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Fra: oivind.aspaas@gmail.com
Sendt: søndag 21. november 2021 18.11
Til: Postmottak
Emne: Vedr. varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for ny skole på 

Vesterøya

Kategorier: Blue category

Vi viser til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for ny skole på Vesterøya og ønsker og har 
følgende merknader.

Alternativ Kariåsen
Det er nevnt flere ulemper, mens fordeler for partene som er knyttet til sambruk med Sandar IL er 
ikke beskrevet i særlig grad. Om dette ikke er utredet allerede bør det gjøres og inngå som en del av 
underlaget for valg av tomt. 
Det bør også utredes tiltak som kan avhjelpe ulemper for Sandar IL ved større arrangementer.

Alternativene Nord A, B og Sør
Felles for disse alternativene er at de beslaglegger dyrket mark. 
Terskelen for å omdisponere dyrket mark bør være svært høy da dette i praksis er en ikke-fornybar 
ressurs.

Flytting av matjord er nevnt som et kompenserende tiltak. Dette er av fageksperter beskrevet som 
urealistisk på grunn av lavt produksjonspotensial. Nydyrking av 20 da. på Vesterøya bør heller ikke 
fremmes som argument for å ødelegge nær fire ganger så mye.

Gradvis nedbygging av jordbruksareal er en stor utfordring i Norge. Offentlige myndigheter bør 
definitivt unngå å bidra aktivt til å forsterke denne negative utviklingen. Her bør Sandefjord 
kommune heller benytte anledningen til å gå foran med et godt eksempel ved å entydig forkaste 
alternativene som berører dyret mark.

Med vennlig hilsen
Ruth og Øivind Aspaas
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Knut Terje Ellefsen 
Legdåsveien 20 
3225 Sandefjord 
 
Sandefjord kommune 
postmottak@sandefjord.kommune.no 
 
 
Merknader / høringsinnspill til ”Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid og høring av 

planprogram for ny skole på Vesterøya. Planid 20210003 
 
Merknader / høringsinnspill er signert av: Mette Lundby; Ann Lund; Knut Terje Ellefsen; 
Ruth Moen; Eirin Blæstrud; Helge Krossøy; Anette Hvidtsten 
som er representanter for:  

 Innbyggerforslaget - vi som krever medbestemmelse i skole- og barnehagestrukturen i 
Sandefjord 

 Innbyggerforslaget - bevar nærskolene i Sandefjord 

 Aksjonsgruppa for nærskoler i Sandefjord 
 
Bekjemp klimaendringer og ivareta folkehelseperspektivet i skolevalget! 
 
Sandefjord kommune har valgt å bruke FN’s bærekraftsmål som ramme for kommuneplanen 
2019-2031. I perioden kommuneplanen er vedtatt for, har kommunen valgt å fokusere på åtte 
overordnede mål. Blant annet nummer 13: Stoppe klimaendringene; “det skal handles 
umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem”, og nummer 3: God 
helse; “Sikre god helse og livskvalitet uansett alder”.  
 
Fra Veileder for konsekvensutredninger for planer etter plan og bygningsloven beskrives det i 
kapittel 3.3; ”Planprogrammet må gi en grundig beskrivelse av formålet med planarbeidet, 
planområdet og løsninger, og de problemstillinger som i den konkrete saken anses viktig for 
miljø og samfunn”.  
 
Våre merknader er at det ikke fremgår tydelig nok hvordan målene 13 og 3 i kommuneplanen 
vil bli behandlet og ivaretatt i planprogrammet. I tråd med Paris-avtalen og FNs 
bærekraftsmål har Norge og Sandefjord som ambisjon å bli et lavutslippssamfunn innen 
2050. Gjenbruk og rehabilitering av eksisterende bygninger spiller derfor en viktig rolle når 
vi må redusere miljøbelastningen for å nå klimamålene. I den sammenheng krever vi at 
kommunen utarbeider et fullverdig klimaregnskap for etablering av en ny skole på hver av de 
fire tomtene som inngår i planprogrammet. Klimaregnskapet for ny skole skal deretter settes 
oppimot et tilsvarende klimaregnskap for renovering og oppgradering av de tre eksisterende 
nærskolene på Vesterøya, før valget tas. 
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Klimaregnskapene må ta for seg hele næringskjeden, fra leverandør til ferdig produkt. Vi 
viser her til rapporten ”Grønt er ikke bare en farge: Bærekraftige bygninger eksisterer 
allerede” (SINTEF 2020), som utvetydig konkluderer at rehabilitering av gamle bygg er klart 
mer fordelaktig for klimaet enn nybygg; “Rehabiliteringsprosjektene klarte å holde 

utslippene enda lavere. På grunn av gjenbruk av grunn og fundamenter, samt 
bærekonstruksjoner som ofte består av betong og stål med høyt klimagassutslipp”. For å få 
en fullgod analyse, må klimaregnskapene ta for seg både direkte og indirekte 
klimapåvirkning på kort og lang sikt, for eksempel hvilket klimaavtrykk bygging av veier og 
økt trafikk og vil utgjøre samt driften av skolebyggene i ettertid.  
 
Avslutningsvis etterlyser vi at folkehelseperspektivet må fremstå tydeligere i 
planprogrammet. Grunnlaget for all planlegging er å ha god oversikt over helsetilstanden og 
påvirkningsfaktorer i kommunen. Vi ønsker at koblingen mellom planarbeidet og 
folkehelseperspektivet kommer eksplisitt frem i plandokumentet, i henhold til 
folkehelseloven og plan- og bygningsloven. 
 
Våre merknader og krav er i samsvar med nasjonalt lovverk og kommuneplanen og en 
forutsetning for å nå FNs klima- og bærekraftsmål.   
 
Sandefjord 23.11.2021 
 
På vegne av:  

 Innbyggerforslaget - vi som krever medbestemmelse i skole- og barnehagestrukturen i 
Sandefjord 

 Innbyggerforslaget - bevar nærskolene i Sandefjord 

 Aksjonsgruppa for nærskoler i Sandefjord 
Sign.: 
Mette Lundby   Asnesveien 7A, 3222 Sandefjord 
Ann C Lund    Ringkollen 5B, 3227 Sandefjord 
Knut Terje Ellefsen   Legdåsveien 20, 3225 Sandefjord 
Ruth Moen    Buerlia 42, 3234 Sandefjord 
Eirin Blæstrud   Buerhagan 25, 3234 Sandefjord 
Helge Krossøy   Husebygrenda 47, 3222 Sandefjord 
Anette Hvidtsten   Skutesteinveien 17, 3218 Sandefjord 
 
 

 



Helge Krossøy
Husebygrenda 47
3219 Sandefjord

TIL
Sandefjord kommune Sandefjord 28.11.2021

Høringsinnspill tomtevalg skole Vesterøya
Vi viser også til høringssvar datert 27. januar d.å. Disse høringsinnspillene fokuserer på
tilleggsinformasjon og de to nye tomtene Skottåker og Kariåsen.

Undergang Industriveien
Uansett valg av skoletomt må det etableres krysningspunkt på Industriveien som går under eller
over veien. Med så mange barn som må krysse vei med tungtrafikk vil det være et helt
nødvendig trafikksikringstiltak.Undertegnede krysser Industriveien to ganger daglig ved
Vindalveien og kyststien (tomt syd) på vei til og fra jobb og det kan til tider være ubehagelig,
selv for en voksen. Trolig bør det etableres to sikringspunkter/underganger, for å¨både dekke
adkomst fra nord og syd på Framnes

Trafikkutfordring Husebygrenda
Spesielt ved tomtealternativ Kariåsen vil det bli en betydelig trafikkøkning i Husebygrenda. Det
bør etableres en gang- og sykkelsti som er fysisk adskilt fra biltrafikk. Vi ber også kommunen
om å utrede konsekvensen av at 80% av elevene i 1. til 3. klasse vil bli kjørt til skolen som følge
av betydelig skolevei, lenger enn 1 kilometer.

Nye vurderinger av elevtallsprognoser Vesterøya
Sandefjord kommune må nye vurderinger av elevtallsprognoser for Vesterøya, ja egentlig oogså
for øvrige skolekretser som vurderes endret. Dette som del av tematisk temaplan for
skolestruktur i Sandefjord. Norconsult har lagt til grunn forutsetninger i sine elevtallsprognoser
som må revurderes om disse er stemmer med dagens virkelighet og mål i Sandefjord
kommune.

● Flytting inn/ut av kommunen 2014 - 2017 er lagt til grunn. Det er to vesentlige grunner til
at vi vil se en endring i flyttemønster til Sandefjord kommune, dvs. at flere barnefamilier
flytter til Sandefjord enn tidligere antatt.

○ Sandefjord kommune har vedtatt en målsetting om å tiltrekke seg attraktive 20-40
åringer, gjerne med høyere utdanning og barn. Både næringsliv og kommunen
arbeider strategisk med å tiltrekke seg denne målgruppen og vi ser allerede nå at
arbeidet bærer frukter.

○ Covid-19 pandemien har endret flyttemønsteret og vi ser nå flere og flere som
flytter fra storbyer som Oslo til kommuner som Sandefjord med akseptabel
pendleavstand i kombinasjon med hjemmekontor.

● Boligbygging, i Norconsults beregning er det lagt til grunn 440 nye boliger på Vesterøya i
perioden 2022 - 2033. Vi leser stadig i media at det i samme periode er planlagt 700
boenheter i samme periode. Miljø og plan sitter på oppdaterte tall og vi ber om at
prognoser for boligbygging oppdateres basert på kunnskap ved inngangen til 2022.
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● Vi ser at Sandefjord, og spesielt Vesterøya, tiltrekker seg barnefamilier. De flytter gjerne
til områder med nærhet til natur og sjø, og der scorer Vesterøya topp på alle kriterier. Vi
ser også at det foregår en større tilflytting til Vesterøya av barnefamilier.

● Hvilke reguleringsplaner om området Vesterøya skole og sydover kan vi tenke oss de
neste 20-30 årene. Vi ser at det foregår naturlig fortetting, hytter som blir boliger, men
videre må vi anta at områder syd for Vesterøya skole også vil bli regulert for
boligbygging i et 20-30 års perspektiv. Dette vil ytterligere øke befolkningsgrunnlaget for
skoler i Vesterøya, herunder spesielt til dagens Vesterøya skole.

Vårt budskap er at Sandefjord kommune må gjøre oppdaterte vurdering av elevtallsprognoser
som følge av de endringer vi ser i samfunnet etter Covid-19 samt kommunens egen målsetting
om å tiltrekke seg 20 - 40 åringer.

Nye og reelle kostnadsberegning av skole Vesterøya
Sandefjord kommune opererer i dag med budsjett på 300 millioner for ny skole på Vesterøya. Vi
har ved forrige høring og leserinnlegg påpekt at dette er et altfor lavt budsjett. Det er nå på tide
at kommunen gjør en fullstendig gjennomgang av kostnader ved å bygge ny skole med
forventede byggekostnader i 2023. Kostnadsoverslag må inkludere absolutt alt som blir en
konsekvens av valgt skoletomt, herunder tomteervervelse, grunnarbeider, kommunalteknikk,
infrastruktur, nye veier, parkering og trafikksikringstiltak som følge av ny skole.

Ny skole som erstatning for Ormestad og Gokstad skole
Vi forstår ikke hvorfor Vesterøya ikke er del av helhetlig prosess for skolestruktur. Det var 1000
innbyggere i Sandefjord som argumenterte nettopp for dette. Dette ville åpne opp for nye
alternativer som vi har tid til å vurdere parallelt med prosesser som pågår på Vesterøya,
prosesser som vi vet vil ta lang tid.

For en som kjenner skolestrukturen i Sandefjord burde et nærliggende alternativt være å
vurdere en ny skole som erstatning for Gokstad og Ormestad skole. Dette sikrer også at
elevene ikke må splittes ved overgang til ungdomsskolen slik som tilfelle er i dagens foreslåtte
skolestruktur fra Norconsult.

Skolestruktur bør være en viktig sak til lokalvalget i 2023
1000 innbyggere har signert for dette kravet og nå ser vi at tiden går. Vi mener derfor at
administrasjonen og politikerne bør bruke 2022 til å ta en helhetlig vurdering av mulige
løsninger for både nye skoler samt nye skolebygg på dagens skoletomter. Dette vil gi både
politikere og innbyggere viktig kunnskap om skolestruktur inn mot lokalvalget i 2023. Dette vil gi
et opplyst valg og politikerne vil ha nødvendige mandater og flertall for de løsninger som får
flertall i valget.

Vennlig hilsen
Eva og Helge Krossøy

2



Fra: Odd Rune Langeland
Sendt: søndag 28. november 2021 22:03
Til: Postmottak
Emne: Re: PLANID 20210003 - varsel om igangsettelse og høring.

Kategorier: Green category

Redigert : dette er merknadene vi ønsker å bruke.

 
MERKNADER til varsel om igangsetting av
reguleringsplanarbeid og høring av planprogram for ny skole på Vesterøya, 
Sandefjord kommune.
 
PLANID 20210003
 
Innsender: MILJØPARTIET DE GRØNNE, Sandefjord.
 
Innledning: 
 
De fire foreliggende alternativene til storskole på Vesterøya vil vi uttale oss om 
helt til slutt, der det hefter så store ulemper ved alle, at vi ikke kan gå inn for noen 
av dem.  
Argumentene i forkant av det peker klart på at vi langt foretrekker opprustning av 
de eksisterende tre skolene: Framnes, Ormestad og Vesterøy. 
 
Grunnleggende krav til en forsvarlig skole-prosess: 

 
1) Helhetlig planlegging ut ifra en kommune-delplan, med demografi i aktuell 

aldersgruppe:
Starte med utredning om de eksisterende skolene ‘har livets rett’ – 
eventuelt etter rehabilitering / utbygging. Dette er skoler som gjerne er 
sentralt plassert i et boligområde, med relativt kort og trygg skolevei. Dette 
er bonus for unge familier i etableringsfasen. For Vesterøya har politikerne 
kuttet noen svinger, da de heller ikke har utarbeidet en såkalt 
kommunedelplan for Vesterøya, mens denne planen skal gjelde for resten av 
kommunen som berøres av ny skolestruktur.
Man går i en felle som kalles snever sektorplanlegging. Dvs. at 
overordnete utviklingsparametre, som trafikk, demografi, 
jordvern, næringsutvikling, boligutbygging, lokalisering av nærmiljøsentre 
m.m. ikke blir utredet samtidig / tidsnok. Og alle forhold vedrørende 
involvering og medvirkning blir skadelidende når man kun 
kjørersektorprosess med ‘etterpåhøring’.



 
2) Størrelsen: Fram til 2016 inneholdt opplæringsloven råd om at det til vanlig 

ikke bør etableres grunnskoler med mer enn 450 elever.  Det ideelle synes å 
være ca. 40 elever på hvert trinn. Det synes bedre heller å ligge 
litt i underkant enn over, men helst bør det være 2- parallell-klasser. 
Storskolen er tiltenkt 600 elever, men det kan både bli færre og flere. 
 

3) Avstand/helse (fysisk og psykisk):  Ny nasjonal transportplan (2022 -2033) 
ble lagt fram våren 2021. Det resulterer i en kommunal mobilitetsplan, for å 
sikre skoleveien.  Det overordnede målet er 80 % av barn mellom 6 og 15 år 
skal gå eller sykle til skolen. På Vesterøya er detopptil 6.5km skolevei, hvorav 
mange er sterkt trafikkerte/utrygge, så transport må i stor grad skje per 
bil/buss. 
  Selve skoleveien, det å gå eller sykle til skolen, har i seg selv en uvurderlig 
betydning utover helseaspektet. Vennskap oppstår, man observerer og 
kommenterer. Kort og oversiktlig skolevei gir mindre rom for 
mobbing. Snarvei på skogs-stier kan oppleves utrygt.
  Med den store tilflyttingen til Framnes er det logisk å bygge ut Framnes 
skole fremfor å påføre denne gruppen lang skolevei. Det kan også inspirere til 
å få flere barn i familien, ved bare å kunne slippe barna ut hjemme litt før 
skoleklokka ringer. 
 

 
 
 
Klimapåvirkning og miljø: 

a) Bygninger: Det argumenteres for at et nytt skolebygg skal være 
et miljøbygg. Vi tar det for gitt at man konsekvent følger BREEAM-
NOR* som standard. 
Alternativet med å ruste opp eksisterende skoler gir mindre 
miljøbelastning og er oftest rimeligere. Det er også mulig å drifte 
miljøvennlig etter rehabilitering av eldre skolebygg. 
(* BREEAM-NOR er en velkjent sertifiseringsordning for klimavennlige 
bygg) 

b) Total miljøbelastning: Spesielt bil- og busskjøring ved lang, til dels utrygg 
skolevei. Familiene blir også mer belastet ved mer kjøring og henting.  

c) Bevare matjord 
d) Eksisterende skoleområder bør i størst mulig grad fortsatt være møtested 

for utfoldelse og lek for elever utenom skoletiden. 
  Ligger det til rette for at en privatskole vil etablere seg her, så er det 
kanskje ikke ønskelig. 



e) Mobbing: Det er ikke beviselig relatert til skole-størrelse, men det er 
sterke indikasjoner på at en stor skole plassert i et område langt fra 
befolknings-sentra er mer utsatt. 
  Det anbefales sterkt å se til erfaringene med Fagerli skole i Larvik, som har 
dårlig ord på seg med mobbing og dårlig læringsmiljø. Larviks-politikerne 
gikk i år nærmest unisont inn for, innen tre år, å øke skolebudsjettet med 
50 millioner kroner for å demme opp for mobbing. 

f) ‘Universell utforming’ – som sikrer alle tilgang til skolen er mulig, selv på 
eksisterende skoler

g) Pandemi-begrensning: Mindre skole-enheter gir tryggere pandemi-
håndtering. 

 
Ad 1: Rehabilitering av eksisterende skoler 
 
For at politikerne skal få et likeverdig, fullgodt beslutningsgrunnlag, må alternative 
løsninger, bygd på det eksisterende utredes grundig. Konsulentrapporten fra 
Norconsult drøfter ikke opprustning av nærskolene, men tar det for gitt at de skal 
legges ned. Istedenfor å ‘drømme seg bort’ om én skole sentralt på Vesterøya, så 
mangler det helt opplagte: Hva om de bevilgede midlene heller går med til å ruste 
opp de tre skolene vi har. Det vil sannsynligvis koste mindre å ruste opp skolene 
enn å bygge en helt ny. I de aller fleste tilfeller vil klimagassavtrykk da bli vesentlig 
mindre. Ref. bl.a. ‘Grønn Byggallianse’, SINTEF, m fl. - Ref. 
også: Vedtatt kommunedelplan: Klima og energi (2019 - 31).
 
Man kan lett avskjære tanken med at Framnes skole er for gammel/gammeldags 
og for liten. En utvidelse kan skje ved  å ta i bruk det kommunale området nord for 
Ferjeveien.
Ormestad skole kunne påbygges. Det er jo snakk om arealutnyttelse som det jo er 
fokus på ved alle andre byggeprosjekter i kommunen, og alle skolebygg bør derfor 
også bygges i minimum 2-3 etg. 

Foreløpig er det bevilget 380 millioner kroner til storskole på Vesterøy. Det har 
allerede gått store summer til konsulenter. 
 
Et eksempel 
Det er viktig å vise til gode prosjekter, og lære av disse før man ‘lander’. Her kan vi 
f.eks. trekke fram Porsgrunns to godeeksempler: Man valgte å beholde 
mellomstore Myrene og Borge skole - og fornye disse ‘totalt’. En befaring dit, med 
representanter for politikere, lærere, administrasjon, FAU og 
nærmiljøutvalg, anbefales! Nærskoler i ‘ny drakt’, med fullgod standard, inkludert 
såkalt ‘universell utforming’ for å inkludere orienterings- og 
bevegelseshemmede, er fullt mulig å få til. 



 
Fornyede skoleanlegg kan inneholde både amfier, spesialrom, grupperom, 
baser, mediateker, mat-helserom med kafé/kantine, smartboards og alt man 
måtte ønske av fasiliteter for lærerarbeidsplasser og administrasjon, samt nye 
garderober og toaletter og førsteklasses klima-/ventilasjonsanlegg etc.
 
Vi vil påstå at man kan få 3 drømmeskoler på Vesterøya ved å gå inn for en 
fornuftig rehabilitering
og solid fornyelse av Framnes, Ormestad og Vesterøy nærskoler!
 
Utredning av barnehagekapasiteten på Vesterøya må få sitt eget løp, samtidig, 
uten at dette skal gå ut
over nærskolene.
 
 
Plasserings-alternativene: 
Alternativ Sør og Nord: 
Dagens politikk er å bevare matjord, så disse må uansett være uaktuelle. 
 
Alternativene Skottåker og Kariåsen: 
Tomtene byr på topografiske, kostnadsmessige og miljømessige utfordringer 
mht. både naturinngrep, infrastruktur og hensyn til fornminner. En storskole vil 
trenge meget store ute- og innearealer.
Et nytt, stort skolebygg på Kariåsen vil komme i konflikt med idretten der. 
 
For alle de fire alternativene støter man på en betydelig skolevei-problematikk for 
små og store barn: Lange avstander, utrygge veier, økt foreldrekjøring etc. 
Kalkylene for trafikksikring som er tatt med i foreliggende rapporter, virker i så 
måte å være altfor lave.
 
 
Konklusjon 

 Skolesaken er det dyreste prosjektet Sandefjord noen gang har hatt. 
 Den kostbare utredningsprosessen er startet med feil utgangspunkt. 
 Innhenting av erfaringer fra andre sammenlignbare kommuner mangler også. 

F.eks. bør kommunen analysere nøye de problemer som har oppstått i vår 
nabokommune Larvik, ved etableringen av nye Fagerli skole med 600 elever. 

 
‘Nært og trygt er godt’. En meningsmåling utført av InFact våren 2021, 
viste massiv motstand ved at ca. 82 % var mot sentralisering til en ny storskole 
på Vesterøya.
 



 
 
Miljøpartiet de Grønne, Sandefjord, 28.11.21
Odd Rune Langeland
Leder

Last ned Outlook for iOS

Fra: Odd Rune Langeland <Odd.Rune.Langeland@sandefjord.kommune.no>
Sendt: Sunday, November 28, 2021 2:33:52 PM
Til: Postmottak <postmottak@sandefjord.kommune.no>
Emne: PLANID 20210003 - varsel om igangsettelse og høring. 
 
MERKNADER til varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid og høring av 
planprogram for ny skole på Vesterøya, Sandefjord kommune.
PLANID 20210003

Innsender: MILJØPARTIET DE GRØNNE, Sandefjord.

1. Trafikkanalyse.

Uansett hvilket av alternativene man ønsker å lande på vedrørende nybygg (*: 1 
storskole, alternativ Syd, Nord, Kariåsen eller Skottåker), vil man støte på en betydelig 
skolevei-problematikk: Lange avstander, utrygge veier, økt foreldrekjøring etc. Når 
man ikke har klart å sikre selv eksisterende, korte skoleveier godt nok gjennom de 
siste 100 år, hvordan skal vi tro på at man vil klare det i forbindelse med nye skoler, 
med betydelig lengre gjennomsnitts-avstander? Kalkylene for trafikksikring som er 
tatt med i foreliggende rapporter, virker i så måte å være altfor lave.

Til de aktuelle tomtene er adkomsten lite barne- og familievennlig. Adkomstene er via 
trafikkerte veier, ikke tilpasset myke trafikanter. Hvor mange vil sende barna sine ut 
på sykkel eller til fots på nye, lange skoleveier? Alternativet med skogsstier fram til 
området ved Kariåsen / Huseby vil føles utrygt. Transport må i stor grad skje per 
bil/buss, med opptil 5 km avstand fra søndre del av Vesterøya..
Sentralt, godt plassert i etablerte bomiljøer – i gode, rolige og trygge omgivelser – 
ligger våre tre nærskoler av passe størrelse, med et par hundre elever. De er også 
naturlige samlingssteder for ung og gammel utenom skoletid. Selve skoleveien, det å 
gå eller sykle til skolen, har i seg selv en uvurderlig betydning. Vennskap oppstår, man 
observerer og kommenterer. Og så har vi det viktige helsemessige aspektet. Dette 
peker tydelig i retning av opprettholdelse av nåværende tre nærskoler, selv om også 
eksisterende skoleveier må forbedres flere steder.
Ny nasjonal transportplan (2022 -2033) ble lagt fram våren 2021. Det er gjort en 
analyse av mobilitet knyttet til ny skole, det jobbes med planprogram for ny 
mobilitetsplan i Sandefjord kommune. Kan disse planene ha påvirkning for hvilke 
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tiltak det blir nødvendig å gjøre med tanke på skolevei/trafikksikring ved evt. nye 
skolekretser? Merk at Nasjonal transportplan har som mål at 80% av barn mellom 6 
og 15 år skal gå eller sykle til skolen.

2. Miljøperspektivet og generelle betraktninger.

Alternativ Sør og (*)Nord : MDG vil understreke at det mht. miljøperspektivet vil være 
forkastelig å bygge en storskole ved å legge beslag på mange dekar fullverdig matjord 
samt deler av verdifullt friområde! Sandefjord har allerede sørget for å legge altfor 
mye god matjord under asfalt og betong. Dette er klart i strid imot det som er 
kommunens egen målsetting, ref. også alle strenge lovbestemmelser og regler om 
jordvern og beskyttelse av friområder. Se også pkt. over: Trafikkanalyse.

(*)Alternativene Skottåker og Kariåsen: (*)Tomtene byr på både topografiske, 
(*)kostnadsmessige og miljømessige utfordringer mht både naturinngrep, 
infrastruktur og hensyn til fornminner. Aller verst er alle ulempene et nytt, stort 
skolebygg her vil medføre for Kariåsen som idrettspark. Viktige arealer for framtidig 
utnyttelse til idrettsformål beslaglegges for alltid. En ny storskole vil trenge meget 
store utearealer i tillegg til de betydelige arealer som medgår til selve skolebyggene, 
her blir det lett konflikter mht prioritering av bruk til hhv. idrettsformål og skole. Se 
også pkt. over: 

Trafikkanalyse.

Ifm planlagt ‘drømmeskole’ på Vesterøya, vil være svært viktig å tenke sirkulær 
økonomi, dvs. ombruk fremfor riving ved å stille krav om kartlegging av alternativer til 
nybygg. Kommunen bør satse mye mer på rehabilitering framfor nybygg. I de aller 
fleste tilefeller vil klimagassavtrykk da bli vesentlig mindre. Ref. bl.a. ‘Grønn 
Byggallianse’, SINTEF, m fl. - Ref. også: Vedtatt kommunedelplan: Klima og energi 
(2019 - 31).
Nå som man står foran en langtrukken prosess med bl.a. konsekvensutredning, bør 
man absolutt ha tid til å utrede utvikling av eksist. nærskoler parallelt, inkl CO2-
regnskap , skolevei og infrastruktur, så politikere omsider kan få et likeverdig, fullgodt 
beslutningsgrunnlag.
Det argumenteres for at et nytt skolebygg skal være et miljøbygg. Vi tar det for gitt at 
man konsekvent følger BREEAM-NOR som standard, også ifm med alternativer som 
innbefatter rehabilitering / opprusting fornyelse, alternativer som vi etterlyser. 
(BREEAM-NOR er en sertifiseringsordning for klimavennlige bygg, og vil være et kjent 
verktøy for kommunens administrasjon).

Mange politikere har dessverre fått et altfor negativt syn på opprusting / fornyelse av 
eksist. nærskoler - kanskje forståelig nok - konsulentrapportene og mulighetsstudiene 
inneholder jo 0 likeverdige alternativstudier knyttet eksisterende nærskoler / 
nærmiljøer. - Det er da desto viktigere å vise til gode prosjekter, og lære av disse før 



man ‘lander’. Her kan vi f.eks. trekke fram Porsgrunn, to gode eksempler: At man 
valgte å beholde mellomstore Myrene og Borge skole - og fornye disse ‘totalt’. En 
befaring dit, med representanter for politikere, lærere, administrasjon, FAU og 
nærmiljøutvalg, anbefales! Nærskoler i ‘ny drakt’, med fullgod standard, er fullt mulig 
å få til. Fornyede skoleanlegg kan inneholde både amfier, spesialrom, grupperom, 
baser, mediateker, mat-helserom med kafé/kantine, smartboards og alt man måtte 
ønske av fasiliteter for lærerarbeidsplasser og administrasjon, samt nye garderober 
og toaletter, tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede og førsteklasses 
klima-/ventilasjonsanlegg etc.

Vi mener altså at det må være best å bruke avsatte midler (innenfor en anslått 
ramme på ca 380 millioner kr) på de 3 eksisterende nærskolene, på en god og 
fornuftig opprusting / ombygging / fornyelse, noe som vil være mest bærekraftig 
både funksjonelt, økonomisk og miljømessig. Samtidig beholder man også skolene 
som viktige nærmiljøsentre, noe som kommer alle innbyggere til gode. Utredning av 
barnehagekapasiteten på Vesterøya må få sitt eget løp, samtidig, uten at dette skal 
gå ut over nærskolene.
Vi vil påstå at man kan få 3 drømmeskoler på Vesterøya ved å gå inn for en fornuftig 
rehabilitering og solid fornyelse av Framnes, Ormestad og Vesterøya nærskoler!

3. Planprogram og prosess , store mangler.

I stedet for å starte prosessen med planlegging hvor ‘grunnfjellet’ involveres først og 
mest (lærere, foreldre, elever), har kommunen startet en topptung, teknisk / 
økonomisk prosess med konsulenter. Det foreslåtte planprogrammet for ny storskole 
på Vesterøya må derfor forkastes i sin helhet: Dette er å starte i feil ende.
Skolestruktur er utredet uten sammenheng med rullering av kommuneplan. Heller 
ikke er det laget egen kommunedelplan, slik det er vanlig ifm slike store saker. Helt 
uforståelig blir dette, når det nå varsles at øvrige skoler som berøres av ny 
skolestruktur, skal innlemmes i kommende rullering og delplanlegging. At Vesterøya 
ikke er med her, er uholdbart. Man går i en felle som kalles snever sektorplanlegging. 
Dvs. at overordnede utviklingsparametre så som trafikk, demografi, jordvern, 
næringsutvikling, boligutbygging, lokalisering av nærmiljøsentre m.m. ikke blir 
utredet samtidig / tidsnok. Og alle forhold vedrørende involvering og medvirkning blir 
skadelidende når man kun kjører sektorprosess med ‘etterpåhøring’.

Innhenting av erfaringer fra andre sammenlignbare kommuner mangler. F.eks. bør 
kommunen analysere nøye de problemer som har oppstått i vår nabokommune 
Larvik, ifm etableringen av nye Fagerli skole. Det spørsmålet vi alle må stille i 
skoledebatter er: For hvem er skolebygninger til for? Det kan ikke herske tvil om at 
det i første rekke er elever og deres foreldre vi da må snakke om. Holdningen til de 
aller fleste foreldre til barneskoleelever - uavhengig av bosted - er nok absolutt ‘Nært 
og trygt er godt’. Her viser vi også til en meningsmåling, utført av InFact våren 2021, 
som viste massiv motstand mot sentralisering til en ny storskole på Vesterøya.



Ved slike viktige saker som større skoleutbygginger bør det i det minste foretas en 
spørreundersøkelse først og fremst blant ‘grunnfjellet’ (foreldre m/elever, FAUer og 
lærere). Undersøkelsen bør da rettes mot de skolekretser som vil bli berørt, og i 
denne saken primært gjennomføres målrettet mot alle familier og lærere på 
Vesterøya ifm. med den omstridte skolestrukturen i denne skolekretsen. En slik 
undersøkelse burde selvsagt vært foretatt som første steg i prosessen rundt 
skolestrukturen i Sandefjord, i første omgang på Vesterøya.

Vi mener at det ikke er tilstrekkelig å sende ut forslag til høringer i slike viktige saker.
En målrettet spørreundersøkelse vil gi et mye bedre beslutningsgrunnlag som 
politikerne etterhvert skal basere sin endelige beslutning på. Derfor mener vi at en 
slik spørreundersøkelse må sendes ut til alle barnefamilier (også småbarnsfamilier 
som etterhvert vil få barn i skolepliktig alder) og alle berørte lærere og ansatte ellers i 
skoleledelse/administrasjon.

Til slutt: De pedagogiske-/organisatoriske forhold er også alt for lite utredet. Hva skal 
til for å sikre best mulig tilgang på riktig kompetanse, gode nok tjenester og godt nok 
pedagogisk tilbud til riktig gruppe elever til enhver tid? Hvordan klarer man dette på 
alle de andre mellomstore og små skolene som ikke skal legges ned? Hva gjør man i 
andre kommuner? Vedrørende mobbing? (se Larvik kommune). Ideelle størrelser på 
klasser? 

Miljøpartiet de Grønne, Sandefjord, 28.11.21 

Odd Rune Langeland
leder

Last ned Outlook for iOS
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Sandefjord Idrettsråd Org. Nr. 00986971637 
Postboks 1615, 3206 Sandefjord Bank: DNB Nor: 5082 05 36212 
e-mail: leder.sandefjord@irnif.no Mobil: 900 30 370 

Sandefjord Idrettsråd 
Postboks 1615  
3206 Sandefjord 

Sandefjord  29. November 2021 
 
Til Sandefjord Kommune 
Seksjon for byggesak og arealforvaltning 
Postboks 2025, 3202 Sandefjord 
 
Vedr. Merknad Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid og høring av 
planprogram for ny skole på Vesterøya. Plan id 20210003 
 
 
Sandefjord Idrettsråd ønsker med dette å gi innspill til saken om ny skolestruktur.. 
 
 
Som tidligere påpekt i våre høringsuttalelser: 
Idrettsrådet vil på det sterkeste presisere at tomtevalg for en ny skole på Vesterøya ikke må 
medføre begrensninger for fremtidige utvidelser av aktivitetsområdene på Vesterøya 
Idrettspark. 
Med bakgrunn i både økt innbyggertall og idrettslagenes ansvar for gode oppvekstmiljøer, vil 
valget av en skoletomt i tilknytning til Vesterøya Idrettspark kunne medføre store 
begrensninger når det gjelder muligheter for tilrettelegging av nye aktiviteter og 
aktivitetsarealer.  
Kommunens idrettsanlegg generelt, og Vesterøya Idrettspark spesielt, er allerede under press 
når det gjelder tilgjengelig areal og en skole på eller i nær tilknytning til anlegget vil kunne 
medføre store begrensninger i fremtidige og ønskede utvidelser. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
Thor Henning Nilsen 
Leder Sandefjord Idrettsråd 
 



Sandar Idrettslag
Husebygrenda60
3219 Sandefjord

org.nr. 971 317 671

TIL Sandefjord29. november2021
Sandefjordkommune

KOPI
Sandefjord Idrettsråd

Ad høringavplanprogram for nyskole Vesterøya
Planid20210003

EtteratSandefjord kommunei våreslansertetomt Kariåsen som alternativharrepresentanter
forstyreti Sandar ILdeltattpåtremøterogbefaringermed Ivar Holti Miljø ogplan i sakens
anledning.

Styreti Sandar ILkan ikkeakseptereen skoleplassertsom skissertfortomt“Kariåsen”
ellerinnenfordagensarealer Vesterøya Idrettspark. Videreharmøterlærtossatskolens
behovforutearealer, adkomstveierog øvrigbelastning, harbetydeligeulemperforidrettslagets
driftogutviklingav Vesterøya Idrettspark. Styreterderforhellerikkeerpositivetil en skole
plassertinntil idrettsparkensgrenser.

Etterstyretsoppfatningbørskolen plasseresslikatadkomstogarealerikkekommeri direkte
berøringmed Sandar Idrettslag, eksempelvissliksom tomtealternativSkottåker. En slik
plasseringgirnærhettil åbrukeidrettsparken som utvidetuteområdesamtidig som skolen har
full fleksibilitettil fremtidigutvidelseuten åkommei konfliktmedidretts-ogrekreasjonsområder.

I sakensanledning minnervi ogsåom styretstidligeremøterogkommunikasjon i anledningny
skole Vesterøya.

1) Møtemedgruppeledernei politiskepartier6. november2019. Sandar ILtokinitiativtil
møtesiden vi lestei avisen om atpolitikernehaddekastetsineøynepå Vesterøya
IdrettsparkogmuligsambrukavSandarhallen til fremtidigskole.

2) Brev1 til Sandefjordkommunedatert19. desember2019derstyretredegjordeforatdet
ikkevaraktueltmedsambrukavSandarhallen ogat Vesterøya Idrettsparkmed
omkringliggendegrønt-ogfriluftsområdermåvernesi ethundreårsperspektiv.

3) Brev2til Sandefjordkommunedatert26. mai 2021 der Sandar Idrettslagetterførste
befaringmedkommunen 11. mai beskriver15forutsetningerfor Kariåsen alternativet.
Dettesom innspill til kommunensviderearbeid med plasseringavskole. Forutsetning1 i
brevetvaråikkemisteareal.

Høringplanprogram nyskole Vesterøya-planid 20210003 Side1



4) Brev3-styretsredegjørelseforvidereplaner Vesterøya Idrettspark.
5) Møtereferatfra Sandefjordkommunedatert18. november2021 fravårtsistemøteder

kommunen ønsketåavklareom en skolekunneplasserespådelerav
parkeringsplassen/arealenetil Vesterøya Idrettspark. Dettemøtetbekreftetnoken gang
atarealbehovettil en fremtidigskolevil spiseseginn på Vesterøya Idrettsparkogikke
væreforeneligmedidrettslagetsnåværendedrift, ønskerom videreutviklingogarealeri
ethundreårsperspektiv. Sandar ILharflyttettoganger, men kan ikkeflytteigjen.

Vi håperpolitikerneforstårvåreargumenterforåbevare Vesterøya Idrettspark, inkludert
omkringliggendegrønt-ogfriluftsområderi ethundreårsperspektiv

Forstyreti Sandar Idrettslag
Medvennlig hilsen
Helge Krossøy
styretsleder

Vedlegg
1. Brev1-datert19.12.2019, oppsummering møtemed Gruppeledere.
2. Brev2-datert25.05.202, forutsetningertomt Kariåsen.
3. Brev3-datert15.09.2021, redegjørelsevidereplaner Vesterøya Idrettspark.
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Sandar Idrettslag
Husebygrenda60
3219 Sandefjord
org.nr. 971 317 671

TIL Sandefjord19. desember2019
Sandefjordkommune

KOPI
Sandefjord Idrettsråd

Sandarhallen ogplasseringavnyskole Vesterøya
Visertil vårtmøte6. novemberdergruppelederefrapolitiskepartiervarinviterttil Vesterøya
Idrettspark. Hovedsakvarplasseringavnyskolei Vesterøyaogmuligsambrukav
Sandarhallen.

Sandar Idrettslag eroverrasketoveratNorconsultog kommunen harvurdertsambrukav
Sandarhallen som føringforplasseringavnystorskoleuten åhaværti dialogmedidrettslaget
som eierogbrukeravhallen.

Sandar Idrettslag formidleti møtetfleregrunnleggendeutfordringertil sambrukav Sandarhallen
som en “skolehall”for Sandefjordkommune.

Sandarhallen erførstogfremstikkebyggetforåværeen skolehall. En skolehall krever
brukavandre, merrobusteoglyddempendematerialersamtkravtil rom og innredning.
Sandarhallen haddemed slikekravkostet100millionerogikkede60millionenesom
detkostetåbyggehallen.
Ikketilgjengeligkapasitetforgymnastikktil 5-600eleverda Sandarhallen alleredehar
leietakeresom brukerhallen ogsåpådagtid.
En skolehall forventesbruktogsåutenforskoletiden til skoleogandrearrangement.
Dettepasserikkemedsambrukav Sandarhallen.
Sandarhallen som skolehall kreveransatteforåfølgeopp driften og Sandar Idrettslag
hari 10århattsuksessmedådriveidrettslagog Sandarcupen pådugnad. Styretfrykter
fordugnadsånden ved en eventuell ansettelseavvaktmester/driftsperson for
Sandarhallen.
Idrettslageterrettogslettreddforåbli pressetutavSandarhallen avskolen ogandre
aktiviteter.
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Sandar Idrettslag meneratgrønt-og friluftsområderrundtVesterøya Idrettsparkmåvernesi et
hundreårsperspektiv. Vesterøya Idrettsparkersenterogutgangspunktfortrim, idrettog
friluftslivi Vesterøya. Idrettsplassen blei 1980flyttetfra Framnestil Huseby, men deter
utenkeligåfinnenylokasjon fordi detblirforliten plasstil aktivitetsflatersamttilknyttede
friluftsområder, lysløypeog kyststi en gangi fremtiden. Sandefjord Idrettsrådhari sinefaglige
innspill til kommuneplan ogsåvektlagtviktigheten avåsikrearealeri tilknytning til
idrettsanleggetogatdisseområderikkereguleresslikatdehindrernødvendigeutvidelserog
utviklingavanleggene.

Deterviktig atpolitikerne, dersom detvedtasåetableresen sentral storskole, finneren
plasseringsom vernersværtviktigefriluftsområder, kyststien, lysløype, skogogstieri
nærområdet. Spesieltalternativene Nedrebane Kariåsen, Holtan Nedre, HusebyØstog
Huseby Vesti utredningen fra Norconsulterviktigegrøntarealersom måforbli grønnei et
hundreårsperspektiv. En skoletomti disseområdenevil kommei konfliktmeddagens
friluftsaktivitetersamtlåseopp eventuell fremtidigeutvidelseavidrettsanlegg, grøntområderog
turløyper.

Styreti Sandar Idrettslaghåper Sandefjordkommunesadministrasjon ogpolitikeresikrer
arealeri tilknytning til Vesterøya Idrettsparktil grønt-ogfriluftsområder. Videreatplasseringav
eventuell nystorskolei Vesterøyaivaretar Sandar Idrettslagsineinnspill.

Sandar Idrettslag takkerforgoddeltakelsei møtefrakommunenspolitikereogopplevdeønske
frabeggeparterom en godprosessog dialog fremover.

Forstyreti Sandar Idrettslag
Medvennlig hilsen
Helge Krossøy
styretsleder
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Sandar Idrettslag
Husebygrenda60
3219 Sandefjord

org.nr. 971 317 671

TIL Sandefjord26. mai 2021
Sandefjordkommune

KOPI
Sandefjord Idrettsråd

Nyskole Skottåker/Kariåsen
Visertil befaringtirsdag11. mai der Harald Holtan, Daniel Lundquist, Atle Svanåsbakken og
undertegnededeltokfra Sandar Idrettslagogfra Sandefjordkommunedeltok Ivar Holtog
arkitekt. Hensikten meddettebreveteråoppsummeredeforutsetningerog forhold Sandefjord
kommunemåleggetil grunn i sittviderearbeidmedutredningavmuligskolepåtomtealternativ
Kariåsen/Skottåker.

Forutsetning1 -ikkemisteareal
Vesterøya Idrettsparktrengerhverkvadratmeteravdagensarealervi understrekeraten
fremtidigskoleikkemåspiseseginn pådagensarealerogredusereidrettslagetsarealer. Viser
ogsåtil brevav19. desember2019dervi påpekerviktigheten avutvidelsesmuligheteri et
hundreårsperspektiv.

Forutsetning2-klubbhusmåerstattesførdeteventueltrives, budsjettpris10millioner
Dersom klubbhusettil Sandar Idrettslag måfjernessom følgeavparkering/adkomsttil nyskole,
måklubbhusetværeerstattesførdetkan rives. Dagensklubbhuserpå1200m2ogdekkeri
dagfølgendefasiliteter:

aktivitetsflaterkampsport
festlokaler, kjøkken, kafeteria
publikumstoaletter
møterom og kontorer
lagerrom
garderobermed dusjogtoaletter
speakertårn ogverandavedarrangementer

Etsliktklubbhuskan erstattespåfølgendemåte
Bygge2. etasjeovergarderobebyggeti Sandarhallen. Grunnflaten erpå800
kvadratmeterog vil dainneholdeaktivitetsflater, møterom, kontorerog toaletter.
Budsjettprisforåfylleinnholdiht. romprogram er5millioner.
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 Byggelagersydfor Sandarhallen som erstatterdagenslageri klubbhuset. Budsjettpris3
millioner.
Nyttbyggforspeakertårn, publikumstoaletter, littlagerkapasitet, kanskjeplasstil en
mindrekioskogspeakertårn i 2. etasje. Budsjettpris1 million.
I tilleggmådetbudsjetteresmed 1 million til rivingavdagensklubbhus. Herblirdetmye
spesialavfall.

Forutsetning3-adkomstogparkeringsarealermåavklares. Vednyskolepå
Skottåker/Kariåsen måadkomstvei ogparkeringsarealerdelesmellom skolebruk,
allmennhetensbrukogidrettslagetsbruk. Deterviktigatdeti planleggingsprosessen gjøreset
grundig arbeid foråsikreatsambrukvil fungeregodtforallebrukerne.

Forutsetning4-plasseringavtennisbanerogisbaneri områdetnord/østfordagens
klubbhus. Kombinertområdemedtotennisbanerom sommeren ogisbaneom vinteren liggeri
idrettslagetsnesteanleggsplaner. Viktigaten skoleikkehindrerdetteprosjektetogfølgelig må
detteområdettegnesinn i arealbruken i områdeti nærheten avfremtidigskole.

Forutsetning5-gangogsykkelvei i Husebygrendamåselvsagtfullføresføreventuelle
anleggsarbeiderkan starte.

Forutsetning6-anleggsarbeidermåikkekommei konfliktmeddagligbrukav Vesterøya
Idrettspark.

Forutsetning7- Sandaridrettslagharen avtalemednaboerom atdetikkeskal foregå
tyngreanleggsarbeideri Vesterøya Idrettsparki perioden mai til august.

Forutsetning8-avtalen om driftogvedlikeholdmellom Sandar Idrettslagog Sandefjord
kommunemåreforhandlesveden eventuelleskolei området. Vi forventerat Sandefjord
kommunetaretstørreansvarfordriften avanleggetogtarkostnaden medøktslitasjesom
følgeavskolensdagligebrukavidrettsanlegget. Spesieltforventesdetmersøppel og ikke
minstmerslitasjepåøvrekunstgressbanesom liggeri direktenærhettil planlagtskole.

Forutsetning9-avtaleom skolensbrukav Sandarhallen samtSandar ILsbrukaveventuell
flerbrukshall som del avnyttskolebyggbørfremforhandlessom del avskoleprosessen.

Forutsetning10-asfalteringavheleparkeringsområdetsom del avfullføringavprosjektet.

Forutsetning11 -adkomstveierogparkeringsplasserfra Vesterøyveien til nyskolemå
tilretteleggesslikatall trafikkikkeføresopp Husebygrenda. Nettopp denneveien vil bli
hovedutfordringog flaskehalsved en nyskolepå Skottåker/Kariåsen.

Nyskole Skottåker/Kariåsen Side2



Forutsetning12-fremdriftsplan fornyskolemåkoordineresoggodkjennesav Sandar
Idrettslagslikatidrettslagetbehov-driftogarrangementer-ivaretasfortløpende.Spesielt
rekkefølgen avtiltakvil væreavgjørendeforidrettslagetsdrift.

Forutsetning13-høyspenningskabel som gårover Vesterøya Idrettsparkog Skottåkermå
leggesom som del avprosjektet.

Forutsetning14- Sandefjordkommunemåsom del avskoleprosjektetervervegårds-og
bruksnummer110/108pånordsiden av Husebygrenda. Områdeteri dagerregulertsom
“Grønn parkering”ogbrukesavgrunneierforlagringdiversecontainereogbygningsmaterialer
og opplevesliteryddig.

Forutsetning15-en fremtidigskolemåikkekommei konfliktmeddagens
friluftsaktivitetersamtlåseopp eventuell fremtidigeutvidelseavidrettsanlegg,
grøntområderogturløyper.

Forutsetningerovenforerstyrebehandletogdeteretsamletstyrei Sandar Idrettslag som står
bakdisse. Viserforøvrigogsåtil vårtbrevav19. desember2019som ogsåmåleggestil grunn
forkommunensvidereutredningerogreguleringsarbeider.

Vi serfrem til en godprosessog dialog i arbeidetmed eventuell nyskolepå Skottåker/Kariåsen.

Forstyreti Sandar Idrettslag
Medvennlig hilsen
Helge Krossøy
styretsleder
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Sandar Idrettslag
Husebygrenda60
3219 Sandefjord

org.nr. 971 317 671

TIL Sandefjord 15. sept. 2021
Sandefjordkommunev/kulturidrettfritid

KOPI
Sandefjord Idrettsråd

Planerforvidereutviklingav Vesterøya Idrettspark
Sandar Idrettslag jobbermedkontinuerligutvikling av Vesterøya Idrettsparktil besteforbyens
og Vesterøyasinnbyggere. Foråsikreat Sandefjordkommuneog Sandefjord Idrettsrådergodt
informertom våreplanerdekommendeåretharstyretbesluttetåsendeen oversiktoverde
planervi harforidrettsparken.

Etableringavtotennisbanerogisbanevinterstid
Sandar Idrettslag harplanerutvikling avtoutendørstennisbanermedegnetunderlagsom også
kan brukessom isbanevinterstid. Dethartidligereværttennisbanei Vesterøya Idrettsparknord
fordagensklubbhusogvi ønskeråigjen etableretennisbanertil gledeforfolki allealdere.
Vi harogsåsistevintersettstorinteresseforskøyterpåisbanen vi etablertevinteren 2021.
Idrettslagetharmedstøttefra Framnes Nærmiljøutvalg kjøptinn utstyrtil produksjon av
skøyteis. Vi ønskeråhaetkombinasjonsbrukmedisbaneog tennisbaner. Plasseringav
tennisbanen ertenkti områderundtdagensklubbhus.

Skjæreuttribunefortennis-ogisbanei fjelletnord-østforbanene. Tribunenevil bli liggende
heltperfekti forholdtil lys/solforholdogbli en berikelseforetfremtidiganlegg, bådetil bruk
vinters-og sommerstid.

Hoppbakker, akebakkerogsnøproduksjon
Etableringavhoppbakkeog akebakkeri syd-østligedel avtomten, motHoltan-jordet. Vi har
gjortførstedel avprosjektetgjennom åjevneutstoredeleravområdetforskiløyperogaking.
Sandar ILvil medstøttefra Vesterøya Nærmiljøutvalggåtil innkjøp avsnøkanon ogstarte
snøproduksjon i områdettil vinteren. Medstadigmilderevintrei våreområderblirsliketiltak
viktigereogviktigereforatbarnaskal fåopplevegleden med akingogskigåing. Detteeret
områdesom liggeri skyggen ogegnerseggodtforsnøproduksjon oglagringavsnødeponi.
Ytterligeregrunnarbeiderrelaterttil bådeovarenn ogselvehoppbakken erliggerogsåi
idrettslagetslangtidsplaner.

Fotballbanepådagensparkeringsplass
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Dersom dagensklubbhusblirerstattetaven 2. etasjei klubbhuset, har Sandar Idrettslagplaner
om åsepåmuligheterforåetablerefotballbanepådeleravdagensparkeringoggjenværende
områdesom fortsattikkeerutsprengt.

Aktivitetsområdesydfornedrekunstgressbane
Vi haretområdesydfornedrekunstgressbanesom kan utnyttestil ulikeaktiviteter. Områdeer
til disposisjon.

Utvidelseavgressbanen til 11’erstørrelse
Deterønskeri klubben foråfåtilbakeen 11’ergressbane. Dettekan realiseresgjennom utvide
dagensgressbanei nordenden vedåtadeleravparkeringsplassen.

Modernelagersydfor Sandarhallen foråfåplasstil anleggsmaskinerogutstyrrelaterttil
Sandarcupen som i daglagresandresteder. Viderekan etsliktlagerogsåbyggesmed
kapasitettil åerstattelagerkapasiteti dagensklubbhus.

Speakertårn medpublikumstoaletterogmini lager
I områdetsydfordagensklubbhusharvi midtpunktetforanleggetmedoversiktogkontaktbåde
medøvreognedredel. I detteområdetservi forossåsetteopp etbygg med
publikumstoaletter, littlagerkapasitet, kanskjeplasstil en mindrekioskogspeakertårn i 2.
etasje. Dersom dagensklubbhusblirerstattetavandrebyggi områdeteretsliktbyggen
nødvendighet.

2. etasjeovergarderobebygget Sandarhallen
Deteren fremtidigmulighetåerstatteaktivitetsflaterogmøterom i dagensklubbhusmeden 2.
etasjeovergarderobebyggeti Sandarhallen. Vedbyggingav Sandarhallen bledetklargjortfor
en fremtidig2. etasjei garderobebyggetmed hulldekkeelementerogtilførsel avvann, avløp og
strøm.

Omleggingavkunstgressbaner
Vi harto11’erkunstgressbanersom bleanlagti 2011 som nåbegynneråbli ganskesåutslittog
børbyttesuti løpetavetttil toår. Spesieltgjelderdetøvrebaneved siden avklubbhuset.

Vi inviterergjernemedlemmeneavkulturidrettog fritidsamt Sandefjord Idrettsrådtil befaringi
Vesterøya Idrettsparkom detteerønskelig. Medutbygging ogfleremenneskeri Vesterøyavil
detbli stadigstørrepresspåarealenei Vesterøya Idrettspark. Vi minnerderforkommunen igjen
påviktigheten avåsikredearealervi hari idrettsparken ogtilliggendegrøntområdertil idrett,
friluftslivogrekreasjon.

Forstyreti Sandar Idrettslag
Medvennlig hilsen
Helge Krossøy
styretsleder
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MAGNE  HJELTNES
PB.226,   3101 TØNSBERG,  TLF. 92288820

                                                                                                                   
                                                                                                              Tønsberg 29-11-2021

Sandefjord kommune   v/  Ivar Holt                                                
postmottak@sandefjord.kommune.no 
Pb. 2025
3202 Sandefjord

Merknader til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid og høring av 
planprogram for ny skole på Vesterøya.  Planid 202110003

Formålet medc planarbeidet er å velge tomt og legge til rette for bygging av ny skole på 
Vestwerøya for trinn 1 – 7.

Det areal som vil være mest egnet til tomt for ny skole vil utvilsomt være alternativet som er 
benevnt som ”Tomt Nor”.  Dette alternativet ligger strategisk til mellom Framnes skole og 
Ormestad skole med lett atkomst fra Vesterøyveien og Industriveien.

Tomteområde benevnt som ”Kariåsen” vil berører min eiendom i Husebygrenda på en svært 
negativ måte.  Undertegnede eier en tomt på ca. 3 daa (110/108) som ligger innenfor 
avgrensingen.  Planforslaget går ut på henholdsvis parkering og uteoppholdsarealer til 
eventuelt ny skole.

Det virker nærmest surrealistisk å skulle fortrenge Vesterøya idrettspark til fordel for en 
enormt stor barneskole.  Idrettsparken har nylig sprengt ut et stort areal til egen parkering. 
Takken er at Sandefjord kommune ønsker å konfiskere det Sandard Idrettslag har bygget opp 
på eget initiativ.  Sandefjord kommune eier tydeligvis ingen begrensninger.  En stor barne-
skole her vil ødelegge en stor del av det idrettslaget har bygget opp, og er i sterk motstrid til 
dagens reguleringsformål.

Det er nærmest galskap å skulle belaste Husebygrenda med all trafikk fra både idrettsanlegg 
på kveldstid og barneskole på dagtid gjennom et utbygget boligområde når man har ”Tomt 
Nord” som et fortreffelig alternativ med svært god atkomst fra både Vesterøyveien og 
Industriveien uten å berøre boligområder i spesiell grad.

Det vil være svært krevende for mine 6 leiligheter og for de øvrige eiendommene langs 
Husebygrenda å få en slik situasjon midt i et etablert boligområde.  Jeg vil på det sterkeste 
protestere mot at min eiendom er del av avgrensingsforslaget.  

Vi har vært inneforstått med å være naboer til en idrettspark.  Noe helt annet vil det være å få 
en gigantisk barneskole som nærmeste nabo, med alt det medfører av trafikk, støy og alt annet 
som følger med, det vil nærmest rasere området som et trivelig boligområde.



Min eiendom 110/108 ligger utenfor selve ”porten”  inn til idrettsanlegget.  Det er en kolle 
mellom F1 og F2 som forutsettes bevart i reguleringsbestemmelsene som gjelder i dag.  Det 
framstår som makabert og lite gjennomtenkt å skulle legge en parkering eller uteoppholds-
arealer for en stor skole midt i et etabler boligområde – det vil rasere mye av de bokvalitetene 
som dette boligområde innehar.  Dette vil være et krampaktig grep som vil være til stor skade 
for mange boliger og Sandar idrettsforening.

En slik barneskole bør ligge i et område hvor det berører minst mulig naboer, samt hvor det er 
gode atkomstmuligheter fra alle kanter.  Etter min oppfatning vil alternativ Nord være det 
altyernativet som har best atkomstforhold i forhold til de 3 skolene som vurderes nedlagt

Med hilsen  Magne Hjeltnes            …………………………………….     



Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg FIS                      
 

Postadresse: C/O Framnes skole. Besøksadresse: Ferjeveien 15, 3222 Sandefjord,  

E-post: post@fvnmu.no Nettsider: www.fvnmu.no   

 

Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg FIS 
C/O Framnes skole 
Ferjeveien 15 
3222 SANDEFJORD 
 
 
Sandefjord kommune 
Teknisk etat 
Postboks 2025 
3247 Sandefjord 
 
Attn: Ivar Holt      Framnes 29.november 2021 
 
 
 
AD– INNSPILL TIL TOMTEVALG FOR NY SKOLE PÅ VESTERØYA  
 

Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg har i flere saker påpekt viktigheten av trafikksikkerhet 

og trygge skoleveier i forbindelse med reguleringsplaner. Dette er også noe som må 

vektlegges tungt når det gjelder valg av ny tomt til ny skole. 

Ved å slå sammen tre skoler til en ny skole må man vente en betydelig økning i antall 

elever som blir kjørt. To av forslagene vil skape mindre trafikk fra Vesterøy og Ormestad 

skoler, mens forskjellen i avstand fra Framnes skole blir ganske lik for alle forslagene og vil 

derfor ha lite å si for hvor mange flere som vil bli kjørt til skolen. Dette vil være mot ønsket 

utvikling i mobilitetsplanen, hvor man ønsker at flere skal gå eller sykle.  

 

Av de fem forslagene som nå er foreslått ligger tomt syd svært nær Industriveien. En 

naturlig overgang for elever fra Framnes og Vindal området vil være nær skole, dvs midt i 

en sving i en bakke. Industriveien er svært belastet med tungtrafikk til og fra Jotun. Dette 

øker sannsynligheten for farlige situasjoner, og vil derfor ha en uønsket høy risiko. I tillegg 

har Jotun uttrykt skepsis ovenfor dette forslaget pga sikkerhetssone rundt fabrikken. 

 

Når det gjelder tomt Kariåsen, vil dette medføre mye trafikk i Husebygrenda. Før siste 

utbygging ville man her hatt mulighet til å kunne anlegge en gang og sykkelsti, men denne 

muligheten er nå borte. Med en så smal vei som Husebygrenda, vil dette skape konflikter 

mellom foreldre som skal levere/har levert ved skolen og de som er på vei til skolen. Ut fra 

et trafikksikkerhetssynspunkt vil dette derfor heller ikke være en ønsket løsning. 

 

For tomt nord – forslag vest vil overgangen av Industriveien kunne legges på et mer 

oversiktlig sted enn for tomt syd. Samtidig vil det være svært få gode løsninger for mulige 

hjertesoner og gode avleveringspunkter. Det er derfor vanskelig å kunne se mulighetene for 

gode trafikale løsninger mhp trygge skoleveier. 

 

For tomtene nord – øst og Skotåker vil begge gi samme utfordringer med kryssing av 

Industriveien som tomtene Kariåsen og nord – vest, men det vil lettere kunne lages gode 

avleveringsplasser mot Vesterøyveien. For mange fra dagens Vesterøy skole vil dette være 

naturlig kjøreretning mot byen, mens avstanden til Ormestad skole blir liten. Færrest 

problemer ser det ut til å kunne bli ved å legge skolen på Skotåker, hvor det er mulig å lage 

en plass ut mor Vesterøyveien, uten å måtte kjøre inn ved barnehagen, med tilhørende 

risiko for farlige situasjoner. 
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Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg FIS                      
 

Postadresse: C/O Framnes skole. Besøksadresse: Ferjeveien 15, 3222 Sandefjord,  

E-post: post@fvnmu.no Nettsider: www.fvnmu.no   

 

Basert på dette anser Framnes og Vindal nærmiljøutvalg at det beste av forslagene som er 

lagt fram er tomt Skotåker, da de andre vil ha mye høyere risiko når det gjelder 

trafikksikkerhet og trygge skoleveier. Dette må vurderes opp dagens skoleveier, og 

løsninger ut i fra dette. 

 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Arnt Christian Bryde 
Nestleder/Kasserer 
Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg 
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Fra: Arnt Christian Bryde <achbr@online.no>
Sendt: tirsdag 30. november 2021 00:17
Til: Postmottak
Emne: Valg av tomt for ny skole på Vesterøya

Kategorier: Green category

I forbindelse med forslag til ny skole på Vesterøya er det lagt fram 5 ulike løsninger.
Da dyrkbar mark er en stadig kende mangelvare, bør tre av forslagene skrinlegges på 
det grunnlaget. Dette gjelder forslaget Tomt-syd og bagge forslagene på Tomt-nord.
For de to andre framstår alternativet Skottåker som det beste, da Husebygrenda er 
svært smal og lite egnet for mye trafikk ved levering om morgenen og henting om 
ettermiddagen samtidig som det er mange som kommer gående eller syklende på den 
samme veien. Hvordan dette vil fortone seg kan observeres i forbindelse med cuper eller 
tidspunkt for mye aktivitet i Vesterøya idrettspark.
Den eneste tomta av disse som ikke kommer i konflikt med matjord eller ønsket om 
trygg skolevei vil derfor være alternativ Skottåker.
-- 

Med vennlig hilsen
Arnt Christian

.
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