
Vandring 10.9.2020 – Framnes og Vindal 

Til stede: 

• Framnes og Vindal nærmiljøutvalg ved leder Espen Jensen og 4 personer 

• Sandefjord kommune Prosjektleder plan for rekreasjon og tilgjengelighet, Inger Line 

Birkeland og Ivar Holt 

Stikkord 

• Bevare opplevelsen av Sandefjord som kystby med aktiv sjøfartshistorie og sjøbasert 

virksomhet. 

• Store, tidligere industriområder ligger brakk. Hvilken overordna retning ligger til grunn for 

transformasjon av disse?  

o Prinsipiell avklaring av hva en ønsker langs kystlinja 

o Er industri avhengig av å ligge i sjøkanten? 

• Skape attraktivitet for gående og syklende 

o Ønsker gangveier på sjøsida av bilveier 

o Korte ned avstand ved å etablere bru for gående og syklister mellom Fjellvik mot 

sentrum 

o Unngå mange krysninger av bilveien, spesielt lite hensiktsmessig for syklister 

• Passasje, merka trase og oppholdsmuligheter for allmennheten nærmest mulig sjøen. 

o Inngå i rundløyper/merke forbindelse til grønne traseer og områder: Kamfjordåsen, 

Rødsåsen, Veraåsen osv. 

o Se mulighet for etablering av universelt utformet trase for gående, inkludert brukere 

som trenger hjelpemidler for å komme seg fram, slik at alle grupper kan oppleve 

møtet med sjøen. Det bør være mulig å etablere trase tilnærmet uten helningsgrad 

fra Kilen til Langestrand. 

• Opprettholde mulighet for fritidsfiske fra bryggene 

• Næringsvirksomhet må tilpasses slik at den ikke sjenerer eksisterende og nye boliger 

• Næringsbygg: Ikke tillate å sperre sjøfronten, krav om passasje for gående på sjøsida. 

• Gjøre alle bryggeområder til åpne områder for alle. 

• Gode rammer for kystkultur og frivillige – Kystlaget en oase 

• Langestrand  

o Nærmeste sandstrand fra Sentrum på Østsida av Fjor’n 

o Viktig for nærmiljøet, turmål for barnehager 

o Bevare trær 

o Ikke tillate private badehus eller andre installasjoner i sjøkanten 

o Brygge langs sjø mellom Langestrand og Pronova 

o Legge til rette i dag, slik at en framtidig forbindelse i sjøkanten kan videreføres 

sørover i det som i dag er industriområde. 

o Gangbruer eller brygger bør etableres for gående, rundt kollen sør for Langestrand, 

mot Pronova. Innarbeides i reguleringsplan. 

• Ivareta eksisterende og etablere flere grønne lunger ved ny utvikling av områder ved sjøen. 

• Tidligere industriområder er unikt: 

o Stort i areal 

o Ekstremt attraktiv beliggenhet 

o Stort potensiale som transformasjonsområde  

o Historiske og ikoniske industribygg ivaretas og tilpasses nye formål 



 

• Dagens tidligere industriområder som ligger brakk bør snarlig åpnes for ferdsel, kan ikke se 

behov for inngjerding med påfølgende lite tilgjengelighet. 

Bakgrunn: 

• Sandefjord kommune har startet arbeid med plan for rekreasjon og tilgjengelighet langs 

indre del av Sandefjordsfjorden. Forutsatt videre politiske vedtak, arbeides det med formål å 

oppnå en plan hjemla i plan og bygningsloven. Dette innebærer også varsel, medvirkning og 

høringsprosesser fram mot endelig plan. Uformell vandring med nærmiljøutvalgene i hver 

skolekrets blei gjennomført i september for å få en god dialog på et tidlig tidspunkt og på en 

hensiktsmessig tid av året og bevisstgjøring av muligheter og behov som planen bør ivareta. 


