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BUGÅRDSPARKEN – STATUS OG VIDERE UTVIKLING 

 

Bugårdsparken er Sandefjord kommunes folkepark for fysisk aktivitet og rekreasjon. Parken rommer både kommunens sentralanlegg for 

organisert idrett og anlegg/arealer for uorganisert fysisk aktivitet, rekreasjon og opplevelser for byens innbyggere og tilreisende – i alle 

aldersgrupper 

 

 
(Foto: Sandefjord kommunes billedarkiv) 



2 

 

Forord 

 

Bugårdsparken er en unik folke- og idrettspark, ikke bare sett med lokale øyne, men også i nasjonal sammenheng. Bruken av parken er stor og 

har økt kraftig de senere år. Dette skyldes både at antall idretter som holder til i parken og aktiviteten i disse har økt, og at byens innbyggere 

bruker parken stadig mer til egenaktivitet, rekreasjon og opplevelse. Parken er dermed et godt eksempel på at gode anlegg for organisert idrett, 

både topp- og breddeidrett, og for lav-terskel aktivitet for allmennheten, fører til økt fysisk aktivitet. I et folkehelseperspektiv er dette en gledelig 

utvikling, som kommunen ønsker skal fortsette og utvikles videre. Den økte bruken fører imidlertid også til økt «trykk» på eksisterende anlegg, 

og behov for utvidede og nye anlegg og arealer som kan benyttes til både organisert og uorganisert aktivitet. Denne utredningen er utarbeidet på 

oppdrag fra Sandefjord kommune v/Kultur- og fritidssjefen, og er ment som et underlag for Sandefjord kommunens arbeid med videre utvikling 

av parken.  

 

Utredningen er utarbeidet i dialog med Idrettsrådets leder Thor Henning Nilsen, som representant for den organiserte idretten i Sandefjord, for så 

vidt gjelder idrettens ønsker/behov. Kommunens idrettskonsulent, Mette Nerli, har også vært behjelpelig med å fremskaffe nødvendige data om 

anleggene i parken, og med innspill om ønsker/behov for anlegg for både organisert og uorganisert bruk av/aktivitet i parken. Rådgiver Ole Jacob 

Hansen og rådgiver miljø Pål Abrahamsen i teknisk etat har begge bidratt med vurderinger knyttet til rensing av Bugårdsdammen. Bildene er i 

hovedsak tatt av undertegnede, ledere/trenere i ulike idrettsforeninger/-grupper eller er hentet fra Sandefjord kommunes billedarkiv.     

 

Sandefjord, 23. september 2016 

 

 Per S. Rønningen   Vidar Ankersen 

 (tidligere park- og idrettssjef/spesialrådgiver) (tidligere plan- og organisasjonsrådgiver) 
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Parkens historie 

 

Bugårdsdammen ble gravd ut og anlagt som vannverk for Sandefjord by i 1876. Anlegget var imidlertid også tiltenkt andre funksjoner. Knut 

Hougen sier det slik i sitt verk «Sandefjords Historie»:  

 

«Men byens folk og de kommunale myndigheter hadde tenkt seg at det nye vannverk, foruten sin egentlige hensikt, også skulle bli et 

utfartssted i varme sommerdager og lyse sommerkvelder.» 

 

Samme år, i 1876, ble Treplantningsselskapet etablert, som en forløper til dagens parkvesen. Selskapet plantet trær rundt og på øyene i Bugårds-

dammen, og ansatte i tillegg en oppsynsmann som fikk rett til å selge brus, selters og sigarer fram til kl. 22.00 på kveldene. På denne måten ble 

«Vannverket» byens første offentlige parkanlegg. Det skulle imidlertid vise seg å følge problemer med etableringen av parken. Grunneierne av 

arealene rundt dammen hevdet at trafikken sjenerte landbruksdriften, og kommunen tok, et stykke på vei, hensyn til eiernes ønsker. Det ble satt 

opp gjerder og serveringen ble innstilt. Etter en dom i overretten, ble veien tillatt brukt bare for tilsyn og vedlikehold av vannverket, og vedlike-

holdet av veien ble innstilt. Kommunen måtte også betale erstatning for å ha redusert kvernvannet til mølla i Virikbekken. På toppen av det hele, 

viste det seg også at trærne som var plantet rundt dammen, ødela vannet etterhvert som de vokste til. Uheldigvis hadde man i det alt vesentlige 

plantet bjerketrær, og løvet fra trærne forsuret vannet. Derfor ble alle trærne hugget ved århundreskiftet. Nye trær ble så plantet, for det meste 

furu og gran. Det er disse trærne som i dag omgir dammen. Dammen ble for øvrig utvidet i 1911, og senere også endret i 1970-årene, i for-

bindelse med utvidelsen av Krokemoveien. 

 

Neste kapittel i parkens historie startet etter andre verdenskrig, da arbeidet med å etablere en idrettspark ble påbegynt. I det første møtet i bystyret 

etter frigjøringen, 15. august 1945, holdt ordfører Per Gulliksen først en programtale om de foreliggende arbeidsoppgaver, hvor han berømmet 

idrettsungdommen for deres innsats i krigsårene. Ifølge Sandefjords Blad for 16. august 1945, sa ordføreren videre at: 
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«Idretten er det vel ikke delte meninger om. Alle er på det rene med at dette er en samfundssak som har stor fysisk og psykisk betydning. 

Allerede før krigen var det fremme planer om et større anlegg ved Bugårdsdammen. Vi har nå tatt saken opp igjen, og vil gå inn for å 

erhverve arealene, om nødvendig ved ekspropriasjon.» 

 

Den 16. desember 1946 vedtok så bystyret, mot 3 stemmer, et forslag fra Idrettsutvalget om kjøp av vel 170 daa mark ved Bugårdsdammen, for å 

anlegge en folke- og idrettspark. Arkitektene Midttun og Skottun sto for planleggingen og la fram ferdige planer sommeren 1947. Utbyggingen 

startet med masseflytting og grovplanering våren 1948. På grunn av dårlige grunnforhold med bl.a. kvikkleire, ble arbeidet ikke ferdig før i 1952. 

 

A/S Sandefjord Stadion eide og drev på dette tidspunktet «Gamle stadion», som var kommunens hovedanlegg for idrett. Kommunen var hoved-

aksjonær i selskapet, mens noen private og Stadionklubbene (Sandefjord Ballklubb, Sandefjord Turn og idrettsforening/STIF, og Sandefjord 

Skøyteklubb) var medaksjonærer. Alt i 1949 ble det inngått en overenskomst om felles drift av «Gamle stadion» og den nye idrettsparken. I årene 

1952-1959 ble treningsfelt/skøytebane, veisystem, svømmestadion, tennisbaner, ishockeybane med lys, og parkmessige arbeider nord for 

dammene anlagt, og det første garderobebygget ble innviet i 1955. Noe senere, 21. juni 1961, vedtok bystyret den såkalte «Stadionavtalen» 

mellom Sandefjord kommune og A/S Sandefjord Stadion, om utbygging av Bugården idrettspark og overdragelse av «Gamle stadion» til 

kommunen. Avtalen innebar at A/S Sandefjord Stadion ga fra seg sine andeler i «Gamle stadion», mot å få tilsvarende konkurranse- og trenings-

forhold i den nye idrettsparken, med fortrinnsrett til bruk av anleggene der. Den endelige avtalen om overdragelse er datert i 1966. STIF og 

Sandefjord kommune har senere gitt Runar IL anledning til å benytte friidrettsanlegget på tilsvarende vilkår, etter en avtale inngått i 1994. 

 

Den 22. juni 1972 ble Bugårdsparken innviet med stor stas. Da var den fullført, i alt vesentlig etter de planer som ble vedtatt i 1947. I årene som 

har gått siden den gang, er parken utvidet med flere idrettsanlegg, og flere av anleggene har blitt oppgradert. Idrettsanleggene i parken har vært 

benyttet til en lang rekke ulike aktiviteter og konkurranser, fra lokale klubbmesterskap og kretsmesterskap, til Norgesmesterskap og Europacup i 

ulike idrettsgrener.  
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Det har til tider vært en viss diskusjon om hvordan «Stadionavtalen» skal tolkes og forstås, bl.a. mht. bruk av og fortrinnsrett til ulike anlegg. 

Dette resulterte i at Kultur- og fritidsutvalget i 2015 vedtok retningslinjer for bruk av kommunale idrettsanlegg i parken, etter dialog med 

Stadionklubbene og Idrettsrådet. Retningslinjene fastslår bl.a. at:  

 

 Bugårdsparken er kommunens sentralanlegg for idrett, og parken eies, styres og vedlikeholdes av Sandefjord kommune.  

 De kommunale idrettsanleggene er åpne til bruk for både organisert og individuell trening.  

 Sandefjord Ballklubb, Sandefjord Turn og Idrettsforening (STIF), og Sandefjord Skøyteklubb har fortrinnsrett til bruk av en del av de 

kommunale idrettsanleggene til trening og konkurranser, på nærmere gitte betingelser og innenfor gitte rammer.  

 Sandefjord kommune kan leie ut anleggene til andre, når slik utleie ikke kommer i konflikt med idrettslagenes bruk.  

 

Stadionavtalene av 1949, 1961 og 1966, og retningslinjer for bruk av kommunale idrettsanlegg i parken fra 2015 følger som vedlegg til denne 

utredningen.  
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(Foto: Sandefjord 

kommunes billed-

arkiv) 

 

I 1961 ble Norgesmesterskapet på skøyter avviklet i Bugårdsparken. Det hadde vært bra vintervær før mesterskapet, men satte så inn med mild-

vær og regn, og på den avsluttende 10.000 meteren «skuffet» løperne unna vann med skøytene, en 10.000 meter som ble vunnet overlegent av 

Tønsberg-løperen Fred Anton Maier, mens Knut Johannessen ble Norges-mester. Tidene var annerledes da enn nå, men innsatsen var like stor.  

Plassering Navn Klubb 
1. dag 2. dag 

Poengsum 
500 m Pl. 5 000 m Pl. 1 500 m Pl. 10 000 m Pl. 

Gull Knut Johannesen  Arbeidernes SK  
45,6 7 8.42,9 1 2.28,5 2 18.24,2 2 202,600 

Sølv Nils Egil Aaness Oslo SK 45,0 2 8.54,2 2 2.26,9 1 18.54,2 5 204,097 

Bronse Fred Anton Maier  Tønsbergs TF 
46,9 16 8.57,7 3 2.31,7 9 18.07,0 1 205,587 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Knut_Johannesen
https://no.wikipedia.org/wiki/Arbeidernes_SK
https://no.wikipedia.org/wiki/Nils_Egil_Aaness
https://no.wikipedia.org/wiki/Oslo_SK
https://no.wikipedia.org/wiki/Fred_Anton_Maier
https://no.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8nsbergs_TF
https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Gold_medal_with_cup.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Bronze_medal_with_cup.svg
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(Foto: Sandefjord kommunes billedarkiv) 

Rolf Hofmo var den mest markante lederen i norsk idrett fra 1930-årene og fram til sin død i 

1966. I mellomkrigsårene var han en av stifterne av Arbeidernes Idrettsopposisjon, som i 1924 

dannet Arbeidernes Idrettsforbund (AIF). Sammen med lederen i Norges Landsforbund for Idrett, 

Olaf Helset, var Hofmo den fremste pådriveren for samling av norsk idrett i én organisasjon i 

1940. Under krigen satt Hofmo i tysk fangenskap. Etter idrettssamlingen ble han nestformann i 

Norges Idrettsforbund 1946–47 og var styremedlem i idrettsforbundet fram til 1952. I 1946 ble 

Hofmo kontorsjef ved det nyopprettede Statens ungdoms- og idrettskontor (STUI), hvor han 

gjorde han en stor innsats for å bygge ut 

idrettsanlegg, svømmehaller og samfunnshus 

over hele landet, finansiert gjennom tippemidler, 

fra fotballtippingen, som startet 1948. (Store 

norske leksikon).  

Rolf Hofmos hederspris for idrettsanlegg ble 

etablert for å hedre «idrettshøvdingen» Rolf 

Hofmo. Prisen ble første gang delt ut i 1989, og 

gikk da til Bugårdsparken.  
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Bugårdsparken i dag 

 

Beliggenhet, størrelse og adkomst 

 

 

Bugårdsparken ligger nord for Sandefjord 

bys sentrum, avgrenset av:  

 

 Krokemoveien med tilhørende 

bebyggelse i syd 

 Sportsveien med tilhørende bebyggelse i 

vest 

 Nygårdsveien med tilhørende bebyggelse 

i nord 

 Stadionveien med tilhørende bebyggelse i 

øst 

 

Parken dekker totalt ca. 365 daa. Idretts-

anlegg med tilstøtende områder og frilufts-/ 

rekreasjonsområder utgjør omtrent en halvdel 

hver.   

(Foto: (Flyfoto fra Sandefjord kommunes kartside) 

 

Nygårdsveien 
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Adkomst til parken skjer via: 

 Hovedinngangen fra Krokemoveien og 

Stadionveien i syd (bildet til venstre), 

eller fra 

 Sportsveien i vest 

 

I tillegg er det mulig å komme inn i parken 

til fots og på sykkel flere andre steder, bl.a. 

fra Nygårdsveien, Sportsveien og Karisletta.   

 

Fra Gamle Travbanen går det en turvei 

gjennom en grønn korridor fra parken, forbi 

Bugården kirke, Komplett Arena, opp til 

Raveien. Korridoren ble sikret for å binde 

Bugårdsparken sammen med Solberg-

skogen/Klavenes-skogen, for turveier med 

en grønn sone omkring. 

(Foto: Vidar Ankersen) 
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Bugårdsparken ble regulert i 1993. 

Reguleringsformålene er friområder (mørk 

grønn), buffersone (lys grønn), parkering 

(grå) og sikkerhetssone(grønnstripet).  

Ønskes en annen arealbruk, må 

reguleringsplanen behandles på nytt. 
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Parkering for besøkende/brukere i parken foregår på fire ulike 

steder:  

 Grusbanen i øst, syd for hovedinngangen (bildet øverst). 

Plassen er på ca. 8 daa. Den har grusdekke, og er ikke 

regulert/merket opp.  

 Parkeringsplassen syd for kunstisflata øst i parken (bildet 

nederst). Plassen er på ca. 2,4 daa. Den er asfaltert og 

regulert/merket opp til 97 biler.  

 Parkeringsplassen i tilknytning til Bugårdshallen vest i 

parken. Plassen er på ca. 5 daa. Plassen benyttes også til 

parkering for Bugården ungdomsskole. Plassen har pr i dag 

grusdekke, og er ikke regulert/merket opp. 

 Parkeringsplassen ved Jotunhallen, Storstadion og Pingvin-

hallen vest i parken. Plassen er på ca. 2 daa. Den er asfaltert 

og regulert/merket opp til 50 biler, herav 3 handicap-

plasser. 

 Parkeringsplass med 5 handicap-plasser ved svømmehallen. 

 

(Foto: Vidar Ankersen) 
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Anlegg i parken 

Idrettshaller 

I parken finnes i alt 5 idrettshaller:  

 

 

 

Bugårdshallen (innviet i 2016) er en storhall med 2 

håndballflater, hver på 25 x 45 meter, og en bueskytter-

hall på 26 x 30 meter. 

 

(Foto: Vidar Ankersen) 

 

 

 

Jotunhallen (ferdig i 1963, sist utvidet i 1982) rommer 

1 fullskala håndballbane, som også kan deles i 2 

treningsbaner for håndball, 3 mini-håndballbaner, 2 

volleyballbaner eller 10 badmintonbaner. Hallen har 

også fester for turnapparater og kan brukes til turn-

konkurranser. Sidebygget er fra 1954.  

 

(Foto: Sandefjord kommunes billedarkiv) 
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Sandefjord svømmehall (ferdig i 1982, ombygget og 

utvidet sist i 2016) rommer et 25 meters basseng med 8 

baner, varmtvanns-/terapibasseng (12,5 x 7,7 meter) og 

stupebasseng med stupetårn/brett med 1, 3 og 5 meters 

høyde. Hallen inneholder også kiosk/kafeteria, styrke-

treningsrom, muskelterapi-avdeling m.m.  

 

(Foto: Vidar Ankersen) 

 

 

 

Kunstisflate for ishockey, short-track, kunstløp og frie 

skøyte-aktiviteter. Isflata sto ferdig i 1993 og er f.t. 

under inn-/ombygging til ishall, som ventes å stå ferdig 

sommeren 2017.  

 

(Foto: Sandefjord kommunes billedarkiv)  
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Pingvinhallen (ferdig i 1994) er en tennishall med 4 

tennisbaner. 

 

(Foto: Vidar Ankersen) 

 

 

Utendørs idrettsanlegg 

 

 

Storstadion (etablert i 1972, senere rehabilitert), er 

byens hovedarena for friidrett med 400 meters løpe-

bane med 7 baner (tartandekke), 2 hoppegroper for 

lengdehopp og tresteg, anlegg for høydehopp og 

stavsprang, og kastesektor for spyd, diskos og kule. I 

tillegg rommer Storstadion en gressbane for 11’er 

fotball.  

 

(Foto: Sandefjord kommunes billedarkiv)  
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Treningsfelt (etablert i 1960, senere rehabilitert) med 

en samlet gressflate i naturgress på 175 x 100 meter, 

beliggende nord for Jotunhallen. Treningsfeltet gir 

plass for 2 stk. 11’er fotballbaner i naturgress. Gress-

flata islegges med/for 400 meters bane for hurtigløp og 

myldreflate på skøyter på vinteren, når forholdene 

tillater det. Treningsfeltet brukes til tider også til store 

idretts- og kulturarrangementer.  

 

(Foto: Sandefjord Bueskyttere) 

 

 

 

 

Kunstgressbane nord i parken (etablert i 2016), «bak» 

Bugården ungdomsskole. 

 

(Foto: Vidar Ankersen) 
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«Skolefeltet» (etablert i 1972) med en samlet gress-

flate i naturgress på 80 x 55 meter, beliggende nord for 

Storstadion. Gressflata gir plass for 2 stk. 11’er 

treningsbaner for fotball og en 5’er fotballbane.  

 

(Foto: Vidar Ankersen) 

 

 

 

5 utendørs tennisbaner (etablert i 1989). 3 av banene 

er etablert der det tidligere lå et utendørs svømme-

anlegg.   

 

(Foto: Vidar Ankersen) 
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Inline-bane (etablert i 2014) på 218 meter, med 

doserte svinger, som anlegg for rulleskøyter og 

sykkelvelodrom for junior. Flata islegges på vinteren. 

 

Fekte-pist i tilknytning til rulleskøytebanen (etablert i 

2015). 

 

(Foto: Vidar Ankersen) 

 

 

Frisbeegolfbane med 18 hull (etablert i 2011), som 

ligger hovedsakelig i fri-/grøntområder i ytterkant av 

parkområdet.  

 

Frisbeegolf-klubben vurderer f.t. etablering av en ny 

bane et annet sted i kommunen. Banen i Bugårds-

parken vil likevel bli beholdt, men vil sannsynligvis da 

bli benyttet noe mindre enn i dag.  

 

(Foto: Vidar Ankersen) 
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Minigolf-anlegg med 18 hull (etablert i 2015). 

 

(Foto: Vidar Ankersen) 

 

 

 

«Gamle Travbanen», som helt nord i parken, 

benyttes som arena for sprangridning (ca. 10 daa),  

bueskyting (ca. 10 daa) og andre aktiviteter etter 

behov. Gamle Travbanen dekker i alt ca. 27 daa.  

 

(Foto: Vidar Ankersen) 
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Parkanlegg for fysisk aktivitet og rekreasjon 

 

 

 

 

 

Park-/naturparkanlegg med vandreveier/løyper/stier 

med belysning. 

 

(Foto: Vidar Ankersen) 

 

 

 

 

 

Ved dammen finnes også fiskeplasser, sitteplasser og 

en raste-/grillplass. 

 

(Foto: Sandefjord kommunes billedarkiv)  
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Enkle treningsapparater til fri bruk for besøkende, 

bl.a. to romaskin og en balanseline m.v. (etablert i 

2015). 

 

(Foto: Vidar Ankersen) 

 

 

 

 

 

 

Bugårdsdammen er tilholdssted for fisk av ulike 

arter, og ender, svaner og andre fugler, både tamme 

og ville.  

 

(Foto: Sandefjord kommunes billedarkiv)  
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Andeslippet hver vår er en opplevelse for mange barn.   

 

(Foto: Olaf Akselsen) 

 

 

 

 

 

Lekeplass (dagens plassering er fra 2012). 

 

(Foto: Vidar Ankersen) 
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«Briske» - turmål og lekeområde og akebakke, med 

tilstøtende skog-snare for fri lek for barn, «bak» 

svømmehallen, på østsiden av skolefeltet. 

 

(Foto: Vidar Ankersen) 

 

 

 

 

 

Alle anlegg i Bugårdsparken er kommunale, med unntak av Pingvinhallen, som eies og drives av Sandefjord Tennisklubb. Utendørs tennisbaner 

eies av kommunen, men driftes også av Sandefjord Tennisklubb.   
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Bruk av parken 

 
Bugårdsparken er i dag tilholdssted for i alt 25 ulike idretters-grener (her nevnt i alfabetisk rekkefølge):  

 
 

 

 Ball-idretter 

o Fotball 

o Håndball 

o Volleyball 

o Basketball 

 Bueskyting 

 Casting (fluekasting) 

 El-innebandy 

 Fekting 

 Friidrett 

 Frisbeegolf 

 Karate 

 Minigolf 

 

(Foto: Sandefjord kommunes billedarkiv og 

Sandefjord bueskyttere)  
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 Racket-idretter 

o Badminton 

o Bordtennis og  

o Tennis.  

 Ridning 

 Skøyter og rulleskøyter 

o Ishockey 

o Kunstløp 

o Short-track 

o Hurtigløp 

o Inline.  

 Vann-idretter 

o Svømming 

o Stup 

o Undervannsrugby og  

o Kajakk-polo 

(Foto: Vidar Ankersen, Harald Beyer, Kathrine Møller 

Nordal og Norges badmintonforbund) 

 

 

 

Idrettslagene bruker både idrettsanlegg og parkområdet stadig mer. Alle utendørs anlegg er i tillegg åpne og til fri bruk for allmennheten, så sant 

det ikke foregår organisert trening eller konkurranser på anleggene. Unntaket er tennisbanene, hvor allmennheten må booke tid på forhånd hos 

Tennisklubben. Både anleggene og parken brukes også stadig mer til både trening, mosjon og aktivitet, og som rekreasjonsområde for byens 
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befolkning og tilreisende. Parken brukes av mennesker i alle aldersgrupper; barn, ungdom, voksne og eldre. Den som går en tur gjennom parken, 

vil se at parken er arena for et mangfold av aktiviteter i regi av barnehager, skoler, organisasjoner og andre institusjoner, og for beboere i to av 

kommunens servicesentre, som ligger i boområdene rundt parken. Dette gjør at parken i dag er en «folkets park» i ordenes beste forstand.  

   

  
 

 

(Foto: Sandefjord kommune billedarkiv, Vidar Ankersen, Sandefjord Skøyteklubb, Sandefjord Bueskyttere, Sandefjord Dykkerklubb, STIF friidrett og Heidi Halvorsen) 

http://www.sdk.no/mediatek/img_9772/
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Bugårdsdammen – bruk, betydning og utfordringer 

 

Bugårdsdammen består av to «deler»/dammer, forbundet med et lite «sund» i syd, med gangbro over. Den vestre dammen er størst, med en flate 

på ca. 38 daa; den østre dammen er noe mindre med en flate på ca. 29 daa. Dammen er gjennomgående grunn, med en gjennomsnittlig dybde på 

ca. 80 - 100 cm i den vestre delen, noe mindre i den østre delen. Rundt dammen er det vekslende vegetasjon, med parkpreg. 

 

Dammens funksjoner 

Dammen er en sentral del av Bugårdsparken, og har mange funksjoner: 

 Turområde for vandreturer rundt dammen, med gode naturopplevelser, mating av ender, fisking m.m.  

 Arena for idrett og fysisk trening/aktivitet, som jogging/løping rundt dammen.  

 Fordi dammen er så grunn, fryser den lett til på vinteren, og benyttes derfor i perioder også til ulike, frie skøyteaktiviteter.  

 Fordrøyningsmagasin. Dammen har funksjon som oppsamlingsbasseng for overvann fra boligområder nord og vest for parken. Dette vannet 

kommer inn i dammen fra nord og renner ut i syd, i en bekk som går over i Virikdammen og Virikbekken, og til slutt renner ut i sjøen ved 

Hemskilen. Bugårdsdammen bidrar på denne måten til en jevnere vannføring i Virikbekken, noe som også har medført at sjøørret er kommet 

tilbake. 

 Naturmangfold. Dammen er tilholdssted for både svaner og ender, både «tamme» og ville. Fiskelivet i dammen består i hovedsak av karuss 

og gjedde. Arter som har vært til stede, men som det nå er usikkert om fortsatt finnes, er vederbuk, ørret og ål. Gjedde, som ble oppdaget i 

dammen for noen år siden, kan ha endret mye på det etablerte økosystemet og forskjøvet likevekten ved at andelen algespisende (plante-

plankton spisende) arter er blitt mindre. Fiskesperren ved utløpet av Bugårdsdammen, ned til Virikdammen, er rustet i stykker. Dette har 

medført at det har kommet fisk ned i Virikdammen som er et egnet sted for amfibier. Gjedde og tryte (abbor) er rapportert nedstrøms i vass-

draget. Ørrettgruppa i Sandefjord Jeger og Fiskeforening driver for tiden forsøksfiske i dammen og videre nedover i vassdraget. 
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Gjengroing og dårlig vannkvalitet 

Den svært begrensede dybden er en utfordring, og fører på sommeren til at deler av dammen, spesielt nordre del av den vestre dammen, gror 

stadig mer igjen. Dette skyldes at biologisk avfall og ulike vann-planter får rikelig tilgang på dags- og sollys, og dermed også gode vekstvilkår. 

Vanlig tjønnaks dominerer vannvegetasjonen, og er den viktigste bidragsyteren til gjengroingen. Denne planten har liten renseeffekt, fordi det 

biologiske avfallet er stort. Gjengroingen fører til mange klager fra besøkende, og gir grunnlag for en forråtnelsesprosess under is vinterstid, som 

til tider medfører luktproblemer for naboer.  

 

Det er tydelige indikasjoner på at vannkvaliteten er dårlig. Dette skyldes i hovedsak:  

 Mye næringsstoffer fra fugleliv og forurenset overvann, som gir høy algeproduksjon.  

 Nedbryting av alger, som gir oksygenfrie forhold og vond lukt. 

 Liten sikt, som gjør at vannet oppfattes som skittent. 

Lavt oksygeninnhold kan også føre til fiskedød. 

Slik tar gjengroingen av dammen seg ut for besøkende og turgåere. (Foto: Vidar Ankersen) 
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Bildene viser utviklingen fra 2002 til 2007 og 2011. Bildet til venstre viser at 

halvdelen av den vestre dammen i 2014 var dekket av gjengroingen. Etter at 

bildet ble tatt, har gjengroingen fortsatt videre sørover.  

(Foto: Flyfoto fra Sandefjord kommunes kartbase) 

 

Tiltak for å hindre gjengroing og gi økt vannkvalitet 

Det er gjennomført flere tiltak for å forsøke å hindre gjengroing og gi økt vannkvalitet:  

 Opprensing og fjerning av løvtrær og kratt langs vannkanten ble foretatt i 2012. 

 Beskjæring av vannplanten «tjønnaks» ble forsøkt i 2013. Tiltaket var kostbart og har liten effekt uten årlig oppfølging. 

 Økt vanngjennomstrømning ved at deler av overvann fra Bugårdsområdet er ført ut i dammen. 

Disse tiltakene har generelt gitt liten effekt, og gjengroingen eskalerer fortsatt sørover i dammen.  
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Den største utfordringen er å fjerne eller redusere omfanget av tjønnaks. Ulike tiltak er vurdert, i samråd med faginstanser som Norsk miljø og 

biovitenskapelige universitet, Norsk institutt for naturforskning og Norsk institutt for vannforskning. Kjemikalier frarådes, og beskjæring anses å 

ville bli en evigvarende jobb, som ikke kan løse problemet. Økt gjennomstrømning av overvann fra områdene rundt, regelmessig rensing av 

vannkanten, og forbedret intern sirkulasjon i dammen ved kraftigere fontene og flytting av utløpet mellom østre og vester dam, kan gi en viss 

effekt, men vesentlig for å få bedre vannkvalitet og sikt, og for å hindre gjengroing etter rensing av dammen. En økning av dyreplankton kan 

også gi en viss effekt. 

 

Dersom gjengroingen skal reverseres/reduseres, ser eneste løsning ut til å være tømming og rensing av dammen. Dette er et omfattende arbeid og 

det er vanskelig å anslå kostandene, bl.a. fordi det kan være aktuelt å dele opp arbeidet i etapper, for å ivareta fugle- og fiskelivet, og fordi det er 

usikkerhet om grunnforholdene i dammen. Tømming og rensing av dammen kan/bør gjøres ved å tappe ut noe vann fra dammen og stenge av 

deler av dammen med enkle demninger. Arbeidet bør gjøres på vinterstid, når dammen er frosset til. Et grovt økonomisk anslag antas å kunne 

ligge i størrelsesorden 10-12 mill. kroner. Etter rensing av dammen, vil det være nødvendig med årlige kontroller og tiltak for å hindre ny opp-

blomstring av bunnvegetasjon. Det vil da være nødvendig med tiltak som løpende fjerning av løvfellende vegetasjon rundt dammen, sammen 

med økt gjennomstrømning og intern sirkulasjon i dammen. 

 

Tjønnaks er nå registret også i den østre dammen. Dette betyr at det haster med tiltak for å begrense utbredelsen, både fordi det estetiske inn-

trykket av dammen vil bli redusert og fordi kostnadene ved nødvendige tiltak vil øke i takt med gjengroingen. På den annen side er det viktig å 

gjøre tingene riktig og sørge for at disse har effekt på både kort og lang sikt. Foreslåtte tiltak kan også ha konsekvenser for vann og liv i dammen 

og i vannveien videre. Derfor er det helt nødvendig å få utarbeidet en grundigere utredning/helhetsplan for dammen av konsulenter med 

nødvendig fagkompetanse. Planen må konkludere med konkrete tiltak, fremgangsmåte og kostnadsoverslag. En slik plan utredning/plan må 

inneholde:  
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 En helhetlig kartlegging/beskrivelse av Bugårdsdammen, med bl.a.:  

o Vannkvalitet over noe tid. 

o Vannstrøm og –mengder. 

o Grunnforhold med dybdemålinger. 

o Gjengroing. 

o Ulike scenarier for fremtiden ved ulike tiltak. 

 En plan for å ivareta kvalitetene ved dammen i et langt perspektiv. Planen må inneholde både forslag til aktuelle tiltak og en driftsplan for å 

sørge for jevnlig oppfølging. 

 

Dersom det, etter grundigere vurderinger, skulle vise seg at tiltakene blir for kostbare, må en leve med en situasjon med noen enkle tiltak som 

opprensing langs vannkanten o.l., selv om dette ikke vil kunne hindre ytterligere gjengroing. I så fall kan det være et alternativ å vurdere om 

deler den vestre dammen bør fylles igjen, med de konsekvensene dette måtte ha for opptak av overvann fra bebyggelsen rundt, vann ut i Virik-

bekken, parken og fiske- og fuglelivet. En slik igjenfylling vil imidlertid neppe være mindre kostbar enn tømming og rensing av dammen, bl.a. 

fordi en etter all sannsynlighet også da vil måtte foreta rensing/utgraving/stabilisering av bunn-masser, før igjenfylling kan foretas. På den annen 

side vil en slik igjenfylling kunne gi betydelige arealer for nye anlegg, sannsynligvis i størrelsesorden 10 -15 daa. Dersom en skulle velge å fylle 

igjen en større del av dammen, vil både kostnader og «arealvinning» øke.  
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Behov for nye anlegg for organisert og uorganisert aktivitet 

 

Burgårdsparken brukes av stadig flere. Aktiviteten i eksisterende idrettsgrener og på eksisterende anlegg øker, og anleggene trenger jevnlig både 

rehabilitering, oppgradering og utvidelse. Nye idrettsgrener ser dagens lys og ønsker plass i Bugårdsparken. Samtidig er det en betydelig økning i 

uorganisert bruk av anleggene og parken. Dermed øker behovet for anlegg for både organisert og frie aktiviteter.  

 

Anlegg for organisert idrett, fri fysisk egenaktivitet, rekreasjon og naturopplevelser 

De mest aktuelle behovene for nye/utvidede anlegg pr i dag ser ut til å være:   

 

 En kunstfrossen skøytebane på 250 eller 400 meter for hurtigløp, kombinert med myldreflate for barn, er blant de høyest prioriterte 

anleggene i kommunens idrettsplaner (Sandefjord kommunes idrettsmelding for perioden 2013-2023, vedtatt av Bystyret 22.06.2011, og Plan 

for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune for perioden 2014-2023, vedtatt av Bystyret 20.06.2013).  

 En ny flerbrukshall for racket-idretter som tennis, badminton m.m.  

 Hall/lokaler for kampidretter.  

 Større/ny arena for ridning. Dagens rideanlegg har etter hvert blitt for inneklemt til å kunne brukes til større stevner. Dette har også 

sammenheng med at det i dag er vanlig å bruke flere hester i samme konkurranse. Biler/busser som hestene transporteres og oppholder seg i, 

må nå plasseres for langt borte fra banen. Dermed blir det for lang avstand mellom arena og «oppholdsplass». Rideklubben ønsker derfor et 

større område, fortrinnsvis på Gamle Travbanen.  

 Treningsområdet for slegge, diskos og kulestøt, som i dag ligger i enden av grusbanen sør for hovedinngangen, bør flyttes nærmere 

Storstadion.  

 Sandaktivitetsflater for volleyball og sand-håndball. 
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 Cricketbane.   

 Petanque-bane. 

 Flere jogge- og mosjonsstier, gjerne mindre stier på flere steder, med mer naturlig og mykere underlag enn på veiene rundt dammen.  

 Et «aktivitetsområde» med enkle treningsapparater ute, til bruk for både organisert og uorganisert aktivitet, f.eks. en såkalt «Tufte-park».  

 Utvidelse av turområdet for barn i Briske, som brukes mye, både av barnehager og familier. Her bør skausnaret bak akebakken «sikres» som 

turområde, og en bør søke å unngå «kollisjoner» med frisbeegolf.   

 Utvidelse av lekeplassen.  

 En enkel uteservering. 

 Mulighet for bruk av båt på dammen, f.eks. pedalbåter.   

 Utvidelse og rehabilitering av fiskeplasser ved dammen.  

 

I tillegg kan/vil nye behov komme til over tid. Det vil være naturlig å vurdere aktuelle nye behov i forbindelse med revisjon og rullering av 

kommunens overordnede idrettsplaner.  

 

Med unntak av en kunstfrossen skøytebane, en ny flerbrukshall for racket-idretter, lokaler for kampidretter og ny arena for ridning, er de nevnte 

anlegg og tiltak relativt små og lite plasskrevende. Det bør også være mulig å «komme på talefot med» disse behovene rent økonomisk. De 

største arbeidene og utgiftene til slike mindre anlegg vil sannsynligvis være knyttet til rydding, planering m.v. av aktuelle arealer, i tillegg til 

nødvendig utstyr. Det bemerkes også at disse anleggene og tiltakene i all hovedsak er utendørs anlegg, til bruk for både organisert idrett og 

egenorganiserte/frie aktiviteter for allmennheten. Det kan være naturlig å se dette i lys av den store utbyggingen av idrettsanlegg som har foregått 

og fortsatt foregår både i Bugårdsparken og på kommunens 6 bydelsanlegg, spesielt når det gjelder haller og kunstgressbaner. Dette har gitt/gir 
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meget gode vilkår for fotball og en betydelig økt hallkapasitet. Det kan derfor være naturlig at kommunen etter hvert fokuseres mer på andre 

typer idretts- og aktivitetsanlegg i diskusjonen om videre utbygging av anlegg.   

 

Parkeringsarealer 

Parkeringsplassen på grusbanen ved hovedinngangen og plassen syd for svømmehallen og isflata/ishallen er ofte fulle. Dette gjelder både på 

dagtid, når mange elever ved Sandefjord videregående skole parkerer på grusbanen, i helger, når besøket i svømmehallen og på isflata er stort, og 

under større arrangementer i/på idrettsanleggene. Ombygging av isflata til ishall, nye tilbud og økt aktivitet vil/kan øke behovet for parkerings-

arealer. Det bør imidlertid være mulig å øke parkeringskapasiteten med relativt enkle grep, uten å skade parkens naturlige preg eller verdi som 

rekreasjonsområde, og uten å ta i bruk arealer som trengs for nye anlegg for idrett, fri fysisk egenaktivitet, rekreasjon og naturopplevelser.  
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Arealer for nye/utvidede anlegg i parken 

 
Arealene i parken er generelt godt utnyttet pr i dag, spesielt i parkens sentrale deler. Derfor er det begrensede muligheter for å ta i bruk «nye»/ 

ubenyttede arealer til nye og/eller utvidede anlegg. Det finnes likevel visse muligheter for utvidelser innenfor rammen av dagens parkområde. I 

tillegg bør/kan en vurdere mulighetene for å utvide parken på noe lengre sikt.  

 

Prinsipper for fremtidig bruk av parken og anlegg i parken 

Bruken av parken er stor. Dermed er også presset på tilgjengelige arealer stort, og vil øke i årene som kommer. Derfor er det viktig å avklare 

prinsipper for fremtidig bruk av parken/områdene, og ta i bruk/utnytte de «tilleggsarealene» som fortsatt finnes, i tråd med disse prinsippene. 

Sentrale prinsipper bør bl.a. være:  

 Parken bør fortsatt være en «folke- og idrettspark», i tråd med idéen bak etableringen av parken. I praksis betyr dette en videreføring av 

parken med anlegg både for organisert idrett og anlegg/arealer for uorganisert fysisk aktivitet, rekreasjon og opplevelser for innbyggere og 

tilreisende. Deler av parken bør fortsatt ha preg av brukspark og friområde, som er lett tilgjengelig for og kan benyttes av innbyggere i alle 

aldersgrupper, og med ulik grad av funksjonsevne.  

 Frilufts- og turområder bør fortsatt samles i parkens ytre områder, mens idrettsanlegg i hovedsak bør konsentreres mer sentralt i parken. 

Samtidig bør det fortsatt være enkel og god kommunikasjon mellom områdene for disse to funksjonene.  

 God adgang til anlegg skaper aktivitet. I et folkehelseperspektiv er det derfor helt sentralt at allmennheten fortsatt har fri adgang til bruk av 

anlegg, uten unødvendige restriksjoner og begrensninger. I praksis betyr dette både at parken fortsatt bør gi rom for «lavterskeltilbud/-

aktiviteter», og at allmennheten fortsatt bør gis fri adgang til bruk av alle utendørs arealer og idrettsanlegg, når disse ikke benyttes til 

organisert aktivitet.  
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 Anlegg for organisert idrett bør i størst mulig grad være «flerbruksanlegg», som kan benyttes av/til flere idretter/aktiviteter. Derfor bør også 

fremtidige anlegg i parken fortrinnsvis eies og driftes av kommunen.  

 Anlegg for beslektede idretter bør i størst mulig grad samles geografisk. Treningsarealer for alle kastidretter bør f.eks. samles nær Stor-

stadion, en ev. 250 eller 400 meters kunstisbane bør fortrinnsvis lokaliseres nær andre skøyteanlegg og myldreflater osv.   

 

Arealer egnet for utvidelse av frilufts-/turområder, rekreasjon og opplevelser 

Aktuelle arealer innenfor parkens nåværende geografiske grenser 

Innenfor parkens nåværende geografiske grenser synes «nye»/ubenyttede arealer i hovedsak å være begrenset til tre områder:  

 Området mellom gangveien på vestsiden av Bugårdsdammen og Sportsveien.  

 Området mellom ishallen/isflata og Karisletta. 

 Området mellom ishallen/isflata og Sildåsen.  

 

Området mellom gangveien på vestsiden av Bugårdsdammen og Sportsveien 

 

«Skogsområdet» mellom gangveien på vestsiden av 

Bugårdsdammen og bebyggelsen mot Sportsveien, sør for 

tennisbanene, dekker et areal på ca. 185 x 40 meter (bredden 

varierer noe) og utgjør ca. 9 daa. Flere kaller dette området 

for «Sumpområdet», fordi det virker gjengrodd og til tider 

svært vått, sett fra gangveien. Dette bidrar også til at enkelte 

ikke er særlig glad i å bruke denne delen av gangveien rundt 

dammen på kveldstid, spesielt ikke høst og vinter.   

(Foto: Vidar Ankersen) 
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Bak den litt «rufsete» og «skumle» fasaden mot gangveien, 

ligger det imidlertid et lite, fint skogsområde, med noe 

variert natur og terreng, med noen mindre stier.  

 

Området åpner seg også mer mot bebyggelsen langs 

Sportsveien.  

 

(Foto: Vidar Ankersen) 
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Området mellom ishallen/isflata og Karisletta 

  

Mellom isflata/ishallen og park-

vesenets lager, og Karisletta på 

nordsiden av parken, ligger et 

kommunalt område på ca. 20 daa, 

som er lite kjent av andre enn de 

nærmeste naboene og de som spiller 

frisbee (deler av frisbeegolf-banen 

ligger i dette området). 

 

 

Området er lett kupert og bevokst 

med skog av varierende tetthet. Deler 

av området kan virke noe gjengrodd. 

Her finner en imidlertid også mer 

åpne partier med gode stier og små 

sletter.  

 

(Foto: Vidar Ankersen) 
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Mot øst støter området opp imot 

bebyggelsen langs Nygårdsveien; mot 

vest går området over i skogsnaret i 

«bakkant» av tur- og lekeområdet 

Briske, som igjen vender mot fotball-

banene på Skolefeltet. 

 

(Foto: Vidar Ankersen) 

 

 

Området mellom ishallen/isflata og Sildåsen.  

 

 

 

 

«Under» Sildåsen, fra isflata/ishallen og opp mot Nygårdsveien, ligger 

et skogsareal på ca. 4 daa. I dette området finnes fortsatt deler av en 

gammel sti, som i tidligere tider gikk fra Nygårdsveien og ned mot 

Bugårdsdammen.  

 

(Foto: Vidar Ankersen) 

 



40 

 

 

 

 

I skråningen opp mot Sildåsen lå det tidligere også en liten skibakke. 

Denne bakken har senere vært brukt som akebakke, men dette 

vanskeliggjøres i dag av liten «utglidnings-flate», trær o.a. i bunnen av 

bakken.  

 

Deler av området inngår i dag som en del av frisbeegolf-banen.  

 

(Foto: Vidar Ankersen) 

 

Utnyttelse/bruk av arealene 

Alle de tre nevnte områdene ligger i «ytterkant» av Bugårdsparken og egner seg godt for friluftsliv, mosjon og andre frie aktiviteter.  

 

Både området mellom vestsiden av Bugårdsdammen og Sportsveien, og området mellom ishallen/isflata og Karisletta egner seg meget godt for 

utvidelse av sti-nettet i parken, med mer naturlige og mykere underlag enn det veiene rundt dammen kan tilby. Begge områder bør gjøres mer 

tilgjengelig for både idrettsutøvere og «folk flest». Dette bør kunne gjøres med relativt enkle «grep», i form av rydding og tynning, og opp-

arbeidelse/sammenkopling av enkle stier. Stier i begge disse områdene bør primært være sommerstier, med naturlig underlag, uten fremføring av 

lys og uten snørydding vinterstid.  
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I området mellom Bugårdsdammen og Sportsveien kan/vil det være aktuelt med utbedring/igjenfylling/drenering av et lite område som tidvis 

blir svært vått. Dette partiet kan imidlertid også beholdes uten igjenfylling, drenering e.l., ved å legge stien rundt de våteste partiene, og på den 

måten gi økt «spenning» og opplevelse for barn.  

 

Området mellom ishallen/isflata og Karisletta, «bak» tur- og lekeområdet i Briske, brukes allerede i dag til turer bl.a. av foreldre med barn, 

barnehager o.a. En bedre sammenkopling av stier gjennom hele området, gjerne også med en gapahuk e.l., vil kunne utvide turområdet også for 

denne gruppen brukere. Deler av området inngår også i frisbeegolf-banen. For å unngå uønskede situasjoner/«kollisjoner» mellom disse to 

brukergruppene, bør det ved en utvidelse av stinettet, skilles bedre enn i dag mellom stier og frisbeegolf-bane. I bakken i Briske og tilstøtende 

områdene bør noen av kurvene/stasjonene i frisbeegolf-banen flyttes bort fra lekeområdet.  

 

Deler av området mellom ishallen/isflata og Sildåsen bør, med noe rydding, enkel rehabilitering av gjenværende deler av den gamle stien m.v. 

igjen kunne tas i bruk til frie aktiviteter for barn. Deler av området inngår også i frisbeegolf-banen. Dette kan gjøre sambruk noe problematisk på 

sommerstid. På vinteren bør det imidlertid være mulig å ta området i bruk til bl.a. ski- og akebakke. «Overskudds-is» fra preparering av isen i 

ishallen/på isflata bør med fordel kunne legges ut som underlag i en akebakke, og dermed gi muligheter for aking tidlig på vinteren.  

 

Utgiftene til rydding, tynning m.v. av de tre områdene anslås grovt å ligge i størrelsesorden ¾-1 million kroner. 

 

Arealer egnet for nye/utvidede idrettsanlegg 

Aktuelle arealer innenfor parkens nåværende geografiske grenser 

Innenfor parkens nåværende grenser synes mulige «nye/ubenyttede arealer» i hovedsak å være begrenset til følgende områder:  

 Bygningsareal ved riving av det gamle sidebygget og mellombygget ved/på Jotunhallen.  
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 Treningsfeltet mellom Jotunhallen og svømmehallen.  

 Gamle Travbanen 

 Området mellom ishallen/isflata og Nygårdsveien 

 Noen mindre områder sentralt i parken, i området ved lekeplassen og minigolfanlegget, og rett syd for Pingvinhallen.  

 

Bygningsareal ved riving av det gamle sidebygget og mellombygget ved/på Jotunhallen.  

 

 

 

Det har flere ganger vært vurdert en helrenovering og utvidelse av 

Jotunhallen, inkludert riving av det gamle sidebygget (til høyre på 

bildet) og mellombygget. Riving av disse delene av bygningsmassen 

vil kunne frigjøre arealer som kan benyttes til nye bygninger/anlegg.  

 

(Foto: Vidar Ankersen) 
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Treningsfeltet mellom Jotunhallen og svømmehallen.  

 

 

Treningsfeltet «bak» Jotunhallen er en av få store, sammenhengende 

gressflatener i Bugårdsparken, med et areal på ca. 17,5 daa. Bruk av 

denne gressflata til nye anlegg vil imidlertid redusere trenings-

muligheter for fotball, avvikling av større idretts- og kulturarrange-

menter o.a. i parken, med mindre en finner et egnet 

«erstatningsområde» til slike aktiviteter.  

 

(Foto: Sandefjord Bueskyttere) 

 

Gamle Travbanen  

 

 

«Gamle Travbanen» utgjør et den største gressflata i 

Bugårdsparken og dekker, sammen med randsonene, 

totalt ca. 27 daa. Området benyttes til ridestevner med 

bl.a. sprangridning, utendørs bueskytter-stevner og 

andre aktiviteter etter behov. Bruken av området er 

likevel begrenset. Rideklubben ønsker et større område 

til sin aktivitet, fortrinnsvis på dette området.   

 

(Foto: Vidar Ankersen) 
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Området mellom ishallen/isflata og Nygårdsveien 

Mellom ishallen/isflata og Nygårdsveien finner vi et kommunalt areal på ca. 6,5 daa. Området faller i to hoveddeler, ei stor gressflate mot 

Sildåsen i nordøst, og en lagerplass for parkvesenet mot nordvest. Parkvesenet bruker den ytre delen av gressflata som opplagsplass for eierløse 

småbåter, brakt inn fra kommunens friområder ved fjorden og ved Goksjø. Ut over dette, benyttes gressflata ikke til spesielle formål, men brukes 

sporadisk av barn til fri lek. Aktiviteter på området vanskeliggjøres av det skrånende terrenget. Fra Nygårdsveien og ned til ishallen/isflata går 

det en enkel transportvei for parkvesenet, som også benyttes av besøkende i parken, til fots og på sykkel. 

  

 

 

 

 

Gressflata i nordøst ligger i 

skrånende terreng, måler ca. 90 

x 40 meter, og utgjør ca. 4 daa.  

 

(Foto: Vidar Ankersen) 
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Parkvesenets lagerplass i 

nordvest måler ca. 80x23 meter, 

og utgjør ca. 2,5 daa. 

 

Lagerplassen ligger på tidligere 

Bergs planteskoles område, og 

leies av privat grunneier. Leie-

avtalen er uoppsigelig, men 

både eier og leier kan når som 

helst kreve innløsing av 

eiendommen.  

 

Det kan synes som om arealet 

kan utnyttes noe bedre enn i 

dag.  

(Foto: Vidar Ankersen) 
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Andre, mindre arealer 

I parkens sentrale deler med idrettsanlegg finnes fortsatt noen mindre arealer som kan tas i bruk til mindre plasskrevende aktiviteter, uten å skade 

parkens naturlige preg. Dette gjelder i første rekke:  

 

 

 

 

 

Området mellom minigolfbanen og tennisbanene 

 

I tilknytning til dette området finnes også et område i «forlengelsen» 

av lekeplassen, langs veien ved/rundt dammen, som bør kunne tas i 

bruk.   

 

(Foto: Vidar Ankersen) 
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Området syd for Pingvinhallen, mellom gangveien mot Bugårds-

dammen og Sportsveien 

 

Dette området er på ca. 140 x 40 meter, og utgjør ca. 6 daa. Området er 

planert og beplantet.  

 
(Foto: Vidar Ankersen) 

 

Området mellom hovedinngangen, veien opp mot svømmehallen og 

ishallen/isflata og rulleskøytebanen 

 

Arealet måler ca. 1,7 daa. For å kunne utnytte arealet, vil det være 

nødvendig å fjerne den gamle bunkeren fra 2. verdenskrig, som fortsatt 

ligger her. I dag brukes denne, sammen med et tilbygg, for opp-

bevaring av utstyr for parkvesenet. Bunkeren er registrert som et nyere 

tids kulturminne.  

 

(Foto: Vidar Ankersen) 
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Utnyttelse/bruk av arealene 

 

Bygningsareal ved riving av det gamle sidebygget og mellombygget ved/på Jotunhallen.  

Det gamle sidebygget og mellombygget ved/på Jotunhallen er i dårlig forfatning og bør rives, for å gi plass for en utbygging av Jotunhallen med 

nye, tidsmessige garderober og lokaler for idrett, fortrinnsvis en flerbrukshall/flerbrukslokaler for racket-idretter. Jotunhallen benyttes allerede i 

dag til bl.a. badminton, og en slik utvidelse av hallen vil medføre at alle racket-idretter fortsatt kan samles innenfor et begrenset geografisk 

område i parken, med de sambruks- og synergieffekter dette vil kunne gi. Ved en ev. slik utvidelse, bør en også vurdere muligheten for å 

inkludere lokaler for kampsport.  

 

Treningsfeltet mellom Jotunhallen og svømmehallen.  

Dagens treningsfelt bør være en naturlig plassering for en ev. 400 meters kunstfrossen skøytebane, med myldreflate «i midten». Området 

benyttes allerede i dag til skøytebane på vinteren, med legging av naturis, når værforholdene tillater dette. En kunstisbane her vil medføre at 

kunstisbanen og ishallen/isflata vil bli liggende svært nær hverandre, og være gunstig mht. både utnyttelse av både personale og utstyr, 

energiforhold m.m. Dersom en velger å plassere en kunstfrossen skøytebane her, bør en imidlertid erstatte treningsfeltet med et «tilsvarende» 

område annet sted i parken, slik at mulighetene for fotballtrening, større idretts- og kulturarrangementer o.a. ikke reduseres. 

 

 «Gamle Travbanen»  

Gamle Travbanen er det klart største av de områdene innenfor parken som kan tas i bruk til nye/utvidede idrettsanlegg. Det går imidlertid en 132 

kV kraftledning over området. Denne setter en «effektiv» stopper for bruk til større bygg og permanente sportsanlegg, tribuneanlegg og leke-

plasser. Under kraftledningene er det nemlig et belte/en sikkerhetssone på 20 meter (10 meter på hver side av kraftledningen). Her kan det bare 

settes opp bygg på inntil 50kvm, der det er kortvarig eller delvis opphold. Området tillates ikke brukt til lekeplass e.l. For å utnytte området 

optimalt, vil det derfor være nødvendig å legge om kraftledningen, slik at området kan benyttes «fritt». Skagerak Nett som eier og driver 
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kraftledningene, har ingen planer om omlegging til jordkabel. Dersom kommunen ønsker en slik omlegging, tillates det ikke å kable mindre enn 

1 km luftstrekk, og kommunen må dekke alle kostnader ved omleggingen. Skagerak Nett har anslått kostnadene for disse arbeidene til 20 mill. 

kroner eller mer.  

 

Dersom høyspentstrekket legges om, vil det være hensiktsmessig å ta i bruk Gamle Travbanen som «erstatningsområde» ved etablering av en 

kunstfrossen skøytebane på dagens treningsfelt. Dette vil også medføre at gress- og kunstgressflater for fotball m.m. fortsatt vil bli lokalisert nær 

hverandre, innenfor et begrenset geografisk område i parken. Gamle Travbanen er større enn dagens treningsfelt, og bør fortsatt også kunne gi 

rom for utendørs trening og konkurranser i bueskyting, og nytt treningsområde for kastidretter som diskos, slegge og kulestøt. Aktiviteter 

for/med hest må da flyttes til et annet område.  

 

Dersom høyspentstrekket ikke legges om, vil området ikke kunne tas i bruk som nytt treningsfelt, noe som igjen vil/kan vanskeliggjøre plassering 

av en kunstfrossen skøytebane i parken. I praksis vil dette da bety en videreføring av Gamle Travbanen til samme tiltak som i dag, under forut-

setning av at det ikke bygges faste og/eller mer permanente bygninger og anlegg på området, og at anlegget ikke klassifiseres som sportsanlegg, 

som etter Skagerak Nett’s regelverk er forbudt i sikkerhetssonen. 

 

Området mellom ishallen/isflata og Nygårdsveien 

Den store gress-sletta som ligger på dette området, bør kunne utnyttes bedre enn i dag. Området gir ikke plass for en kunstfrossen bane på verken 

250 eller 400 meter. Derimot bør området, ved planering/avretting, ev. også en omlegging av transportveien over området, kunne gi rom for 2 

eller flere gressflater for fotball, volleyball o.a. aktiviteter på sommeren, ev. også kombinert med islagte myldreflater for barn på vinteren. 

Utgifter for avretting m.v. antas å kunne ligge i størrelsesorden ± 0,5 mill. kroner.  
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Øvrige, mindre områder 

De «små» områdene som er nevnt ovenfor, bør kunne tas i bruk til etablering av mindre anlegg:  

 En petanque-bane bør med fordel kunne legges mellom minigolfbanen og tennisbanene. 

 En cricketbane bør kunne realiseres ved å legge en cricket-pitch i kunstgress mellom to fotballbaner med naturgress på treningsfeltet, 

uavhengig av om treningsfeltet fortsatt blir liggende mellom Jotunhallen og svømmehallen, eller flyttes til Gamle Travbanen. En pitch vil 

ikke være til hinder for en videreføring av andre aktiviteter på treningsfeltet.  

 En utvidelse av lekeplassen bør kunne finne sted i «forlengelsen» av dagens lekeplass, mot vest, langs veien rundt dammen. 

 En enkel uteservering bør kunne etableres f.eks. i tilknytning til/ved utvidelse av helleterassen utenfor Jotunhallen, i samarbeid med STIF 

og i samsvar med bestemmelsene i Stadionavtalen. 

 Aktivitetsflater for sandhåndball og sand-volleyball bør kunne etableres på området rett syd for Pingvinhallen.  

 Et aktivitetsområde med enkle treningsapparater for både organisert og uorganisert trening av styrke, balanse og bevegelighet bør med 

fordel også kunne legges på området rett sør for Pingvinhallen.  
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Et slikt aktivitetsområde kan f.eks. 

etableres i form av en såkalt «Tufte-

park», med enkle apparater i stål 

og/eller aluminium.  

 

 

 

 

 

 

 

Slike apparater bør være til fri av-

nyttelse for alle som bruker parken. 

 

(Foto: sporten.com, lokalsporten.vfn.no og 

ringerike.no) 

  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL-_qOtazOAhVH3CwKHVkzAoEQjRwIBw&url=http://lokalsporten.fvn.no/evje-har-fatt-tuftepark-16926&psig=AFQjCNFBeB7A_7G54O1btocfIB4L-pUibw&ust=1470560020120761
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrn8urtazOAhVJkywKHaP-DAIQjRwIBw&url=http://www.ringerike.no/bo-og-leve/bo-i-ringeriksregionen/helse-og-livsstil/tuftepark&psig=AFQjCNFBeB7A_7G54O1btocfIB4L-pUibw&ust=1470560020120761
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Apparatene kan alternativt oppføres i 

naturlig materiale som f.eks. tømmer. 

Da vil de kunne gli lettere og mer 

naturlig inn i naturen og beholde sitt 

naturlige preg uten rustdannelser e.l.  

  

 

 

Samtidig er det enkelt å skifte ut 

enkelte deler ved skader o.l., uten å 

skifte ut hele apparatene.  

 

 

(Foto: Vidar Ankersen) 
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(Bildene er hentet fra svenskenes 

idretts- og frilufts-eldorado i 

Bruksvallarna og fra det svenske 

toppidrettssenteret i Torsby.) 

 

(Foto: Vidar Ankersen) 

 

 

Området mellom hovedinngangen, veien opp mot svømmehallen, ishallen/isflata m.m. og rulleskøytebanen kan også utnyttes til mindre 

anlegg. Her er imidlertid den gamle bunkeren fra 2. verdenskrig en «solid» hindring. Dette var en strids- og mannskapsbunker som inngikk i 

sperrestillinger i nærheten og var etablert til forsvar mot en ev. invasjonsstyrke. Bunkeren er tidligere vurdert sprengt, men dette er ikke realisert, 

bl.a. fordi det er et svært tykt og armert anlegg. I dag vil det sannsynligvis være nødvendig å innhente tillatelse fra fylkeskommunens 

kulturminneavdeling for å kunne fjerne bunkeren, fordi den er et registrert krigsminnesmerke. Bunkeren kan neppe sies å være til forskjønnelse 

for parken, og bør i utgangspunktet fjernes, så sant det er praktisk mulig. Alternativt bør bunkeren kunne brukes mer aktivt i formidling av vår 

nyere historie knyttet til 2. verdenskrig.  
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Alternative arealer/plasseringer for nye anlegg 

 Dersom en ikke ønsker å legge om høyspentstrekket over Gamle Travbanen, og følgelig heller ikke vil plassere en kunstfrossen 

skøytebane på dagens treningsfelt, vil det være naturlig å vurdere plassering av en kunstfrossen skøytebane annet sted enn i kommunen, 

f.eks. oppe ved/på raet, som vil være gunstig rent «temperaturmessig». Et annet alternativ kan være ytre del av Kastet, ved Mefjorden, et 

område som er regulert til park, lek og idrett – Varden del 1, 2, 3 og 4. Plassering utenfor Bugårdsparken vil imidlertid ikke være optimal 

med tanke på rasjonell og god utnyttelse av ressurser som mannskaper, utstyr m.v. for preparering av skøytebaner, ettersom ishallen 

allerede ligger i parken.  

 Dersom en ved en ev. utvidelse av Jotunhallen ikke kan inkludere lokaler for kampsport i en ev. ny, utvidet hall, bør det vurderes om slike 

lokaler alternativt kan legges til en eksisterende hall på et av bydelsanleggene, dersom det etter hvert skulle vise seg å bli kapasitet til 

dette.    

 

Det nevnes for øvrig også at området rett sør for Pingvinhallen kan gi plass for en viss/begrenset utvidelse av Pingvinhallen. Området er 

imidlertid ikke stort nok til å kunne romme en flerbrukshall for racket-idretter. En slik utvidelse vil også lett kunne medføre et svært 

«kompakt» inntrykk i denne delen av parken.  

 

Arealer egnet for utvidelse av parkeringskapasitet i parken 
 

I en ideell verden kunne en kanskje ønske at besøkende i en folkepark med vekt på idrett og fysisk aktivitet i større grad ville komme til parken 

til fots eller på sykkel, men i praksis kommer besøkende i stadig økende grad med bil. Dette gjelder ikke minst familier med barn, som også skal 

ha med seg forskjellig typer utstyr. Allerede i dag er parkeringsplassene i parken ofte fulle. Med ferdigstillelse av ishallen og stadig økt bruk av 

parken, ev. også etablering av nye aktivitetsarenaer, må en ta høyde for økt parkeringskapasitet. Antall parkeringsplasser bør imidlertid kunne 

økes betydelig ved relativt enkle midler:  
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 Den gamle grusbanen ved hovedinngangen til parken bør utvides noe mot dammen, asfalteres og merkes opp med parkeringsplasser. Dette 

bør kunne gi en «god» økning av kapasiteten i forhold til dagens mer tilfeldige parkeringsmønster, og gi plass for opp til ca. 300-350 biler. 

Utgiftene til asfaltering og oppmerking antas å ville ligge i størrelsesorden 1,5 - 2 mill. kroner.   

 Parkeringsplassen ved den nye Bugårdshallen bør asfalteres og reguleres/merkes opp, og bør da kunne gi plass for 160 biler. 

 Dagens parkeringsplass ved svømmehallen/isflata kan utvides, uten store inngrep i natur eller endring av parkens naturlige karakter. Det kan 

være nødvendig å felle enkelte trær.  

 

 

Parkeringsplassen ved ishallen/isflata og svømmehallen kan 

utvides ved å anlegge én rad med parkeringsplasser i 

eksisterende «grøntrabatt», mellom dagens parkeringsplass 

og veien opp til svømmehallen. Dette antas å kunne gi en 

økning på 15-20 plasser. En slik utvidelse bør være en 

relativt enkel «operasjon» og utgiftene antas å kunne ligge i 

størrelsesorden 0,2 mill. kroner. 

 

(Foto: Vidar Ankersen) 
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Plassen kan også utvides ytterligere ved å flytte parkvesenets 

garasjebygg til parkvesenets lagerplass mellom ishallen/ 

isflata og Nygårdsveien. En slik flytting antas å kunne gi en 

økning på ca. 30 plasser, og koste i størrelsesorden 0,2 mill. 

Kostnad for flytting av lagerbygningene kommer i tillegg. 

 

(Foto: Vidar Ankersen) 

 

Løpende vedlikehold og rehabilitering 

Det er også behov for løpende vedlikehold og rehabilitering av både park-/friluftsområder og idretts- og aktivitetsanlegg.  

 

Vedlikehold og rehabilitering av park-/friområder 

Park- og friområdene i parken er generelt relativt godt vedlikeholdt, kanskje med unntak av de områdene for potensiell utvidelse av friområdene 

som er omtalt ovenfor, dvs. områdene mellom Bugårdsdammen og Sportsveien, området mellom ishallen/isflata og Karisletta, og området 

mellom ishallen/parkvesenets lager og Sildåsen. En bør imidlertid være oppmerksom på at både vekst og oppvekst av trær, busker og «kratt» har 

økt de siste årene, og at denne veksten ser ut til å akselerere. Dette kan en bl.a. se i form tilløp til gjengroing visse steder langs veien rundt og mot 
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dammen, og i «randsonene» av parken, bl.a. langs gangveien mellom Gamle Travbanen og Bugården kirke. Det bør foretas en rydding og 

oppgradering, og senere jevnlig fjerning av ny vegetasjon i disse partiene.   

 

Det bør med fordel kunne foretas noe mer beplantning mot omgivelsene utenfor parken, i første rekke langs veien rundt dammen, og ved en ev. 

etablering av stier m.v. mellom dammen og Sportsveien. Dette vil kunne skjerme parken for trafikkstøy, bl.a. fra Krokemoveien, og øke 

opplevelsen av parken som friområde og en «grønn oase», samtidig som det vil kunne skjerme beboerne utenfor parken mot støy og innsyn.  

 

For øvrig foreslås:   

 Rehabilitering av fiskeplassene rundt dammen.  

 Utleie av noen få pedalbåter e.l. til bruk på dammen. 

 Oppslag om når isen på dammen er usikker for bruk på vinteren.    

 Etablering av flere sitte- og rasteplasser rundt dammen.  

 

 

 

Sitte- og rasteplasser bør bl.a. kunne rehabiliteres/etableres 

ved veien rundt dammen, der vannet fra Bugårdsdammen 

løper ut til/mot Virikbekken og på «nedsiden» av denne 

plassen, langs bekken.  

 

(Foto: Vidar Ankersen) 
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Det bør også foretas en vurdering av de mer «tilfeldige» adkomstveiene til parken, som det finnes flere av.  

 

 

 

Denne «stikkveien» syd-vest i parken, fra veien rundt 

dammen, ender direkte ut i en sving på Krokemoveien, uten 

at det finnes gangfelt e.l. på stedet. Selv om det er plassert ut 

«betong-griser» i enden av stien og fartsgrensen på veien her 

er satt til 40 km/t, forekommer det tilløp til farlige situa-

sjoner her, ikke minst når barn og unge på sykkel kommer 

fra parken og skal krysse veien. Det bør vurderes om stien 

bør stenges og erstattes med en sti fra veien rundt dammen 

til Krokemoveien, f.eks. rett syd for Parkensenteret.  

Kryssingen vil for øvrig bli nærmere vurdert i forbindelse 

med områdeplan for Sørby. 

(Foto: Vidar Ankersen)2 

 

Vedlikehold og idrettshaller og –anlegg 

Kommunens idrettsanlegg er også generelt sett godt vedlikeholdt. I tillegg gjennomgår isflata nå en oppgradering i forbindelse med ombygging/ 

innbygging til ishall. Det samme gjelder svømmehallen, i forbindelse med påbygging av garderober for funksjonshemmede. Det pekes likevel på 

to andre forhold som bør hensyntas i det videre arbeide:  

 



59 

 

 En rehabilitering av Jotunhallen, som ble bygget i 1963 og sist ombygget i 1982. Det har de senere år vært gjennomført rehabilitering av 

bl.a. belysning, tribuner og trimrom. Hallen bærer likevel generelt preg av å være 54 år gammel, og det bør foretas en mer omfattende 

gjennomgang, rehabilitering og oppgradering av hallen. Det vil være naturlig og hensiktsmessig å foreta en slik rehabilitering/opp-

gradering i forbindelse med en ev. riving av dagens sidebygg og mellombygg, og bygging av en ny «fløy» for racketidretter og ev. lokaler 

for kampsport e.a. idretter.    

 Det bør foretas en oppgradering av trimrom og etablering av en uteplass ved svømmehallen, med direkte adkomst fra kafeteriaen og 

bassenget.   
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Drift og ledelse/administrasjon av Bugårdsparken 

Kommunale utgifter knyttet til drift av Bugårdsparken ligger i dag i størrelsesorden 15 mill. kroner brutto pr år, inkludert teknisk drift av haller, 

driftsledelse og administrasjon. De nye hallene som nå er/blir etablert (Bugårdshallen og ishallen) vil medføre økt ressursbruk til både ledelse/ 

administrasjon og drift av anleggene. Det samme vil drift av ev. nye områder og anlegg for både friluftsliv og idrett. Ressursbruken er i dag 

fordelt på administrative stillinger i park- og idrettssjefens stab, «utegruppene» i park- og idrettsseksjonen og svømmehallen, i tillegg til de 

ressurser som dekkes over teknisk etat til bygningsmessig drift av hallene. Ved alle nyetableringer og utvidelser av anlegg i parken, er det viktig 

å ta høyde for tilhørende økte driftsutgifter, inkludert bemanning, også til ledelse og administrasjon. I tillegg bør ledelse og administrasjon av 

parken og anleggene i parken samordnes for å få optimal utnyttelse av alle ressurser. Bugårdsparken er for øvrig den eneste av kommunens 

idrettsparker som ledes og administreres direkte av kommunen selv. Til sammenligning skjer ledelse og administrasjon av kommunens 6 bydels-

anlegg i en kombinasjon av kommunal bemanning og bemanning knyttet til de idrettslagene som «holder til» i/på de ulike bydelsanleggene. 

Disse anleggene er også betydelig mindre enn Bugårdsparken. Konkret bør ledelse og administrasjon av hele parken, inkludert kommunale haller 

og idrettsanlegg, samles på én hånd, knyttet til park- og idrettssjefens stab. En slik stilling bør med fordel også kunne tillegges et hovedansvar for 

videre saksbehandling knyttet til parken og anleggene i parken. Vedlikehold og drift av parkmessige anlegg og utendørs idrettsanlegg bør med 

fordel fortsatt sortere under driftsleder, for å få optimal utnyttelse av ressursene i «utegruppene». Det bør også foretas en gjennomgang av 

oppgavefordelingen mellom park- og idrettsseksjonen i kultur- og fritidsetaten, og bygge- og vedlikeholds-seksjonen i teknisk etat, for så vidt 

gjelder vedlikehold og drift av idrettshaller.  
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Mulig fremtidig utvidelse av Bugårdsparken 

Både befolkningsutvikling, fortetning av boområder i og nær sentrum, økt aktivitet i den organiserte idretten og økt fokus på fysisk aktivitet i et 

folkehelseperspektiv, medfører økt behov for arealer for både idrett, fysisk egenaktivitet, rekreasjon og opplevelser i årene som kommer. I et 

langsiktig perspektiv, kan behovet for slike arealer ikke løses innenfor Bugårdsparkens nåværende fysiske og geografiske rammer. Med tanke på 

både dagens unge og «kommende slekter», bør en derfor vurdere mulige utvidelser av parken.   

 

Den mest hensiktsmessige måten å foreta en utvidelse av Bugårdsparken på, synes å være å «gå over Krokemoveien» og sikre områder for  

fremtidige utvidelser på sydsiden av Krokemoveien, ved Virikbekken og Virikdammen, mot jernbanelinjen vestover. En slik utvidelse bør også 

kunne gi nye arealer for aktiviteter for/med hester, og for nye idretter og aktiviteter som vil vokse frem over tid. Det bør i tilfelle etableres 

forbindelse mellom dagens Bugårdspark og et slikt nytt område ved over- og/eller underganger over/under Krokemoveien, i nærheten av dagens 

avløp til Virikbekken. En slik utvidelse vil også kunne gi unike muligheter for videre forbindelser til/fra sentrum og med friområdene i Marum 

og Hjertnesskogen, via gang- og sykkelbroer over/underganger under jernbanelinja. 

 

Et alternativ kan være å sikre arealer for utvidelse nord for parken, i Grubbestadområdet, vis a vis Komplett.no arena. I første omgang bør sikring 

av et utvidelsesområde vurderes ved neste rullering av kommuneplanen.  
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Oppsummering 

De «hovedgrep» som anbefales i denne utredningen, for å møte behovet for økte arealer og anlegg for både organisert idrett, uorganisert fysisk 

aktivitet og rekreasjon, i Bugårdsparken, er i hovedsak som følger: 

 

Prinsipper for fremtidig bruk av parken og anlegg i parken. 

Til grunn for fremtidig bruk av parken foreslås lagt en forutsetning om at parken fortsatt skal være en «folke- og idrettspark», med anlegg både 

for organisert idrett og for uorganisert fysisk aktivitet, rekreasjon og opplevelser for «folk flest». Med dette som utgangspunkt foreslås: 

 Deler av parken bør fortsatt ha preg av brukspark og friområde, i hovedsak samlet i parkens ytre områder.  

 Anlegg for organisert idrett bør i størst mulig grad være flerbruksanlegg, og i hovedsak konsentreres mer sentralt i parken.  

 Anlegg for beslektede idretter bør i størst mulig grad samles geografisk.  

 I et folkehelseperspektiv er det viktig at parken, i tillegg til anlegg for organisert idrett, også gir rom for «lavterskeltilbud/-aktiviteter», og at 

allmennheten fortsatt gis fri adgang til bruk av alle utendørs arealer og idrettsanlegg, når disse ikke benyttes til organisert aktivitet.  

 

Rensing/utgraving av Bugårdsdammen 

For å få en langsiktig/permanent løsning på problemene med gjengroing av dammen, bør denne tømmes og renses/graves ut. Utgiftene ved en 

slik tømming/rensing antas å ligge i størrelsesorden 10-12 mill. kroner. I tillegg bør det etter en ev. slik tømming/rensing gjennomføres tiltak for 

å hindre ny gjengroing, ved løpende rydding langs strendene, økt gjennomstrømming av vann m.m. I første omgang bør det utarbeides en  

grundig utredning og helhetsplan for dammen, som omfatter både nærmere kartlegging av grunnforhold, vannkvalitet og gjengroing, beskrivelse 

av tiltak og plan for gjennomføring av disse tiltakene. En slik plan må utarbeides av konsulenter med fagkompetanse på området. Dette haster 

fordi gjengroingen eskalerer, noe som kan/vil øke både problemene og utgiftene.  
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Dersom utgiftene til tømming og rensing blir for store, slik at kommunen ikke ønsker å gjennomføre disse, kan det være et alternativ å fylle igjen 

den delen av dammen som er mest utsatt for gjengroing. En slik igjenfylling vil neppe medføre mindre økonomiske kostnader enn å tømme og 

rense dammen. På den annen side vil en slik igjenfylling gi «nye» arealer som kan benyttes til nye idrettsanlegg.  

 

Etablering av nye/utvidede frilufts-/tur- og rekreasjonsområder 

Områdene mellom gangveien på vestsiden av Bugårdsdammen og Sportsveien og området mellom ishallen/isflata og Karisletta, foreslås 

ryddet og rehabilitert for å utvide stinettet i parken. Stier i disse områdene bør primært være sommerstier, med naturlig underlag, uten belysning, 

som ikke brøytes/ryddes på vinteren. I området mellom ishallen/isflata og Karisletta bør en skille turstier og bane for frisbeegolf bedre enn 

tilfellet er i dag. I Briske, som i årevis har vært benyttet som tur- og lekeområde for barn, både sommer og vinter, bør noen av kurvene i 

frisbeegolf-banen fjernes/flyttes for å unngå uønskede situasjoner/«kollisjoner» mellom brukergruppene.   

 

Deler av området mellom ishallen/isflata og Sildåsen bør, med noe rydding og enkel rehabilitering, igjen kunne tas i bruk til frie aktiviteter for 

barn. Selv om deler av området inngår i frisbeegolf-banen, bør det være mulig å få til sambruk. Dette gjelder spesielt bruk av den gamle ski-

bakken til ski- og akebakke på vinteren. «Overskudds-is» fra preparering av isen i ishallen/isflata bør med fordel kunne legges ut som underlag 

for slik bruk på vinteren.  

 

Etablering av nye/utvidede idrettsanlegg 

Følgende områder foreslås utnyttet til nye/utvidede idrettsanlegg, innenfor parkens eksisterende geografiske grenser:  

 En utbygging/utvidelse av Jotunhallen ved riving av det gamle sidebygget og mellombygget, for å gi rom for nye tidsmessige garderober 

og lokaler for idrett, fortrinnsvis en flerbrukshall/flerbrukslokaler for racket-idretter. Ved en ev. slik utvidelse, bør en også vurdere 

muligheten for å inkludere lokaler for kampsport e.a. idretter.  
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 Treningsfeltet mellom Jotunhallen og svømmehallen bør være en god plassering for en ev. 400 meters kunstfrossen skøytebane, med 

myldreflate «i midten». Dagens treningsfelt, som benyttes til både fotballtrening, større idretts- og kulturarrangementer o.a., bør i tilfelle 

erstattes med en «tilsvarende» stor gressflate på annet sted i parken.   

 Gamle Travbanen er det klart største arealet som kan utnyttes til nye anlegg. En bedre/god utnyttelse av området betinger omlegging av 

dagens høyspentstrekk fra luftlinje til jordkabel, et arbeid som antas å ville koste fra 20 mill. kroner og oppover. Dersom en slik omlegging 

kan gjennomføres, bør området benyttes som «erstatningsområde» for dagens treningsfelt, dersom en velger å plassere en kunstfrossen 

skøytebane der. Gamle Travbanen er større enn dagens treningsfelt, og bør i tillegg fortsatt kunne gi rom for utendørs trening og 

konkurranser i bueskyting, og et nytt treningsområde for kastidretter som diskos, slegge og kulestøt. Aktivitet med/for hest må da flyttes til 

et annet område.  

 Gress-sletta mellom ishallen/isflata og Nygårdsveien forslås planert for å gi plass for flere flater for fotball, volleyball o.a. aktiviteter for 

barn på sommeren, ev. også kombinert med islagt myldreflate for barn på vinteren.  

 En petanque-bane bør med fordel kunne legges mellom minigolfbanen og tennisbanene. 

 En cricketbane bør kunne realiseres ved å legge en cricket-pitch mellom to fotballbaner med naturgress på treningsfeltet, uavhengig av om 

dette fortsatt blir liggende mellom Jotunhallen og svømmehallen, eller flyttes til Gamle Travbanen.  

 Lekeplassen bør kunne utvides i «forlengelsen» av dagens lekeplass, mot vest, langs veien rundt dammen. 

 En enkel uteservering bør kunne etableres i tilknytning til/ved utvidelse av helleterassen utenfor Jotunhallen.  

 Aktivitetsflater for sandhåndball og sand-volleyball bør kunne etableres rett sør for Pingvinhallen, vest for tennisbanene.  

 Et aktivitetsområde med enkle treningsapparater for både organisert og uorganisert trening av styrke, balanse og bevegelighet bør med 

fordel også kunne legges på området rett sør for Pingvinhallen, vest for tennisbanene. Et slikt aktivitetsområde kan f.eks. etableres i form av 

en såkalt «Tufte-park», med enkle apparater i stål/aluminium eller i treverk/tømmer.  
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Utvidelse av parkeringskapasiteten i parken 

Det foreslås en utvidelse av parkeringskapasiteten ved:  

 Asfaltering og regulering/oppmerking av den gamle grusbanen ved hovedinngangen. 

 Asfaltering og regulering/oppmerking av den nye parkeringsplassen ved Bugårdshallen. 

 En utvidelse av parkeringsplassen ved svømmehallen/isflata, ved opparbeidelse av én ny rad for parkering på vestsiden av dagens 

parkeringsplass, ev. også flytting av parkvesenets garasjeanlegg til lagerplassen ved Nygårdsveien.     

 

Vedlikehold og rehabilitering av park-/friområder og idrettsanlegg 

Det foreslås en styrking av vedlikeholdet av både park-/friområder og idrettsanlegg, i takt med nye anlegg og økt bruk/aktivitet. I tillegg foreslås 

en styrking og samordning av ledelse og administrasjon av parken. Videre foreslås:  

 

 En rydding og oppgradering av visse partier langs gangveien rundt dammen, og skjerming av parken mot veier og boområder utenfor, ved 

hjelp av noe mer beplantning i randsonen rundt dammen.   

 En gjennomgang, rehabilitering og oppgradering av Jotunhallen.  

 En oppgradering av trimrom i og uteplass ved svømmehallen.  

 

Mulig fremtidig utvidelse av Bugårdsparken 

Ved neste rullering av kommuneplanen foreslås vurdert å sikre arealer for en fremtidig utvidelse av Bugårdsparken på sydsiden av Kroke-

moveien, ved Virikbekken og Virikdammen, mot jernbanelinjen vestover. Alternativt kan en fremtidig utvidelse skje nord for dagens park, i 

Grubbestadområdet, vis a vis komplett.no arena.   
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Prioritering og gjennomføring av foreslåtte tiltak 

Gjennomføring av foreslåtte tiltak og fremdrift/gjennomføringstakt for disse vil naturlig være avhengig av og måtte tilpasses de midler som 

stilles til disposisjon av bystyret ved de årlige behandlinger av økonomiplaner og årsbudsjetter. Nye/utvidede anlegg som foreslås, faller grovt 

sett i fire deler:  

 

 Nye/utvidede anlegg for friluftsliv og rekreasjon, bør dekkes av investeringsmidler til opparbeidelse av nye friområder og/eller rehabilitering 

av eksisterende friområder. Slike tiltak bør også vurderes og prioriteres inn i forbindelse med revisjon av rehabiliteringsplanen for 

kommunale friområder, som løper ut i 2019.  

 Nye/utvidede anlegg for idrett. I plan for videreutvikling av kommunens idrettsanlegg for perioden 2014-2023 er en kunstfrossen skøytebane 

i Bugårdsparken gitt høy prioritet. Bystyret har forutsatt at denne planen skal evalueres og ev. justeres midt i planperioden, dvs. i 2018/2019. 

Da bør også andre foreslåtte tiltak vurderes med tanke på ev. innarbeidelse i planen. Flere av foreslåtte, mindre anlegg som petanque-bane, 

sandaktivitetsflate(r) m.m. bør også vurderes gjennomført innenfor rammen av årlige midler til rehabilitering av idrettsanlegg.  

 En utvidelse av lekeplassen bør vurderes i forhold til vedtatt plan videre utvikling av kommunale lekeplasser i Sandefjord kommune.    

 Ev. tømming, rensing og utgraving av Bugårdsdammen bør vurderes i egen sak til kommunens folkevalgte organer.  

 

Vedlegg 
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