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Formålet med planen

Moods Eiendom ønsker å legge til rette for utvidelse av tidligere regulert boligfelt på Haga Nordre (gbnr.
114/11), på Vesterøya i Sandefjord kommune.
Prosjektet tok først utgangspunkt i en utbygging med 24-28 boliger i avtrappet leilighetsbebyggelse.
Planforespørsel for dette prosjektet ble behandlet av Sandefjord Kommune i august 2019 (sak 120/19)
og avvist med henvisning til natur- og grønnstrukturverdier, landskapshensyn og trafikkbelastning.
Siden er prosjektet blitt revidert vesentlig for å adressere kommunens forbehold. Antallet av boenheter
er senket vesentlig, bebyggelsestypen er endret og skalert bedre til landskapet, og det er gjort flere
grep for å sikre at prosjektet bidrar med økt kvalitet til nærområdet. Det fremmes derfor ny
planforespørsel på bakgrunn av det reviderte prosjektet.
Det ønskes nå å legge til rette for 7 eneboliger. Det er allerede igangsatt arbeid med å utvide
adkomstveien i tråd med kommunale standarder, og samtidig oppgraderes boligfeltets felles
lekeplass/ballplass.
Dessuten ønskes det i forbindelse med utvidelsen å både oppgradere eksisterende stinettverk og
etablere nye stiforbindelser, for å sikre og styrke allmenhetens tilgang til naturverdiene i nærområdet
og de nærliggende friluftsarealene. Utvidelsen skal bidra til en generell styrking av områdets
friluftstilbud.
Kollen rett øst for området tilbyr et flott utsiktspunkt, men er i dag lite tilgjengelig. Det ønskes å styrke
denne ved å opparbeide en eller flere stiforbindelser mellom kolletoppen og tilstøtende områder og
forbinde disse til det overordnede stisystemet.
Det er laget et skisseprosjekt for utbyggingen, med fokus på tilpasning til terrenget og minske
landskapsvirkningen. Adkomsten blir felles med det øvrige boligfeltet i Hagalia.
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Beliggenhet og planavgrensning
Planområdets ligger på Vesterøya, omtrent 3
km unna Sandefjord sentrum. Beliggenhet er
markert på Figur 1. Arealet ligger i tilknytning
til ekisterende boområde og et større
sammenhengende grøntområde i tilknytning
til Kamfjordåsen.
Forslag til planavgrensning er skissert under.
Avgrensingen inkluderer tenkt utbygging,
samt del av eksisterende regulert adkomstvei
for å kunne gjøre eventuelle tilpasninger.
Størrelsen på planområdet er 9,7 daa.

Figur 1. Planområdets plassering ift. Sandefjord sentrum.
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Figur 2. Forslag til planavgrensning.
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Dagens situasjon

Området ligger i naturlig forlengelse av eksisterende boligfelt i Hagalia. Det ligger rett utenfor det som
er definert som gang- og sykkelbyen, som betegner den del av byen som har maks. 10 minutters
sykkeltur til sentrum. Planområdet har rundt 10-12 minutter til sentrum på sykkel. Nærmeste busstopp
ligger ca. 100 meter fra hvor Hagalia munner ut i Vesterøyveien.
Planområdet ligger rett mellom Framnes barneskole og Varden ungdomsskole. I tillegg fins en rekke
barnehager i nærheten området som vist i utsnittet.
Det aktuelle utbyggingsområdet er i dag en del av naturarealene og kollelandskapet som preger
området. Det løper to koller i nordsydlig retning. Den vestlige av denne er regulert til boligformål og
planlagt adkomstvei er tenkt på østsiden av denne kollen, langs dalsenkningen mellom de to koller.
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Figur 3. Skoler og barnehagetilbud (lyseblå markering) i nærheten av planområdet.

Stiforbindelsene i området er i dag lite framkommelige, og turgående vil nok enten unngå området eller
i stedet benytte stien til ballplassen som går på nedsiden av kollen mot øst.
Umiddelbart øst for området, på den andre side av kollen, ligger et større areal for lek/ballspill som er
felles for det eksisterende boligfeltet. Arealet er imidlertid dårlig vedlikeholdt og framstår som lite
attraktivt.
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Planlagt bebyggelse og arealbruk

Figur 4. Tenkt arealutnyttelse, plassering av bebyggelse og løsning for adkomstvei. Veien vil ha en
vesentlig stigning og er tenkt opparbeidet med varmekabler for å sikre trafikksikkerheten på
vinterhalvåret.
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Figur 5. Skisse av planlagt bebyggelse sett fra vest.

Figur 6. Figur 5. Fasadeoppriss for tenkt bebyggelse.

Lekeareal/ballplass
Eksisterende felleslekeplass/ballplass er tenkt opparbeidet på nytt, sammen med en bedre tilkopling til
nye og eksisterende stier. Området er, etter opprustningen, tenkt innlemmet i vedlikeholds-rutiner i for
områdets sameier for å oppnå en bedre drift og bruk.
Oppsummering:
Samlet sett tenkes følgende oppnådd gjennom planarbeidet:
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Etablering av syv eneboliger som utvidelse av regulert boligfelt for Hagalia Fjøllbu. Boligene skal
dele adkomst med disse og tilpasses åslandskapet. Veien vil samtidig utjevne de verste
terrengforskjellene nederst i kollen og gjøre kollen mer tilgjengelig fra sør og vest.
Hagalia oppgraderes til adkomstvei KIII. Dette arbeidet er allerede igangsatt. Tiltaket sikrer
trafikksikkerhet og kommer både nye og eksisterende boliger til gode.
Oppgradering av felles lekeområde/ballplass. Dette arbeidet er allerede igangsatt. Lekearealet
vil betjene mange boliger i nærområdet og en oppgradering vil være en vesentlig styrkelse av
stedskvalitetene i området.
Etablere/oppgradere stiforbindelser på langs og tvers av planområdet. Særlig fokus på å
etablere forbindelse for myke trafikanter mellom Haga boligfelt og nabofeltet (Hagåsveien),
hvilket også vil gi kortere vei til Vesterøyveien og derfra til sentrum.
Stiforbindelsene skal samtidig sikre og forbedre allmenhetens tilgang til kolleområdet og
nærliggende friområder. Herunder forbedret mulighet for å komme seg til det flotte utsiktspunkt
på toppen av kollen.

Forholdet til kommuneplan og gjeldende reguleringsplaner

I kommuneplan for Sandefjord er det angitt en fortettingssone rundt bysentrum. Tenkt utvidelse ligger
ca. 250 meter utenfor denne. Kommunen har valgt å avgrense fortettingssonen ift. hovedveiene på
Vesterøya, hhv. Framnesveien og Vesterøyveien. Planområdet er i praksis like aktuelt for fortetting på
flere punkter (og mer aktuelt på noen, feks skoletilbud), selv om det ligger på «feil side» av
Vesterøyveien ift. den avsatte fortettingssonen.
Dette gjør også at området ligger innenfor den del av byen som i Sandefjord kommunes
fortettingsstrategien betegnes som «Ytre by». Her legger strategien opp til «skånsom fortetting, i
praksis såkalt eplehagefortetting eller utfyllende småhusbebyggelse». En utbygging med
småhusbebyggelse, i tilknytning til et eksisterende boligområde og som utnytter eksisterende vei og
infrastruktur vil således være fult i tråd med kommunens fortettingsstrategi.
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Figur 7. Planområdets beliggenhet i forhold til fortettingssone i kommuneplanen.

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til byggeområde for boliger, men med hensynssone som
sier at reguleringsplanen her skal gjelde foran kommuneplanen. I reguleringsplanen er det aktuelle
området regulert til naturområde.
Det aktuelle område tilhører gbnr. 114/11 og ligger innenfor «Reguleringsplan for Haga gnr. 113, bnr.
85 og gnr. 114, bnr. 11», som ble vedtatt i 2000.
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Figur 8. Planområdet som avsatt i gjeldende reguleringsplan (Haga, 2000 og Fjøllbu, Hagalia, 2012).
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Tenkt planområde støter inn til detaljregulering for Fjøllbu, Hagalia som ble vedtatt i 2012.
Adkomstveien regulert i denne planen er en forlengelse av Hagalia og vil tjene som adkomst for
utvidelsen også.

Figur 9. Gjeldende reguleringsplan for tilstøtende område (Fjøllbu, Hagalia). Ny bebyggelse tenkes lagt
umiddelbart øst for adkomstveien som er regulert for dette området.
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Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet

Trafikk/adkomst
I forbindelse med kommunens behandling av opprinnelige planforespørsel kom det fram at Hagalia ikke
oppfylte kravene til adkomstvei KIII iht. Sandefjord kommunes standarder, og således ikke hadde
kapasitet til den planlagte utbyggingen. Det er siden dette gjort avtale med kommunen om utvidelse av
Hagalia, slik at denne nå får status som adkomstvei KIII. Rambøll har utarbeidet et notat om
nødvendige tiltak i veien og disse er godkjent av kommunen. Arbeidet med dette er allerede igangsatt,
og med dette skal veikapasiteten være rikelig til å håndtere 7 nye boliger.
Samtidig vil det bidra positivt til kommunens økonomi at det legges til rette for flere boenheter på
eksisterende veistrekk. Forslagsstiller har forestått oppgradering av veien og bidratt med nødvendig
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tomteareal. Dokumentasjon for selve arbeidet og bekreftelse fra kommunen ligger i sin helhet som
vedlegg til oversendelsen. Konklusjonen herfra gjengis her:

I øvrig har området relativt gode bussforbindelser og ligger i komfortabel sykkelavstand (10-12
minutter) til sentrum, som beskrevet ovenfor.
Infrastruktur
Det er god kapasitet for strøm og vann- og avløp. Veikapasiteten oppgraderes som beskrevet.
Området tilhører Ormestad skolekrets, som skal ha god kapasitet for eventuelle nye barnefamilier i de
nye boligene.
Landskapsvirkning
Det er planlagt en utbygging med 7 eneboliger langs kollen, med byggehøyder som sikrer at det er
ingen, eller veldig begrenset, fjernvirkning av tiltaket (se skisse ovenfor). I planarbeidet vil dette bli
dokumentert ytterligere som grunnlag for byggegrenser og -høyder.
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Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter,
grunneiere, festere, naboer og andre berørte

Det vil i varsel om oppstart bli fremhevet at det skal ses på sikring av stiforbindelser og ev. etablering
av nye, slik at naboer direkte oppfordres til innspill på dette området.
Ellers tenkes det ikke å være nødvendig med særlige tiltak for medvirkning.
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Konsekvensutredning

Det vurderes at tenkte tiltak ikke utløser krav om konsekvensutredning iht. plan- og bygningslovens §
4.2 og Forskrift om konsekvensutredninger.
Planens virkninger og konsekvenser må uansett utredes, beskrives og vurderes som en del av
planarbeidet og beskrives i planbeskrivelsen som følger planforslaget.
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