
Vandring 9.9.2020 – Sentrum (Byskolen) 

Til stede: 

• Sentrum nærmiljøutvalg v leder Thomas B. Hegvik og Roar Berggren 

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

Birkeland og Magnus Campbell 

Stikkord: 

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

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

Preståsen, Mokollen, Mølleråsen, Kamfjordåsen Gokstadhaugen osv. 

• Etablere bynær gapahuk på Stub? 

• Opprettholde allmenn tilgang på alle bryggene, inkludert småbåtbryggene 

o I dag - Stengt med gjerde og port til noen småbåtbrygger 

• Utvikle aktivitetsanlegg på Hjertnesstranda (sandvolley - innarbeides som flerbruksmulighet 

på sandbanene) 

• Stramme opp gangvei/havnepromenade slik at den blir tydeligere definert for gående og 

syklene 

o Kjøring til småbåtbryggene mellom Stub og Hesteskoen skaper utrygge situasjoner  

o Villparkering ved bryggene 

o Legge til rette for bruk av trillebår for småbåteiere som skal frakte utstyr mellom bil 

og båt. 

• Opprettholde allmennhetens mulighet for å sjøsette og komme i land med båter 

o Med kranbil 

o Via slip som er tilgjengelig for privatbil med tilhenger. Slipen ved «Bivabrygga» (gbnr 

175/156) er redusert som følge av bygging (Kilgata 13 og 15) og utfylling i vannet. 

Utfylling gir mindre svingradius og grunnere i sjøen. 

o Kajakker via kajakkbrygge 

• Overgang/bro for gående mellom Østre og Vestre pir. 

• Opprettholde aktivt fiskemottak. 

• Ta vare på det som er igjen av åpenhet mellom Preståsen og sjø, utbygging av blokker i Kilen 

sperrer for den visuelle kontakten mellom Preståsen og det grønne miljøet her og 

opplevelsen av sjø når du ferdes langs Kilgata og i Grønli. 

• Opprettholde Bayer Street. 

• Ny bebyggelse i ubebygd område fra og med Kilgata 17 til og med Kilgata 23 må tilpasses slik 

at det er romslig og god visuell kontakt og sammenheng mellom Preståsen med grønn natur 

og sjøen. 

• Opprettholde solrike arealer for allmennheten. Det er blitt uønska skyggeeffekt langs Kilen 

brygge. 

• Lekeplass i ny Kilenpark. 

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. 


