
Vandring 22.9.20 - Virik 

Til stede: 

• Virik nærmiljøutvalg ved leder i Anders Martin Nalum 

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

Birkeland 

Stikkord 

• Formalisere rettighet til ferdsel langs sjøen. 

• Merke allment tilgjengelig sti for gående 

o Stitrasé merkes i henhold til merkehandboka. 

o Enkel tilrettelegging som trinn, lede vann bort 

o Skilte til utsiktspunkter 

• Merke smett fra veier (303) og ned til sjøen, slik at allmennheten blir klar over muligheten for 

adkomst. 

• Det legges til rette slik at kyststi inngår i rundløyper, for eksempel i sammenheng med 

løypenett i Hjertnesskogen, i sjøkanten langs Stub og Hesteskoen, og mot Store Bergan 

• Fjerne gjerder som går helt ned til vannkanten (står i utmark?) 

• Bevare grønne lunger i området, slik de er i dag. For eksempel ubebygde koller mellom 

Hystadveien og sjøen.  

• Ved nybygg bør bebyggelse mot sjø være lav. Ingen bebyggelse bør være så høy at den 

fjerner det grønne inntrykket av omgivelsene rundt Sandefjordsfjorden. Silhuetten av 

Vesterøya må ivaretas med grønt preg, og at utsikten opprettholdes med naturlig grønn 

horisont. 

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

o Med kranbil 

o Via slip som er tilgjengelig for privatbil med tilhenger 

o Kajakker via kajakkbrygge 

• Bevisstgjøring av dagens muligheter: 

• Nærmiljøutvalget vil oppfordre skolen til å bruke tilgjengelige grønne lunger mellom vei 303 

og sjøen, fortelle om port mm 

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. 


