi fri sikt mellom Thor Dahls gate, 
utillingslokalet på land og Southern Actor. BM Carl-
senkvartalet bygges ut. Veien og fasadelivet flyttes 
noe inn i kvartalet, og veien bygges om til mer 
bymessig gate med smalere vegbaner og mer rett-
linjet veiføring. Gir lavere fart og mer plass langs 
kaikanten, med mulighet for paviljongbygg med 
servering o.l.

Kilenområdet
Etablere brygge med kiosk mellom Kilentorget og 
Brødrene Berggren som gir mulighet for lek ved 
vannet og tydeligere forbindelse til sentrum. Trekke 
tilbake bebyggelse i Kilenområdet felt G/F og eta-
blere bred urban havnefront med treningsapparater 
for alle aldersgrupper. Tilbaketrekning bedrer sikt 
og åpenhet til sjøen for boligene i Kamfjordkilen. 

Kamfjordkilen
Etablere bydelspark med vikingtema innerst i Kilen, 
med mulighet for å stille ut vikingskipskopien Gaia 
langs et eget bryggeanlegg om sommeren og i en 
verkstedshall om vinteren. Hallen kan fungere som 
bydelshus e.l. om sommeren. Park med lekebåter, 
(grav)hauger med sklier, balløkker osv. Boligutvik-
ling nordøst for parken og evt. i øst ut mot Vester-
øyveien. Videre turmuligheter mot Gokstadhaugen, 
langs kyststien og til Kamfjordåsen. 
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