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Prosess tomt Vesterøya

2019 Nov -FSK -13 alternativer. Gå videre med 5 tomter

2020 Mars - HMP . Valg av tom tomter. Tomt Nord og Syd.

2020 Mulighetsstudie, mobilitetsplan og planprogram tomt Nord og Syd.

2021 Feb. Igangsetting regulering. Høring planprogram og vurdering av
tomter.

2021 April –HMP. Vedtak:



Tomteal ternati ver

Mulighetsstudie
Utforming av mulige skoleanlegg på fire tomter.

Viser en mulig utnytting av tomta.

Mobilitetsplan
• Atkomst for biler og myke trafikanter,
• Parkering ansatte og foreldre, sykkelparkering, kis & ride,
• Løsning for skolebuss og interne veier.
• Forventet trafikkøkning og tiltak for myke trafikanter.

«Skolebygning og utearealer må bli bedre enn ved de tre eksisterende skolene»



Tomtevalg –regulering –og konsekvensutredning



Mulighetsstudie - 4 tomtealternativer

Vurderingskriterier:

- Landskapskarakter

- Tomtedisponering

- Uteområde

- Massevurdering

- Trafikkarealer



Forutsetninger

Fra rapport Mulighetsstudie

En skole skal hovedsakelig bygges for barna.
Barnets skala og perspektiver er en god veiviser
for utformingen av skolebygget og uteområdene.



Vurderingskriterier

Premisser for utforming av skolebygg og
uteområder fra et arkitektfaglig ståsted
(fra rapport Mulighetsstudie datert 25.08.2021)

- Stedstilpasning

- Adkomst og innganger

- Skala og volum

- Solfylte og varierte utearealer

- Logistikk inne og ute

- Soner for store og små



Tomt Nord. Alternativ A og B

Atkomst
Alternativ A - atkomst 1 og 3 -beste alternativene.

Alternativ B - atkomst 2 -Skottåker-beste alternativ.

Trafikk
Atkomster fra Vesterøyveien innebærer mindrenyskapt trafikk.

Dyrket mark–store deler av tomtene er fulldyrket jord.
Utfordring med arrondering/ avgrensning mot resterende jorde.

Grunnforhold/ overvann –størst utfordring alt B.

Merknader
-Omdisponering dyrket mark.
-Eiere av dyrket mark er i utgangspunktet positive.
-Gårdstun i nord –negativ til en vei.
-Gapahuken barnehage –negative til alternativ B.
-Atkomst via Husebygrenda–vil berøre private boliger.



Tomt Nord A - situasjon



Tomt Nord B - situasjon



Tomt Syd

Atkomst
Kun atkomst til Industriveien vurderes som aktuell.

Dyrket mark –Ta mindre og dyrket mark med dårligere
kvalitet enn tomt nord.

Trafikk –Økt behov for tiltak i Veløyveien.

Merknader
- Grunneier der skole plasseres ønsker omdisponering.
- Grunneier i syd er negativ.
- Jotun –Tungtrafikk i Industriveien.
- Jotun - Fare større hendelser. Tomt vil bli berørt f.eks. ved

brann !!!



Tom t Syd - situasjon



Skottåker

Atkomst
Atkomst til Vesterøyveien vurderes som eneste aktuelle.

Dyrket mark –tar ikke dyrket mark.

Grunnforhold –Hovedsakelig fjell. Dårlig grunnforhold langs
Vesterøyveien.

Fornminner –berøres i noe grad.

Trafikk –innebærer lite nyskapt trafikk.

Merknader
Berører en grunneier direkte. Positiv til salg.
Vil påvirke noen boliger indirekte.



Skottåker - situasjon



Skottåker Illustrasjon sett fra øst



Kari åsen

Atkomst
Atkomst via Husebygrenda og GS- vei til Vesterøyveien.

Trafikk
- Begrense trafikk i Industriveien og Husebygrenda med GS vei til
Vesterøyveien.
- Økt behov for tiltak i Veløyveien.

Grunnerverv - Areal til parkering i nord.
- Utbedring av Husebygrenda.
- Tomt langs Vesterøyveien fra telenor.

Dyrket mark –Kun ev. noe ved GS-vei til Vesterøyveien.

Kulturminner–Gangatkomst og uteareal berører fornminne.

Sandar IL
- Mener forslaget tar for store arealer.
- Alternativ plassering toppen av kollen.
- Kun sambruk av parkering.

Parkering
- Motstridende hensyn skolen og idrettsanlegg !!!



Kariåsen - situasjon



Kariåsen - terreng

- Knytte sammen toppen av kollen –de flate arealene
og idrettsbanene.

- Beholde de attraktive arealene på kollen til
uteopphold.

- Bygging inn mot fjellet -utfordring ensidig lys.

- Kulturminner



Nydyrking

Status

Arealer på Vesterøya for nydyrking eller jordforbedring.

Dialog med to grunneiere og vurdert arealer.

Aktuelle områder på 10 –15 daa.

Rapport under utarbeidelse.



Tomtevalg – regulering

• 4 tomtealternativer.

• Fordeler og ulemper med alle fire.

• Høring.

• Sak til HMP valg av tomt etter høringen.



Kommunestyret 20. mai 21

Tr inn 1 :
• Beslutninger knyttet til valg av tomt,

fastsetting av planprogram, endring av
skolekretser og nedleggelse av skoler på
Vesterøya.

Tr inn 2 :
• Tematisk kommunedelplan om ny

barnehage- og skolestruktur.



N Y B AR N E H AG E - OG SKOL E STR U K TU R H AR F OK U S PÅ:

perspektiver

BÆREKRAFT

Vi planleggerfor fremtiden. En ny barnehage-og
skolestruktur skal være bærekraftig både økonomisk,
miljømessig og sosialt.

likeverd

BARN OG UN GE

Barn og unge i Sandefjord har rett på enlikeverdig oppvekst.
Barnehager og skolebygg skal være en god arena for alle,
uansett hvor man bor i kommunen, hvilke forutsetninger
man har og hvilke behov man har.

helhet

SAMFUN N OG
SAMHAN DLING

Barnehage- og skolestrukturen skal gi innbyggerne i
Sandefjord ethelhetlig tilbud. Det skal bidra til gode
lokalsamfunn,etgodtsamspillpåtversogtrygghetforbarn
ogunge.
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