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Innledning 
Forslag til planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for «Ny skole på Vesterøya» 
legges ut på høring. Det varsles samtidig oppstart av reguleringsarbeid for fire tomtealternativer. De 
fire tomtealternativene er:  

Tomt nord: Ligger nord for Kariåsen mellom Industriveien og Vesterøyveien. 
Tomt Syd: Ligger i området sydvest for Kariåsen mot Industriveien og Jotun.  
Skottåker: Ligger nord for Kariåsen i østvendt helling mot Vesterøyveien.  
Kariåsen: Omfatter deler av arealene Sandar IL disponerer med parkering, klubbhus og baner, samt 
kolle på nordsiden.     

I februar 2021 ble det varslet igangsetting av regulering og høring av planprogram for tomtene Nord 
og Syd. I høringsperioden var det stort fokus på omdisponering av dyrket mark. 
I prinsippsak til Hovedutvalg for Miljø- og plansaker i møte den 28.04.21, sak 83/21 ble det vedtatt å 
stille arbeidet med tomtene nord og syd i bero, utrede tomtene Kariåsen og Skottåker, vurdere 
mulige arealer for nydyrking og deretter fremme sak om tomtevalg og fastsetting av planprogram. 

Forslag til planprogram beskriver formålet med planarbeidet, opplegg for medvirkning og behov for 
utredninger. I tillegg er det i planprogrammet innarbeidet vurderinger av fordeler og ulemper knyttet 
til de fire tomtealternativene, som sammen med høringsuttalelser skal danne grunnlag for 
tomtevalg. Det er utarbeidet et mulighetsstudie og en mobilitetsplan som følger som vedlegg til 
planprogrammet. 

Etter høringsperioden vil planprogrammet bli lagt frem for Hovedutvalg for Miljø – og Plansaker der 
en har til hensikt å anbefale hvilken av de fire tomtene det skal utarbeides detaljreguleringsplan for. 
Samtidig vil planprogrammet legges frem til stadfestelse. Til saken vil det bli lagt ved et vedlegg som 
redegjør for uttalelser og merknader knyttet tomtealternativene og planprogrammet. Her vil det 
også bli tatt med merknader og uttalelser som kom ved varsel om igangsetting av regulering og 
høring av planprogram for tomtene nord og syd i februar 2021. 

Det er utarbeidet visjonsbok, rom- og funksjonsprogram for en ny skole på Vesterøya. Denne vil være 
med å danne grunnlag for videre planlegging.  

Ved behandlingen av rammesaken for budsjettet den 20.06.2019, sak 065/19, vedtok 
kommunestyret arealer for ny skole til erstatning for Ormestad-, Framnes- og Vesterøy skoler gis 
prioritet i forbindelse med arbeidet om skolestruktur. 

I sak til kommunestyret i mai 2021, angående «Skolestrukteren – status høring og videre prosess», 
ble det lagt til grunn en videre prosess der en først går videre med avklaring av tomtevalg for ny skole 
på Vesterøya, før det ev. besluttes endringer av skolekretsgrenser og nedleggelse av skolene 
Ormestad, Vesterøy og Framnes.  Det etableres en prosjektgruppe for utarbeidelse av en tematisk 
kommunedelplan som skal omhandle ny barnehage- og skolestruktur i Sandefjord.  
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1. Bakgrunn  
Sandefjord kommune, kommunalområdet for oppvekst og kunnskap engasjerte høsten 2018 
Norconsult AS for å vurdere skole- og barnehagestrukturen i Sandefjord kommune. Oppdraget var 
politisk forankret både i aktuelt hovedutvalg, formannskap og kommunestyret (KST sak: 88/17 – 
dato: 26.09.2017. 
  
September 2018 ble Norconsults første delrapport lagt frem for formannskapet. Denne omhandler 
elevtallsutvikling, skolekapasitet og skolebehov.  
 
November 2018 legges Norconsults andre delrapport med forslag til modernisering, fornying og 
innsparing, for råd og hovedutvalg. I rapporten er følgende strukturmuligheter konsekvensvurdert:    
 

1. Mulighet 0 - Videreføring av dagens situasjon med 21 barneskoler 
2. Mulighet 1 - En ny felles barneskole for Framnes, Ormestad og Vesterøy – fra 21 til 19 

Barneskoler. 
3. Mulighet 2 – To nye barneskoler for Framnes, Ormestad og Vesterøy / Gokstad, Helgerød og 

Unneberg – fra 21 til 17 barneskoler. 
4. Mulighet 3 - Tre nye barneskoler for Framnes, Ormestad og Vesterøy / Gokstad, Helgerød og 

Unneberg, samt ny byskole for Sande og Byskolen – fra 21 til 1 6 barneskoler. 
 

I forbindelse med behandlingen av rammesaken for budsjettet 20.06.2019 – sak 065/19, ble 
følgende vedtak fattet i kommunestyret: 

Arealer for ny skole til erstatning for Ormestad-, Framnes- og Vesterøy skoler gis prioritet i 
forbindelse med arbeidet om skolestruktur. Grunnlaget for dette er frigjøring av skolebygg til 
barnehageformål i et område med utfordrende kapasitet. Det bør fokuseres på arealer rundt 
Kariåsen, og med innfartsmuligheter både fra Vesterøyveien og Industriveien. Rådmannen 
legger frem en sak som viser kommunens investeringsevne og hva som skal til for å kunne 
finansiere en ny skole.   

 
Kommunestyret behandlet i møte den 20.05.21, sak 05/21, «Skolestruktur – status høring og videre 
prosess». Det ble fattet følgende vedtak:  
 
1. Høringsinnspill jf. Norconsults oppsummering tas til orientering  

2. Videre prosess og forslag til vedtak i forbindelse med eventuell endringer av eksisterende 
skolestruktur og skolekretsgrenser legges frem for folkevalgt behandling som skissert i saken. 

I saken ble videre prosess beskrevet i to trinn:  

Trinn 1: Beslutninger knyttet til valg av tomt, fastsetting av planprogram, endring av skolekretser og 
nedleggelse av skoler på Vesterøya. 

Trinn 2: Tematisk kommunedelplan om ny barnehage- og skolestruktur. 
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2. Tomtesøk – prosess
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak gjorde administrasjon et arealsøk på mulige skoletomter for 
en ny skole på Vesterøya. Rådmannen la til grunn følgende: 

• Arealbehov på minimum 30 daa
• God demografisk plassering.
• Eksisterende kvaliteter og behov for ny infrastruktur ved aktuelle plasseringer
• Terrengmodellen i GIS- søket forsøker å identifisere større terrengmessige avvik, som kan

bidra til å vanskeliggjøre utbyggingen.

Ved arealsøket kom en frem til 13 mulige skoletomter. Hver av alternativene ble vurdert ut fra 
kriterier om: Miljøforhold, Samfunnsmessige forhold og Risiko og sårbarhet. Arbeidet med 
tomtesøket er sammenstilt i rapporten: Skolestruktur arealsøk – Del, datert 05.09.19.   

Den 08.10.19, sak 190/19 behandlet formannskapet rapporten med 13 alternativer for plassering av 
ny skole på Vesterøya og fattet følgende vedtak: 

• Det anbefales en videre utredning av følgende fem lokaliteter, før endelig valg av skoletomt
for «nye Vesterøy skolekrets» gjøres. De fem lokalitetene som anbefales tredet videre er i
urangert rekkefølge:

4 - Husebygrenda nord – GBNR 111/5 mfl.
5 - Ormestad – GBNR 114/1
8 – Huseby Vest – Del av GBNR 110/2, 110/4 m.fl.
11 – Skottåker – GBNR 114/47 m.fl.
Lokalitet 9 Huseby øst GBNR 110/2 og 110/4 utredes.

Før det igangsettes et arbeid for å vurdere de fem lokalitetene som anbefales, vil rådmannen gå i 
dialog med berørte grunneiere for å informere om saken og hvilken prosess kommunen vil iverksette. 

På bakgrunn av formannskapets vedtak ble det vinteren 2020 avholdt møter med grunneiere og det 
be gjort ytterligere vurderinger av tomtealternativene. Den 04.03.20, sak 45/20 behandlet 
hovedutvalg for miljø- og plansaker (HMP) saken «Utredning av tomtealternativer for ny skole på 
Vesterøya». HMP fattet følgende vedtak:  

1. Tomtealternativet nr. 11: Skottåker – GBNR 114/47 mfl., utredes ikke videre.
2. Alternativene nr. 4 og 5: Husebygrenda nord – GBNR 111/5 mfl. og Ormestad – GBNR 114/1

vurderes sammen som ett alternativ; alternativ nord.
3. Alternativene nr. 8 og 9: Huseby Vest – Del av GBNR 110/2, 110/4 m.fl. og Huseby øst GBNR

110/2 og 110/4 vurderes sammen som ett alternativ; alternativ syd.
4. Mulighetsstudier og delutredninger for alternativene nord og syd innarbeides i forslag til

planprogram og legges ut på høring.

I februar 2021 ble det varslet igangsetting av reguleringsarbeid for tomtene nord og syd. Forslag 
planprogram ble lagt ut til høring. Mulighetsstudie for tomtene var innarbeidet i planprogrammet. 

I møte den 28.04.21, sak 83/21 fattet HMP følgende vedtak: 
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1.  Igangsatt planprosess for tomtealternativene Nord og Syd stilles midlertidig i bero. 
 

2.  Rådmannen bes utrede og legge følgende tilleggs tomter ut på høring: 
i) Skottåker, (kartvedlegg 1) 
ii) Kariåsen � Skottåker (kartvedlegg 2). 
 

3. Det gjøres nærmer undersøkelser om utveksling av areal som erstatningsareal for dyrka 
mark i tilknytning tomte alternativ nord. Orientering om resultat legges frem sammen med 
utredningen av tomtealternativene i denne sak. 
 

4.  Sak om valg av skoletomt og fastsetting av planprogram fremmes for politisk behandling 
etter slik utredning/høring 

 

I revidert forslag til planprogram er det innarbeidet mulighetsstudier av alternativene Skottåker og 
Kariåsen i tillegg til tomtene nord og syd. Mobilitetsplanen er revidert og omhandler de fire 
tomtealternativene. Videre er det startet opp et arbeid med å vurdere mulige arealer for nydyrking 
for utveksling av areal som etstatning for dyrka mark.  
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3. Vurdering av tomtealternativene  
For å ha et bedre grunnlag for å kunne velge mellom tomtene er det engasjert arkitekt som har sett 
på mulig utforming av skoleanlegg på tomtene. Vurderingene viser mulig løsning for skolebygg, 
utearealer og parkering m.m på tomtene. Endelig plassering og utforming vil bestemmes i 
forbindelse med reguleringsplanen for skolen. Tomt nord er så stor at det er utarbeidet to 
alternativer, A og B. For de andre tomtene er det utarbeidet ett alternativ.  
 
Videre er det engasjert konsulent som har sett på mobilitet. Det vil si skoleveivurderinger, atkomst til 
skolen for biler og myke trafikanter, antall og organisering av parkering for ansatte og foreldre, 
sykkelparkering, kiss & ride, løsning for skolebuss og interne veier. Det er også gjort vurderinger av 
forventet trafikkøkning og forskjeller mellom de to tomtene på trafikkøkning og behov for tiltak for 
myke trafikanter.     
 
Som grunnlag for vurderinger av arealbehov er det lagt til grunn følgende:  

• Skole med 560 elever og ca. 80 ansatte. Det er lagt til grunn et bygg på ca. 10 000kvm *.    
• Behov for ca. 20 daa uteareal.  
• Parkering for ansatte. 
• Korttidsparkering henting/ levering i småskolen/ SFO.    
• Slippsone «Kiss & ride» i skolens nærområde. 
• Slippsone et stykke unna skolen slik at 

barn kan gå deler av veien. 
• Busslommer langs hovedveinettet.   

 
 
*I Norconsult sin andre delrapport, er det 
beregnet at en ny skole vil ha behov for et 
bruksareal 7 200kvm.  
 
Høsten 2020 ble det utarbeidet en visjonsbok for 
den nye skolen der det er skissert et bruksareal 
på 8700kvm. Forskjellen fra Norconsults rapport 
ligger hovedsakelig i ønske om flerbrukshall.  
 
For å sikre at en legger til grunn et tilstrekkelig 
stort areal i mulighetsstudiene er det lagt til 
grunn et bruksareal på 10 000kvm.  
 
Mobilitetsplan og mulighetsstudier er utarbeidet 
av henholdsvis Sweco og Sted Arkitektur, og 
følger som vedlegg til planprogrammet. I 
kapitelene under er hovedpunktene gjengitt.  
 
 
  

Figur 1, Tomt Nord, Syd, Kariåsen og Skottåker. 
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3.1 Tomt Nord - alternativ A. 
 

Bygg – mulig plassering.  
Rygg mot høyspent/ 
fareområde. 
 
Hovedinngang sentralt 
plassert i bygget. 
  
Oppbrutt volum for 
inndeling av trinn.  
  
Volumet tar opp 
høydeforskjell og trappes 
ned med terrenget.  
 
Flerbrukshall eller gymsaler  
nederst på tomt, i 
tilknytning til flate 
utearealer for idrett- og 
ballbaner. 
 
Innganger for hvert 
trinnareal. 
  
Uteareal  
Oppdelte utearealer for 
trinnene. 
 
Mulighet for varierte 
uteområder på tomten.  
  
Frilek / naturlek vest på 
tomt.  
  
Eksisterende vegetasjon 
bevares og gir variasjon og 
kvalitet til utearealene. 
 
 
 

 
 
Parkering  
Det er skissert parkering og leveringssone i nord i nærhet av høyspenttraseen på arealer som ikke 
kan brukes til permanent opphold eller bebyggelse. En slik parkeringsløsning kan brukes både ved 
atkomst fra Husebygrenda og atkomst fra Vesterøyveien i nord.   
 
 

Figur 2, Illustrasjoner tomt Nord, alternativ A. 
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3.2 Tomt nord - alternativ B 
Bygg – mulig plassering. 
Rygg mot Vesterøyveien 
og høyspent.  

Skolevolum organiseres 
med henvendelse og 
åpenhet mot sør.  

Undervisningsarealer får 
rolig side og utsikt mot 
nord. L-form rammer inn 
skolegård mot sør med 
sentral hovedinngang, 
samtidig som 
bygningskroppen 
skjermer mot støy fra 
Vesterøyveien.  

Flerbrukshall nærmest 
parkering. 

Innganger for hvert 
trinnareal.  

Uteareal  
Oppdelte utearealer for 
trinnene.   

Flate, tilgjengelige 
arealer for lekeplass og 
lek med ball.  

Frilek / naturlek vest på 
tomten.  

Det flate åpne 
landskapet beplantes for 
å skape soner og 
skjermede arealer. 

Parkering  
Parkering er skissert på søndre del av tomta med atkomst videre til Skottåker. 

3.2.1 Atkomst til tomt nord alternativ A og B 
Det er sett på 6 mulige atkomster/ avkjørsler for tomt nord, se figur under. 

Figur 3, Illustrasjoner tomt Nord, alternativ B. 
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Figur 4, Atkomstalternativer vurdert for tomt Nord. 

For tomt nord har Sweco vurdert at avkjørsel fra Vesterøyveien (avkjørsel 1 og 2) er de beste 
alternativene, fordi en mener dette innebærer minst trafikkøkning i det lokale vegnettet.  
 
Sweco vurderer avkjørsel fra Vesterøyveien ved nordenden av jordet (avkjørsel 1) som best. Det 
krever at det etableres en ny veg langs med jordet. Dette innebærer omdisponering av dyrket mark. 
Sweco har i første rekke vurdert atkomstene ut fra trafikkforhold og ikke vurdert konsekvenser 
knyttet til dyrket mark, kulturminner og nærføring til gårdstunet. Fordelen med plassering av 
parkeringsanlegg P1 er at man enkelt kan etablere avkjørsel fra Industriveien via Husebygrenda 
(avkjørsel 3) i stedet, hvis det senere i planprosessen viser seg vanskelig å etablere avkjørsel fra 
Vesterøyveien.  
 
Ved nordre tomt, østre alternativ (B) vurderes avkjørsel fra Vesterøyveien via Skottåker (avkjørsel 2) 
å være den beste løsningen. Ulempen med alternativet er at man låser seg til avkjørsel i 
Vesterøyveien. Atkomst her vil også innebære ulemper for barnehage og boliger. 
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3.3 Tomt syd 
Bygg – mulig plassering  
Skolevolum kan organiseres 
med henvendelse og 
åpenhet mot sør.  
 
Hovedinngang fra nord med 
et sentralt fellesareal som 
knytter sammen 
undervisningsarealer, adm. 
og idrettshall.  
 
Deler av bygningsvolumet 
kan strekke seg mot kollen i 
vest, for å få tett  
tilknytning til naturen. 
 
På grunn av tomtens 
skjermede beliggenhet kan 
det vurderes å legge på en 
etasje.  
  
Flerbrukshall nærmest 
parkering, med mulighet for 
egen inngang. 

Innganger for hvert 
trinnareal. 

Uteareal 
Uteområdet stekker seg 
gjennom bygget for å få en 
lett tilgang mellom  
hovedatkomst og skolegård.  
 
Varierte og flotte 
utearealer. Koller og skog 
kan utnyttes til frilek.  
 
Det flate landskapsrommet 
kan opparbeides til lek med 
ball og tilgjengelige 
utearealer.  
 
Skoleanlegget blir tett 
knyttet til Sandar 
Idrettsanlegg, kyststien, og 

lysløype. Tursti gjennom området bevares.  
  

Figur 5, Illustrasjoner tomt Syd. 
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3.3.1 Atkomst og parkering tomt syd 
For tomt syd er det vurdert at det kun er atkomst fra Industriveien som er aktuell.  Atkomst og 
trafikkavvikling er vist nord på tomta. Det er også skissert trafikkavviklingsareal og busslevering på 
sydøstsiden av Industriveien.  
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3.4 Kariåsen 
Bygg – mulig plassering 
Skolevolum kan organiseres 
langs eksisterende 
sprengkant og åpne seg mot 
sør.  
 
Hovedinngang fra vest mot 
et sentralt fellesareal.  
 
Fellesarealet binder sammen 
bygningen på langs og leder 
deg inn til kjernen av bygget 
med kontakt både opp og ut 
mot sør.  
 
Deler av bygningsvolumet 
ligger på nivå med terrenget 
opp mot Kariåsen  
 
Mulighetsstudien viser et 
volum på 2-4 etg.  
 
Flerbrukshall mot øst, med 
mulighet for egen inngang 
og enkel sambruk med  
utendørs idrettsanlegg. 
 

Uteareal 
Innganger for hvert 
trinnareal.   
 
Varierte og flotte utearealer.   
Koller og skog kan utnyttes 
til frilek. De flate arealene  
kan opparbeides til ballek og 
tilgjengelige lekeplasser.  
 
Tett knyttet til Sandar 
Idrettsanlegg, kyststien, 
lysløype.  
 
Det er mulig å etablere en 
UU gang- og sykkelveg 
mellom nedre og øvre skole  
gård.  
 
 
 

 

Figur 6, Illustrasjoner Kariåsen 
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Parkering  
I nordvestre del kan det etableres slippsone for bil og buss, ansattparkering og midlertidig parkering 
dimensjonert for skolens behov.  I syd, mot eksisterende fotballbane, opprettholdes det parkering 
med tanke på parkeringsbehov til idrettsanlegget, Sandarhallen og friluftsområdene på dagtid. 

For å begrense trafikken i Industriveien og Husebygrenda kan det etableres slippsone (Hjertesone) og 
parkering på tomt langs Vesterøyveien. Parkering/ slippsone kan knyttes til skolen med gang-/ 
sykkelvei.   

3.4.1 Atkomst til Kariåsen  
Det er vurdert 5 alternative atkomster. Det er vurdert at atkomst via Husebygrenda (avkjørsel 4) er 
beste løsning, kombinert med en slippsone/ parkering ved Vesterøyveien 159 og gang-/sykkelvei  opp 
skolen. De andre alternativene har vesentlige utfordringer med tanke på stigningsformål, hensyn til 
grønnstruktur og kulturminner. Atkomst via Husebygrenda forutsetter breddeutvidelse av 
kjørebanen og etablering av fortau som medfører  erverv av areal fra flere boligeiendommer langs 
veien.   

Figur 7, Alternative atkomster til Kariåsen 
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 3.5 Skottåker 
Bygg – mulig plassering  
Skolevolum kan organiseres i 3 
nivåer oppover i terrenget.  

Hovedinngang på nedre nivå, 
med et sentralt fellesareal som 
knytter sammen nivå 1 og 2.  

Bygningsvolumet brukes til å få 
kontakt og tilgang til 
uteområder og naturen 
oppover åsen.  

Mulighetsstudien viser et 
volum på til sammen 6 etg. 

Flerbrukshall nærmest 
parkering, med mulighet for 
egen inngang.  

Hallen sprenges inn i terreng og 
danner uteområde på tak, på 
nivå 2 i terrenget. 

Uteareal 
Uteområder etableres i nivå 
oppover i terrenget.  

Deler av tomten kan benyttes 
til frilek. Flate uteområder 
etableres på tak og på 
opparbeidete platå i terrenget. 

Innganger for hvert trinnareal i 
forbindelse med uteområde på 
nivå 2.  

Nærhet til idrettsanlegg på 
Kariåsen, kyststi, lysløype og 
fine turområder på og nært 
tomten.  

Utfordrende terreng ift. å skape 
universelt tilgjengelige 
utearealer. 

Atkomst og parkering 

Atkomst fra Vesterøyveien, med parkering og trafikkavvikling på flatt parti. For å få tilstrekkelig med 
parkering etableres ansattparkering i deler av 1. etasjen.   
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3.6 Vurdering av trafikksikkerhet på skoleveg 
I utkast til mobilitetsplan er det identifisert behov for en rekke tiltak mange steder på vegnettet. Alle 
de viktigste skoleveiene er beskrevet og vurdert i rapporten. Mange av tiltakene er det behov for 
allerede i dagens situasjon. Disse omtales ikke nærmere her. Rapporten vil danne utgangspunkt for 
utredning av mobilitet ved utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning.  

I vurderingen av tomtene er det valgt å vise behovene som oppstår fordi det etableres ny skole. 
Dette fordi hensikten nå er å synliggjøre fordeler og ulemper med hver enkelt tomt. I 
trafikksikkerhetsvurderingen er det forutsatt at det etableres gang- og sykkelveg slik den er regulert 
langs Industriveien. Traseen ansees dermed å være trygg, og at det ikke er behov for strekningstiltak. 

Ved alle alternativene vurderes det behov for fortau langs Vardeveien der det mangler tiltak i dag. 
For Veløyveien mellom Asnesveien og Industriveien vurderes det å være behov for tiltak i dag, og at 
behovet kan bli noe større ved etablering av en ny skole.  

På syv steder i Industriveien, Vesterøyveien og Vardeveien er det vurdert behov for punkttiltak 
uavhengig av hvilket alternativ som velges.  

For alternativene A og B, tomt Nord, vil det være behov for tiltak langs Husebygrenda og Skottåker i 
form av belysning, fartshumper og fortau.      

Den største forskjellen mellom de tre alternativene vurderes grovt sett å være behov for tiltak i 
Veløyveien. Med tomt syd forventer en økt biltrafikk i denne vegen, og dermed økt behov for å 
etablere tiltak for syklende og gående. Det kan være komplisert og dyrt å få til fortau langs 
Veløyveien på grunn av stedvis dårlig plass på siden av vegen. 

Ved alternativet Kariåsen vil også biltrafikken i Veløyveien øke noe men trolig mindre enn for 
alternativet tomt syd. Med alternativ Nord A og B samt Skottåker, er det mindre behov for tiltak i 
Veløyveien. Ved en skole på Kariåsen vurderes det også behov for breddeutvidelse av kjøreveien og 
fortau i Husebygrenda.  

Det er anslått et investeringsbehov på cirka 9 millioner til trafikksikkerhetstiltak uavhengig av hvilket 
alternativ som velges.  

Vi ser at alternativ tomt nord A og B  og Skottåker gir et investeringsbehov på cirka 0,5 til 1,3 million i 
tillegg til de 9 millionene som uansett bør investeres. 

For alternativ tomt syd er det behov for å investere drøyt 20 millioner utover de 9 millionene.  
For alternativ Kariåsen er det behov for å investere drøyt 24 millioner utover de 9 millionene. 
Forskjellen ligger i at det i alternativene tomt syd og Kariåsen blir større behov for tiltak i Veløyveien 
fordi biltrafikken her øker når avkjørsel legges til Industriveien. Forskjellen mellom alternativ tomt 
syd og Kariåsen ligger i at det i alternativ Kariåsen også er vurdert behov for å etablere fortau i 
Husebygrenda i tillegg til Veløyveien.  

For ytterligere informasjon og vurderinger vises det til mobiltetsplanen, vedlegg 2. 



3.7 Oppsummering av fordeler og ulemper  
I tabellen under er det oppsummert fordeler og ulemper knyttet til de tre tomtealternativene: 

Kriterier  Tomt nord – Alternativ A Tomt nord – Alternativ B Tomt Syd Kariåsen Skottåker 
Tomtens størrelse 
fasong   

Får plass til 10 000 kvm. Smalt areal mot høyspent 
begrenser mulighetene for disponering.  Tomtens 
form gir et langstrakt volum. 

Får plass til 10 000 kvm. Tomtens fasong/ 
beskaffenhet gir få føringer for plassering av 
skoleanlegget. 

Får plass til 10 000 kvm. Området bygget kan plasseres 
på er forholdsvis trangt, noe som kan legge 
begrensninger for utforming av nytt skoleanlegg. 
Samtidig gjør tomtens skjermede beliggenhet og 
topografi at det er potensiale for å bygge høyere og 
mer kompakt. 

Høyden på sprengkanten gjør at arealer i bakre del i de 
to første etasjene får ingen eller lite dagslys. Det vil bli 
utfordrende å oppfylle dagslyskrav i lærings- og  
undervisningsarealer.  Beslaglegger et areal som kan 
benyttes til videre utvikling av Sandar idrettsanlegg. 

Krevende intern logistikk i en skole som bygges 
over  
6 etasjer i bratt terreng.  Utfordrende å få til et 
kompakt bygningsvolum med korte avstander 
mellom hovedfunksjonene. 

Uteoppholdsarealer  Mulighet for varierte arealer, men lang avstand 
mellom uteområdene.  

Støy fra Vesterøyveien. Store åpne arealet krever 
mye bearbeiding for å etablere varierte utearealer. 

Flotte og varierte utearealer som er skjermet for 
trafikk og støy.  

Flotte og varierte utearealer. Skjermet for trafikk og 
støy. 

Utfordrende å skape sonedelte elevinnganger og 
aldersdelte utearealer da det blir et begrenset  
universelt tilgjengelig uteareal. 

Tilgang til 
friluftsområder 

Ikke direkte knyttet til andre friluftsområder eller 
turveier. 

Ikke direkte knyttet til andre friluftsområder eller 
turveier. 

Tett på friluftsområder, idrettsanlegg og turveier. Tett på friluftsområder og idrettsanlegg, som gjør at en 
mindre del av uteområdet må opparbeides. 

Varierte utearealer tett på friluftsområder og 
idrettsanlegg 

Solforhold Sørvendt, naturlige solfylte arealer. Åpen tomt med gode solforhold fra morgen til 
kveld. Bygningskropp som skjermer for trafikkstøy 
vil skyggelegge deler skolegård om morgenen. 

Den skogkledde kollen i øst kan skyggelegge deler av 
området på morgenen. Det er derfor positivt å legge 
skolebygget lengst vest, for få solfylte 
inngangssituasjoner og skolegård mot øst og sør. 

Solfylte inngangssituasjoner og skolegård. Østvendt tomt gir gode solforhold fra morgenen 
av når elevene kommer på skolen, og gjennom 
hele  
skoledagen. 

Universell utforming Høydeforskjell gjør det utfordrende å få til god 
logistikk og universell tilgjengelighet. 

Tomten er relativt flat og legger til rette for 
universell tilgjengelighet 

Skolebygg og hoveddel av trafikkavvikling er plassert 
på samme nivå og på tomtens flateste område, noe 
som legger til rette for god universell utforming for 
adkomst, skolebygg og uteområder.  

Kan etablere universelt utformet GS- vei som knytter 
kollen og det flate partiet sammen. Denne kan bli 
plassert noe unna trapp gjennom bygget eller løsning 
for funksjonsfriske. 

Krevende å få til en god skole  som er tilgjengelig 
for alle pga store høydeforskjeller. 

Terrengarbeider Krever mye terrengbearbeiding både for bygg, 
trafikkavvikling og utearealer 

Lite terrengbearbeiding og masse- 
håndtering i forbindelse med bygg og 
trafikkavvikling via Skottåker. En ev. atkomst direkte 
til Vesterøyveien nord for skolebygget vil innebære 
store terrengarbeider. 

Lite terrengbearbeiding og massehåndtering i 
forbindelse med bygg og trafikkavvikling, da bygget får 
plass på det flate området på tomten. Det vil kreve en 
del terrengarbeiding å tilrettelegge for trafikkavvikling 
langs med Industriveien 

Lite terrengbearbeiding og massehåndtering i 
forbindelse med bygg og trafikkavvikling, da bygget får 
plass på det flate området på tomten. 

Krevende terrengbebarbeiding og 
massehåndetering  
ved etablering av 10 000m2 bygg i terrenget. 

Landskapstilpasning Innad på tomten er det 15 meter høydeforskjell.  
Godt utgangspunkt for å utforme en 
terrengtilpasset og nedskalert bygningskropp. Bygg 
som trapper seg med terrenget kan skape en god 
forbindelse mellom nedre og øvre nivå på tomten 

Området ligger i bunnen av et «dalføre» som 
strekker seg ned mot fjorden. Et bygningsvolum av 
denne størrelsen kan framstå ruvende i 
landskapsrommet, siden hele bygget blir liggende i 
et åpent flatt område.» 

Bygget og landskapet kan knyttes tett sammen, og gi 
fine overganger mellom inne og ute. Bygget blir lite 
ruvende i landskapet og for omkringliggende 
bebyggelse. 

Bygget og landskapet kan knyttes tett sammen, og gi 
fine overganger mellom inne og ute. Bygget blir lite 
ruvende i landskapet. Potensiale til å bygge kompakt. 
Kan øke en etasjehøyde uten at at det vil virke negativt 
på omgivelsene rundt. 

Bygget vil oppleves stort og ruvende i situasjonen  
da bygningsmassen må bygges i flere nivå og  
beslaglegger mye av åssiden. Den blir godt synlig 
fra  
fjorden. 

Avkjørselsforhold Oversiktlig, eksisterende avkjørsel i Vesterøyveien. 
Trafikkøkning over eks. GS- vei langs Vesterøyveien.  

Oversiktlig, eksisterende avkjørsel i Vesterøyveien  Gode muligheter for å etablere oversiktlig avkjørsel. 
Trafikkøkning over foreslått G/S-veg i Industriveien.  

Trafikkøkning over foreslått GS- vei langs Industriveien. 
Atkomst via Husebygrenda som er en boliggate. 

Enkel adkomst fra Vesterøyvegen 

Trafikkøkning Minimerer lokal trafikkøkning ved avkjørsel fra 
Vesterøyveien langs jordet.  

Minimerer lokal trafikkøkning. Gir større trafikkøkning lokalt enn avkjørsel i 
Vesterøyveien gjør. Gir større behov for tiltak i 
Veløyveien, noe som er utfordrende og kostbart.  

Trafikkøkning i Husebygrenda og noe i Veløyveien.  Minimerer lokal trafikkøkning. 

Trafikksikkerhetstiltak 9 mill – tiltak det er behov for i alle alternativ. 
+ 0,5 mill for dette alternativet.

9 mill – tiltak det er behov for i alle alternativ. 
+ 1,3 mill for dette alternativet.

9 mill – tiltak det er behov for i alle alternativ. 
+ 11,5 mill for dette alternativet. 

9 mill – tiltak det er behov for i alle alternativ. 
+ 14,6 mill for dette alternativet. 

9 mill – tiltak det er behov for i alle alternativ. 
+ 1,3 mill for dette alternativet.

Tomtekost Tomt nord A og B og tomt syd vurderes å ha ca. 
samme verdi. Aralene er ikke avsatt til utbygging og 
reguleres til offentlig formål. 

Tomt nord A og B og tomt syd vurderes å ha ca. 
samme verdi. Aralene er ikke avsatt til utbygging og 
reguleres til offentlig formål. 

Tomt nord A og B og tomt syd vurderes å ha ca. 
samme verdi. Aralene er ikke avsatt til utbygging og 
reguleres til offentlig formål. 

Kommunen eier det meste. Må erverve kollen i nord. 
Tomt langs Vesterøyveien til slippsone og parkering. Må 
erstatte/ etableres funksjoner for Sandar IL eks. 
klubbhus m.m.  

Erstatning basert på ferdige regulerte arealer til 
boligformål.   

Parkeringsløsning Terrenghelling under høyspent gir utfordringer når 
det gjelder utforming av parkeringsareal.  

Plant areal og god plass til å justere på trafikkareal i 
senere detaljering av løsning. Mulighet for å rydde 
opp i parkeringsløsning utenfor barnehage  

Relativt begrenset areal innenfor tomtens utstrekning 
kan gi utfordringer hvis senere detaljering av løsning er 
mer plasskrevende 

Plant areal og god plass til å justere på trafikkareal i 
senere detaljering av løsning.  

Relativ trang løsning på flatt parti mot 
Vesterøyveien. Fordyrende med ansattparkering i 
bebyggelsen. Kan rydde opp i parkering/ avkjørsel 
ved barnehage. 

Skolebuss Kan benytte/ utvikle busslommer i Vesterøyveien.  Krever oppgradering av bussholdeplass i 
Vesterøyveien, noe som er utfordrende.  

Kan benytte kollektivløsning i Industriveien, som er 
lettere å få til enn i Vesterøyveien  

Skolebuss må gå i Husebygrenda som har smal bredde. Oppgradering av bussholdeplass ved 
Ormestadvika, noe som er utfordrende.  

Slippsone unna 
skolen 

Relativt ukomplisert å etablere en ekstra slippsone 
et stykke unna skolen.  

Relativt ukomplisert å etablere en ekstra slippsone 
et stykke unna skolen. 

Relativt ukomplisert å etablere en ekstra slippsone et 
stykke unna skolen. 

Kan får til slippsoner både i Industriveien og 
Vesterøyveien. I større grad enn andre tomter avhengig 
av slippsoner for å redusere trafikk i boliggate.  

Relativt ukoplisert å etablere slippsone et stykke 
unna skolen. 

Landbruk  Omdisponering av ca. 29 daa fulldyrket jord, og ca. 6 
daa. Atkomst nordover vil i tillegg innebære 
omdisponering av ca. 3 daa fulldyrket jord og 2,6 
daa skog med lav bonitet. 

Omdisponering av ca.29 daa fulldyrket jord, og ca. 
0,7 daa skog med lav bonitet.  

Omdisponering av ca. 20 daa Fulldyrket jord. Det tas i 
bruk ca. 16 daa skog med høy bonitet. Det meste av 
skogarealet forutsettes brukt til uteopphold.   

Kun GS- vei til Vesterøyveien som vil berøre noe dyrket 
mark.  

Tomten berører ikke dyrket mark 

Fornminner  Vurderes likt på alle tre.  Vurderes likt på alle tre. Vurderes likt på alle tre. GS- vei til kollen kommer i konflikt med fornminne.  GS vei mot Kariåsen kommer i konflikt med ett 
fornminne. 

Grunnforhold  Mer krevende grunnforhold enn i  alternativ A og 
tomt syd. 

Hovedsakelig fjell. Kan være utfordrende å etablere GS- 
vei til slippsone ved Vesterøyveien. 

God grunnforhhold. Noe utfordringer ved 
etablering av nytt kryss med Vesterøyveien. 
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4. Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å velge tomt og legge til rette for bygging av en ny skole på Vesterøya 
for 1 – 7 trinn, for 500 – 600 elever, til erstatning for dagens tre skoler; Framnes, Vesterøya og 
Ormestad skoler.  

I planarbeidet har en til hensikt å synliggjøre og sette av tilstrekkelig areal for å kunne bygge en ny 
skole med et bruksareal på inntil 10 000kvm, tilstrekkelig store og varierte utearealer, og arealer til 
kjøring /parkering. Videre skal en sikre arealer til atkomst for kjørende og myke trafikanter og arealer 
for buss og avsettingslommer langs hovedveinettet.    

5. Planprosessen
5.1 Organisering av planarbeidet  
Forslagsstiller til reguleringsplanen er Sandefjord kommune ved Eiendomsseksjonen. Det vil bli 
engasjert fagkonsulenter for temautredninger der det er behov for det. Sandefjord kommune er 
planmyndighet og ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen.  

Kontaktpersoner er: 

Ivar Holt Sandefjord kommune 
Eiendomsseksjonen  

Ivar.holt@sandefjord.kommune.no 90509804 

Roar Rabbevåg Sandefjord kommune 
Planavdelingen 

Roar.rabbevag@sandefjord.kommune.no 33416386 

mailto:Ivar.holt@sandefjord.kommune.no
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5.2 Fremdrift 
Tabellen under viser en mulig fremdriftsplan for plan og utredningsprosessen. 

5.3 Utredningsplikt 
Jfr. forskrift om konsekvensutredninger § 8, heter det «Planer og tiltak som skal konsekvensutredes 
hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter § 10, men ikke ha planprogram eller 
melding»: 

a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II.

I vedlegg 2 nr. 11 j) står det: «Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg 
for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål». 

Vurdering av om en plan eller tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal vurderes 
opp mot kriteriene i §10. Ett av vurderingskriteriene er omdisponering av dyrket mark i forskriftens 
§10, 4 ledd d)

d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift
eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet

Både tomt nord og syd omfatter relativt store arealer som er avsatt til landbruks-, natur og 
friluftsområder i kommuneplanen. Tiltaket vurderes å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning, men det er ikke krav om planprogram. 



21 

5.4 Behandling og fastsetting av planprogram 
I henhold til forskrift til konsekvensutredning §8 er det krav om utarbeidelse av 
konsekvensutredning, men ikke planprogram eller melding.    

For å bidra til offentlighet og medvirkning knyttet til valg av tomt og utredningstema er det valgt å 
lage et planprogram som legges ut på høring. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut 
til offentlig ettersyn, samtidig med varsling av planoppstart jfr. Pbl. § 4 – 1 2. ledd (minimum 6 uker). 

I februar 2021 ble det varslet igangsetting av reguleringsarbeid og høring av planprogram for 
tomtene nord og syd. I høringsperioden ble det avholdt møter med regional myndigheter, berørte 
NMU, FAU, og Sandar IL og flere naboer og berørte. Hovedutvalg for miljø- og plansaker vedtok i 
møte den 28.04.21, sak 83/21 stille arbeidet med tomtene nord og syd i bero og utrede alternativene 
Skottåker og Kariåsen. Sistnevnte alternativer er innarbeidet i planprogrammet sammen med 
tomtene nord og syd. Det varsles igangsetting av reguleringsarbeid for alle fire tomtealternativene. 

Vurderinger av de fire tomtealternativene er innarbeidet som en del av planprogrammet. Dette 
gjøres for at det i forbindelse med fastsettelse av planprogrammet skal kunne tas et valg av hvilken 
tomt det skal lages reguleringsplan for. Ved utarbeidelse av planprogrammet er de fire alternative 
tomtene utredet et stykke på vei for å få tilstrekkelig grunnlag for å velge en av tomtene. 
Utredningene og vurderingene knyttet til de fire tomtene legges ut på høring sammen med 
planprogrammet.  

På bakgrunn av de høringsuttalelser som kom inn vinter/ vår 2021 og ny høring, vil 
eiendomsseksjonen komme med en anbefaling om hvilken tomt det skal utarbeides reguleringsplan 
for. Hensikten er at hovedutvalg for miljø- og plansaker (HMP) vedtar hvilken tomt det skal 
utarbeides reguleringsplan for samtidig som planprogrammet stadfestes.    

5.5 Planforslag og konsekvensutredning 
Reguleringsplanen vil bli utarbeidet som detaljregulering i henhold til Pbl. § 12 – 3. Oppstart av 
reguleringsplanarbeidet varsles i henhold til § 12 – 8. Forslag til reguleringsplan med tilhørende 
konsekvensutredning utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram. 

5.6 Samråd, informasjon og deltagelse i planprosess 
Plan- og bygningsloven stiller krav til at det skal gjennomføres medvirkning i en planprosess. I plan- 
og bygningsloven forstås medvirkning som enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i, 
påvirke og nyansere offentlige utrednings- plan- og beslutningsprosesser. Medvirkning er en 
grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati og betyr at befolkningen i et samfunn er med på å 
planlegge sin framtid.  

I prosessen så langt er det avholdt møter med grunneiere innenfor planområdene. Det er avholdt 
møter med regionale myndigheter og berørte FAU/ NMU, Framnes skolekorps og Sandar Idrettslag. 
Kommunestyret ble orientert om de fire tomtealternativene og videre fremdrift i møte den 30.09.21. 

For den videre prosessen foreslås følgende opplegg for medvirkning og informasjon: 

Varsel om igangsetting av regulering og høring av planprogram: 
• Annonse i Sandefjords Blad, brev til naboer og berørte.
• Offentlig informasjonsmøte.
• Orientering i ungdomsrådet.
• Planprogrammet legges frem i regionalt planforum.
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• Det settes av 2 to dager der interesserte kan avtale møter med saksbehandlere i
eiendomsseksjonen og planavdelingen.

Utarbeidelse av detaljregulering med konsekvensutredning for en tomt: 
• Dialog med berørte grunneiere og NMU/ FAU m.fl.

Offentlig ettersyn og høring av forslag til reguleringsplan for en tomt: 
• Annonse i Sandefjords Blad, brev til naboer og berørte.
• Møter med berørte grunneiere.
• Folkemøte.
• Høring i ungdomsrådet.
• Gjennomgang med elevrådene på de tre skolene.
• Planforslaget legges frem for Regionalt Planforum.
• Det settes av 2 to dager der interesserte kan avtale møter med saksbehandlere i

eiendomsseksjonen og planavdelingen.

Planvedtak 
• Annonse i Sandefjords Blad, brev til naboer og berørte med informasjon om frist og mulighet

for å klage.

Sandefjord kommune vil ta hensyn til situasjon omkring covid-19 med tanke på kommunikasjons- og 
medvirkningsaktiviteter.  

Spørsmål angående planarbeidet kan rettes til: 

Sandefjord kommune v/ Eiendomsseksjonen: Ivar Holt, e – post: ivar.holt@sandefjord.kommune.no, 
tlf. 90509804. 

Informasjon om prosessen vil være tilgjengelig på kommunes hjemmeside, 
www.sandefjord.kommune.no, under kunngjøringer og høringer.  

5.7 Metode 
I forskrift om konsekvensutredning § 7 2. ledd heter det:” Konsekvensutredningen, herunder 
feltundersøkelser, skal gjennomføres i henhold til anerkjent metodikk og utføres av personer med 
relevant faglig kompetanse.”  

Hva som anses som anerkjent metodikk er omtalt i veilederen «Konsekvensutredninger: anerkjent 
metodikk og databaser for innlegging av data», utarbeidet av Klima- og miljødepartementet og 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (08.07.15). For flere av fagtemaene er det i den nevnte 
veilederen vist til håndbok V712 Konsekvensanalyser utarbeidet av Statens vegvesen.  

Metodikken vil variere fra tema til tema avhengig av problemstilling. Den faglige metodebruken vil bli 
dokumentert i temarapportene. Konsekvensene for hvert enkelt utredningsteama vil bli vurdert opp 
mot 0 – alternativet, som vil være situasjonen hvis områdene opprettholdes med dagens 
arealplanstatus. Av sammenstillingen vil det fremgå hva som er vektlagt som grunnlag for endelig 
planforslag. Det forutsettes ikke gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av prissatte og ikke 
prissatte konsekvenser jfr. håndbok V712. I Norconsults rapport, Del 2: Fire Strukturmuligheter med 
tiltak, datert 27.11.2018 er konsekvensen for driftsøkonomi vurdert. Det utarbeides en revidert 
kostnadsoverslag.  
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6. Planområdet
6.1 Avgrensning av planområdet 
Det varsles igangsetting av regulering for fire alternative områder, men en har til hensikt å utarbeide 
reguleringsplan for ett av alternativene.    

Planområdet for tomt nord er på ca. 100 daa. Innenfor planområdet er det tatt høyde for 
underalternativene A og B, mulig atkomster fra Industriveien og to alternative atkomster fra 
Vesterøyveien.  

Langs Husebygrenda er det tatt med arealer på begge sider av veien. Det er også tatt med en 
boligeiendom i sin helhet i dette området. Dersom hovedatkomst til en ny skole skal gå via 
Husebygrenda vil det være behov for å utvide veiarealet i kryssområdet med Industriveien, særlig 
med tanke på tiltak for syklende og gående. Det kan også bli aktuelt å vurdere kjøp av en 
boligeiendom for å legge til rette for slippsone og annet trafikkareal i nærheten av Industriveien. 
Arealene langs Industriveien er tatt med for å kunne vurdere frisikt i krysset med Industriveien og for 
se på slippsone og busstopp. Det er vurdert at atkomstalternativene 4a/b ikke er aktuelle. Disse er 
derfor ikke tatt med i planområdet.  

Planområdet for tomt syd er på ca. 76 daa. For denne tomten foreligger det bare ett 
atkomstalternativ til Industriveien. Arealene langs Industriveien og på vestsiden av kollen mot Jotun 
er tatt med for å kunne vurdere tiltak langs Industriveien som slippsone, parkering og busstopp. 
Deler av Husebyveien er tatt med for å vurdere ev. tiltak for myke trafikanter. 

Figur 8, Planavgrensning: Vestre-  tomt Nord, Høyre tomt Syd. 
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Planområdet for Kariåsen er på ca 108 daa. Planområdet omfatter arealene som i dag disponeres av 
idrettslaget til parkering og klubbhus, samt deler av baneanlegget. Søndre avgrensning følger 
eiendomsgrensen. Planforslaget vil trolig ikke innebære endringer for den søndre delen av området 
rundt Sandarhallen. Arealene langs industriveien er tatt med for å ha mulighet til å utbedre 
busslommer og/ eller etablere slippsoner. I Husebygrenda vil det bli vurdert fortau og utvidelse av 
kjørebanen. Mot Vesterøyveien i syd og Vesterøyveien 159 vil det bli vurdert gang-/sykkelvei og 
slippsone og parkering langs Vesterøyveien. Eiendommene Gbnr 110/108 og 110/2 er tatt med i 
planområdet for henholdsvis parkering og uteoppholdsarealer til en ev. ny skole.   

Planområdet for Skottåker er på ca 44 daa. Planområdet følger i all hovedsak avgrensningen for 
gjeldende reguleringsplan for Skottåker. Arealene langs Vesterøyveien er tatt med for å legge til rette 
for utbedring av kryss, avkjørsler og busslommer. 

For alle de fire planområdene er det tatt med større arealer enn det er behov for til en ny skole. 
Dette for å kunne se på alternativer senere i prosessen. Når det foreligger flere detaljer vil det kunne 
bli behov for å sette i gang egne planer for delområder eller utvide planområdet med tanke på f. eks. 
vei og GS- tiltak. 

6.2 Influensområde  
Noen av virkningene av tiltaket vil strekke seg ut over avgrensningen av planområdet. Størrelsen på 
influensområdet vil variere fra fagtema til fagtema.   

Figur 9 Planavgrensning: Venstre – Kariåsen, Høyre- Skottåker  
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6.3 Eiendomsforhold 
 Eiendommer som omfattes av de fire planområdene er listet opp i tabellene under. 

GBNR Grunneiere planområde Nord 
114/9 Martin Hansen  
114/91 Gro Sørensen  
110/2, 139, 140 og 111/5  Carl Jacobsen Huseby  
114/1 Tor Harald Thorland  
111/405 Roy Kjønnerød  
111/343 Villy Birkelid  
0/0 Elise Rodhe og  Ulf Erik Stefansson Rodhe  
110/70, 112/303 og 113/600 Sandefjord kommune 
111/153 Siv Werge Thorsen  
110/137 Fellesareal husebygrenda 
114/60 Gapahuken barnehage as 
608/1 Vestfold og Telemark fylkeskommune 
114/63 Jan Klavenes og  Randi  Svanes  
114/50 Ruth Solveig horsen  
110/100, 101, 102 og 103 Magne Hjeltnes  
114/156 Skagerak nett as 
114/47 Villicus as 
112/264 og 404 Vindalgrenda as 
111/71 Tor H Braa Christensen og  Sylvi Larsen  
113/471 Tone Elisabeth  Grundvig og  Jan E. Hvidsten  
GBNR Grunneiere planområde Syd 
111/2 Jotun As 
110/2 Carl E Jacobsen Huseby  
110/4 Gunnar Huseby  
110/100, 101, 102 og 103 Magne Hjeltnes  
111/600 Sandefjord Kommune 

GBNR Grunneiere planområde Kariåsen 
110/71 Sandar Idrettslag, festetomt 
110/70,71 og 108/51,126 Sandefjord kommune 
110/108 Magne Hjeltnes  
110/2 og 111/5 og 10 Carl E Jacobsen Huseby  
114/47 Villicus as 
113/232 Svein Olav Paulsen og Sidsel J Riisberg  
113/177 Kjell Pollestad  
113/177 Ragnvald Barsnes  
113/177 Ahmad Zahedi  
113/177 Roger Andersen  
113/177 Rolf  og Tone Margaret Vikholt  
113/177 Britt Dagny Adolfsen  
111/200 Tone Elisabeth Grundvig og  Jan Erik Hvidsten  
111/71 Tor H Braa Christensen og  Sylvi Larsen  
112/264 og 404 Vindalgrenda as 
111/343 Villy Birkelid  
111/153 Siv Werge og  Terje Thorsen  
111/390 Eileen G Johannessen  
110/137 Fellesareal for husebygrenda 
110/67 Tonid Sørensen  
110/82 Tove Olsen og  Odd Ravjax Sveinhaug  
110/87 Per Tancred Røed  
110/99 Jarle Karlsrud 
110/79 Marit og  Roy Holth  
110/81 Husebyåsen sameiet 
111/405 Roy Kjønnerød  
111/190 Elise Rodhe og Ulf Erik Stefansson 
108/127 Telenor Infra AS 
108/1 Per Holtan  
108/8 og 134 TKS byggentreprenør AS 
GBNR Grunneiere planområde Skåttåker 
114/29 , 47, 84 og 85 Villicus AS 
114/1 Tor Harald Thorland  
114/219 Are Sørensen  
114/219 Eystein Bardal og  Maija Skalleberg  
114/50 Ruth Solveig Thorsen  
114/63 Jan og Svanes Randi Klavenes  
114/60 Bjørn Johannes Øyestaul, Gapahuken  
114/25 Arne Nilsen  
108/126 Sandefjord kommune 
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7. Planer og føringer
7.1 Regionale planer  
7.1.1 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) 
RPBA ble vedtatt 26.09.19. Planen fastlegger blant annet hovedtrekk i utbyggingsmønsteret i 
Vestfold med særlig vekt på by- og tettstedsutvikling og næringsutvikling i et 30-års perspektiv, og 
viser langsiktige utviklingsgrener i et tidsperspektiv fram til 2040 for byene og en rekke tettsteder. 
Denne avgrensningen er innarbeidet på kommuneplankartet. Begge de to planområdene ligger 
utenfor langsiktig utbyggingsgrense.  

7.2 Kommunale planer 
7.2.1 Kommuneplanens arealdel (2019 – 2031)  
For tomt nord er det meste av arealene innenfor planområdet avsatt til landbruks, natur- og 
friluftsformål (LNF). Arealene i sydøstre del langs Vesterøyveien og arealene langs Husebygrenda 
samt Industriveien er avsatt til boligformål. Område som omfattes av fareområde: elektromagnetisk 
stråling langs høyspentraseen, krysser planområdet. Både langs Industriveien og Vesterøyveien er 
støyutsatte arealer. Gul støysone langs Vesterøyveien har relativt stor utbredelse inn i planområdet. 

Også for tomt syd er det det meste av planområdet avsatt til LNF-formål i kommuneplanens arealdel. 
Kun to mindre områder, i syd mot Jotun og eksisterende boliger langs Industriveien, er avsatt til 
henholdsvis næring og boligformål. Støysone langs Industriveien påvirker i liten grad planområdet.    

Arealene innenfor planområdet for Kariåsen er i all hovedsak avsatt til grønnstruktur. Vesterøyveien 
159 er avsatt til boligformål. Den delen av Husebygrenda 20 (eies av kommunen) som er tatt med i 
planområdet er avsatt til boligformål.  

Det meste av arealene innenfor planområdet for Skottåker er avsatt til boligformål. I vestre del mot 
toppen av kollen er det en stripe med 10 - 40m bredde avsatt til grønnstruktur. 

7.2.2 Kommunedelplan for Klima- og energi 2019 - 2031 
Planen ble vedtatt 2019 og har følgende overordnede mål:  

Innen 2030 skal klimagassutslippene i kommunen være redusert med minst 40% sammenlignet med 
1990 nivå. 

1. Sandefjord kommunes egen virksomhet skal være klimanøytral innen 2050.
2. Sandefjord kommune skal ha nødvendig kunnskap, planer og beredskap for å kunne begrense

konsekvensene av klimaendringer.
3. Det er en overordnet strategi at: Kommunen skal ha fokus på klimafotavtrykk i egne

utbyggingsprosjekt, egen drift samt ved innkjøp og tjenestereiser.

I handlingsdelen er det blant annet påpekt følgende tiltak og fokusområder som vil være relevant ved 
planlegging av ny skole:  

• Parkering benyttes som virkemiddel for redusert bilbruk og stimulering til utslippsfrie
kjøretøy. Dette gjelder spesielt strenge maksnormer til parkering i de utfyllende
bestemmelsene i kommeplanen.

• Høy arealutnyttelse i og rundt Sandefjord by og tettstedene Stokke og Andebu samt
kollektivknutepunkt med høy frekvens.

• Prioritere sykkel og gange fremfor bil i kommunens areal- og transportplanlegging.
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• Kommunen legger til rette for etablering av gågrupper til skolene og det opprettes 
hjertesoner rundt skolene. Dette bidrar i tillegg til redusert kjøring også til bedre folkehelse 
og bedre trafikksikkerhet ved skolen. 

• Kommunen skal ligge i forkant av myndighetenes krav til energiløsninger og alltid vurdere 
fornybare energikilder der fjernvarme ikke kan tilknyttes. (Solcelleanlegg, solfangere, 
bioenergi m.m.)  

• Kommunale byggeprosjekter skal alltid vurderes etter en streng 
miljøklassifisering/energiklasse. Passivhus eller Plusshus skal vurderes.   

• Innen 2025 skal minst ett større formålsbygg bygges etter standarden som følger av 
BREEAM-NOR Excellent. 

7.2.3 Reguleringsplaner  
Arealene innenfor planområdet tomt nord er i hovedsak uregulerte. Arealene langs industriveien er 
regulert til offentlig vei og gang-/ sykkelvei i reguleringsplanene for «Vindal» og «Industriveien gang-/ 
sykkelvei», vedtatt henholdsvis 1973 og 2015. Et lite område på vestsiden av Industriveien er regulert 
til grønnstruktur i reguleringsplanen for Industriveien 11, vedtatt i 2019.  

De søndre delene av planområdet er regulert til offentlig veiformål, felles lekeareal og buffersone i 
reguleringsplanen for «Del av Huseby», vedtatt i 2009. 

De sydvestre arealene, som grenser inn mot Vesterøyveien er regulert til offentlig trafikkformål, 
bolig, barnehage, annen veigrunn og trafo i reguleringsplanen for Skottåker, vedtatt i 2014. 

Arealene langs Vesterøyveien er regulert trafikkformål i reguleringsplanene for Vesterøyveien og 
Anilla, vedtatt henholdsvis 1986 og 2012. I kryssområdet mellom Anillaveien og Vesterøyveien er det 
arealer som er regulert til faresone: ras- og skredfare.    

Arealene innenfor planområdet tomt syd er i all hovedsak uregulert.  Sydvestre del av planområdet 
er regulert til isolasjonsbelte, industri og fareområde- transformatorstasjon i reguleringsplanen for 
Jotun Industriområde, vedtatt 1977. Arealene langs Industriveien er regulert til offentlig 
trafikkområder i reguleringsplan for Industriveien gang-/ sykkelvei, vedtatt 2015. I nordvestre del 
berører planområdet en lite areal som er regulert til boligformål og kyststi i reguleringsplanen for 
Industriveien 34, vedtatt 2008. 

Arealene på Kariåsen som Sandar IL disponerer til parkering, klubbhus og baner m.m er regulert til 
friområder i reguleringsplan Vesterøya idrettspark vedtatt i 1982. I planen er det også regulert inn en 
veitrase i syd ned mot Vesterøyveien. Arealene som ligger nord for eksisterende parkering langs 
Husebygrenda er regulert til offentlig friområde - parkering til idrettsformål, i reguleringsplanen for 
Husebygrenda, vedtatt i 2009. Kollen på nordsiden av dagens parkering er uregulert.   

Arealene som inngår i planområdet for Skottåker er i all hovedsak sammenfallende med  
reguleringsplanen for Skottåker. Arealene innenfor planen er regulert til boligformål, vei og 
grønnstruktur. I planen er det forutsatt at krysset mellom Skottåker og Vesterøyveien flyttes noe 
sydover og utbedres.  
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8. Utredningstema 
Det er varslet igangsetting av regulering for fire tomtealternativer. Ved fastsettelse av 
planprogrammet har en til hensikt å bestemme hvilken av de fire tomtene det skal utarbeides 
reguleringsplan med konsekvensutredning for. Utredningene i kapitelene under vil gjort for ett av de 
fire tomtene.  

8.1 Rekreasjon, barn og unge  
Jfr. de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel pkt. 1.6.5 er det forutsatt at RPR – for 
barn og unge skal legges til grunn, når behovet for barns leke- og uteoppholdsarealer skal vurderes. I 
retningslinjene er det blant annet satt krav om erstatningsarealer ved omdisponering, og 
krav til at konsekvenser for barn og unges oppvekstmiljø vurderes særskilt. 
 

Beskrivelse   
Tomt nord består i hovedsak 
av jordbruksarealer med 
randsoner der det ikke er 
registrert stier/ løyper eller 
vesentlig friluftsverdier.   

Kyststien på Vesterøya krysser 
gjennom tomt syd. Det østre 
skogsområdet i planområdet, 
som grenser mot 
idrettsanlegget på Kariåsen, er 
registrert som svært viktig 
friluftsområde. Kyststien og 
lysløypa går gjennom 
området. Her går det en rekke 
stier og tråkk. 

Hele planområdet for Kariåsen 
er registrert som svært viktig 
friluftsområde.   

Det samme gjelder 
planområdet for Skottåker.  

Utredningsbehov 
Rekreasjon- og 
friluftsinteresser samt barn og 
unges bruk av arealene 
kartlegges. Inkludert bruk av 
idrettsparken. Konsekvensene 
vurderes. 

Det skal illustreres og 
beskrives hvordan behov for 

nødvendige utearealer og kvaliteter for ulike typer sosiale og fysiske aktiviteter i planområdet skal 
løses. 

Figur 10, Utsnitt av temakart Friluftsliv, 
merkede turstier og løyper. 
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8.2 Mobilitet 
Problemstilling 
Etablering av en skole på en de to tomtene vil innebære endringer i kjøremønster og trafikkmengde 
på veinettet.  
  
I tilknytning til en ny skole vil det bli behov for å etablere nye atkomstveier, snarveier, tiltak for 
syklende og gående, utbedre veistrekninger/ kryss, etablere busslommer, plasser for å sette av og 
hente barn langs veinettet, samt å etablere parkering for ansatte og foreldre.       
 
Utredningsbehov 
Konsekvensutredningen skal redegjøre for dagens trafikk og endringer som følge av tiltaket.  
 
Det skal gjennomføres en trafikksikkerhetsvurdering av veinettet i skolekretsen og det skal beskrives 
behov for tiltak i dagens situasjon. Videre skal det vurderes behov for tiltak som er knyttet til 
etablering av en ny skole.  
 
Det skal vurderes behov/ dimensjonering for parkeringsplasser for bil og sykkel, «kis & ride», buss. 
Det skal vurderes mulige plasseringer av «kis & ride» (unna skolen) og mulige snarveier. 

 

8.3 Kommunalteknikk  
Utredningsbehov  
Kommunalteknisk plan inkludert overvannsløsninger utarbeides som del av plangrunnlaget 
jfr. kommuneplanens bestemmelse § 1.7.6. 
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8.4 Landbruk  
I henhold til utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt. 1.5, er det krav om 
plan for håndtering av jordressursene dersom en plan medfører tap av matjord. 
 
Begge tomtealternativene vil innebære omdisponering av skog og dyrket mark. I vurderingen av 
tomtealternativene i kap. 3.6 er det gjort en foreløpig beregning av hvor store skog og 
jordbruksarealer som vil gå med til etablering av en skole.  

 
Beskrivelse  
Store deler av planområdet 
innenfor tomt nord består av 
fulldurka mark klasse A i 
henhold til 
landbruksklassifiseringen.   
Tomt syd vil berøre arealer 
som er klassifisert som dyrka 
mark klasse A, og utmark 
klasse B og C.  
Skottåker omfatter ikke dyrket 
mark. Etablering av en gang-/ 
sykkelvei fra Vesterøyveien til 
Kariåsen vil kunne omfatte 
noe dyrket mark. 
 

Utredningsbehov 
Dersom det skal utarbeides 
reguleringsplan for ett 
tomtealternativ som omfatter 
dyrket mark skal det 
utarbeides en matjordplan. 
Matjordplanen skal kartlegge  
jordressursen samt avklare 
hvor stor del som skal brukes  
til opparbeiding av 
skoleanlegget, og hvor stor 
andel som skal brukes til  
nydyrking og jordforbedring. 
Klimakonsekvensene av å 
omdisponere skog vil også 
vurderes. 

 

 

 

Figur 11, Utsnitt av temakart Landbruksklassifisering. 
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8.5 Landskap og estetikk  
Temaene miljøkvaliteter, estetikk, natur, grønnstruktur og landskap er omtalt i de utfyllende 
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel pkt. 1.7. I bestemmelsen 
heter det blant annet at bebyggelsen skal underordne seg områdets 
topografiske særpreg, ha en helhetlig form-, farge- og volumoppbygging, fremme gode gaterom og 
uterom og ta vare på og utvikle eksisterende vegetasjon og landskapsbilde. 

 

Beskrivelse planområdene  
Arealene innenfor tomt nord 
er klassifisert med 
landskapsverdi C. 

Arealene innenfor tomt syd er 
mer varierte. Jordbruksarealet 
og høydedraget/ fjellet mot 
sydvest og Jotun er klassifisert 
med landskapsverdi D. 
Skogareal mot Karisåsen er 
klassifisert med 
landskapsverdi C.   

Kariåsen. Nordre del av 
planområdet med klubbhus 
og kolle er vurdert å ha  
landskapsverdi D. 
Fotballbanene og 
Sandarhallen er vurdert å ha  
verdi B. De søndre arealene 
med noe skog er registrert 
med verdi B.  

Skottåker. Den østvendte lia 
er gitt verdi D.  

Utredningsbehov 
Det utarbeides illustrasjoner 
som viser fjern- og 
nærvirkning samt terrengsnitt. 
Tiltakets konsekvenser for 

landskapet og tilgrensende bebyggelse utredes.  

Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan krav til estetikk og hensynet til landskap og 
fjernvirkning kan hensyntas gjennom plankart og reguleringsbestemmelser. Mulighet for avbøtende 
tiltak ved fargebruk og vegetasjonsetablering/-bevaring skal beskrives.   

 

Figur 12, Utsnitt av temakart Landskapsverdi. 
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8.6 Kulturminner og kulturmiljø  
Kommunens «webkart» viser to kjente lokaliteter av automatisk fredet kulturminne innenfor og i 
nærheten av planområdet for tomt nord. Ett ligger i søndre del av planområdet mot Husebygrenda 
og ett ligger i nordre del av planområdet mot Vesterøyveien. Innenfor planområdet for tomt syd er 
det ikke registrert automatisk fredete kulturminner.  
 
Kariåsen. I nordre enden av den midtre banen er det registrert en gravhaug med ID 39758 fra 
Jernalderen.  
 
Kariåsen og Skottåker. I de delene av planområdene som inngår i begge alternativene er det 
registrert to boplasser fra steinalderen med ID 101167 og ID 101166. Lengre nord på samme høyde 
er det registrert en gravhaug fra jernalderen med ID 62646. Disse er regulert til bevaring i 
reguleringsplanen for Skottåker.   
 
For begge alternativene vil etablering av utearealer, skole og gang-/ sykkelveitiltak kunne komme i 
konflikt med ett eller flere fornminner. Registrerte fornminner ligger innenfor områder som er godt 
egnet til uteoppholdsarealer for en nye skole. For en skole på Kariåsen kan det være aktuelt å se på 
muligheten for å fjerne delen av kollen slik at en utbygging tar mindre av arealene som i dag 
disponeres av idrettslaget. For begge alternativene er det behov for å etablere en universelt 
utformet gang-/ sykkelforbindelse mellom nivået som dagens parkering ligger på og kollen på 
nordsiden. Foreløpige vurderinger viser at beste plasseringen for en slik forbindelse er i glove øst for 
dagens klubbhus. En slik forbindelse vil komme i konflikt med registrerte boplasser fra steinalderen.  
 
Det kan være potensial for flere automatisk fredete kulturminner innenfor områdene. 
 
Det er ikke kjente forekomster av nyere tids kulturminner innenfor planavgrensningene. 
 
Utredningsbehov 
Tomtene nord og syd. Kulturminnemyndigheten har ut fra møte og befaring den 13.02.20 vurdert at 
potensialet for finne uoppdagete fornminner vurderes å være omtrent likt innenfor de to 
planområdene.  

For alternativene Skottåker og Kariåsen må det vurderes hvorvidt skolebygg og utearealer kan 
plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med registrerte fornminner eller om disse blir berørt i så 
stor grad at det må søkes om dispensasjon fra kulturminneloven.   

Det utføres registreringer av automatisk fredete kulturminner jfr. Kulturminnelovens § 9. For 
områdene vil det vurderes behov for undersøkelser i form av enten sjakting eller georadar og 
deretter sjakting. Skogsområdene må også undersøkes. Eventuelle nyere tids kulturminner i området 
skal beskrives.  
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8.7 Naturmangfold  
Det vises til Naturmangfoldloven (01.07.09). Kommunens temakart «naturverdier» viser at det i liten 
grad er registrert områder med naturverdier innenfor de fire planområdene. Arealene i søndre del av 
Kariåsen er registrert med verdi C.  I Miljødirektoratet sin naturbase er det ikke registrert fredete 
arter/ områder eller utvalgte naturtyper. I reguleringsplanen for Industriveien 11 er flere eiketrær 
ned mot Industriveien som skal bevares.  

 
Utredningsbehov 
Planforslaget vurderes etter 
prinsippene i 
naturmangfoldloven, jfr. § 7, 
8 og 12. 
Kunnskapsgrunnlaget skal 
beskrives, og det skal gis 
konkrete anbefalinger til 
hensyn, tiltak eller krav til 
oppfølging mv. Planforslaget 
utredes i henhold til 
naturmangfoldloven § 7, 8 
og 12. 
   

Figur 13, Utsnitt av temakart Naturmangfold. 
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8.8 Risiko og sårbarhet 
Jfr. PBL. § 4 - 3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS – analyse) gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer i 
slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Noen viktige tema kan være (ikke uttømmende liste): 

Trafikksikkerhet 
En ny skole vil innebære endringer i rutevalg og antall myke trafikanter. Endringer i kjøremønster og 
trafikkmengde på veinettet vil innebære endringer i trafikkbildet. Endringenes virkning for 
trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper skal vurderes. 
 
Veitrafikkstøy 
Retningslinje T-1442/2016 gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger, skoler og 
annen bebyggelse med støyfølsom bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser ved 
etablering av nye støykilder, som for eksempel veianlegg, næringsvirksomhet og skytebaner.  

Det utarbeides støysonekart fra dagens veinett og trafikkmengde og for fremtidig situasjon.  
 
Ut fra beregningene av økt trafikk gjøres det en vurdering av hvorvidt trafikkøkningen innebærer en 
større endring av støysituasjonen for eksisterende boliger. Dersom tomt nord alternativ B blir valgt, 
skal det utredes hvordan skolen skal få tilfredsstillende støyforhold inne og ute.     
 
Geoteknikk   
Innenfor store deler av planområdet for tomt nord og deler av tomt syd er det marine avsetninger. 
Både ved Anillaveien og i Ormestadvika er det områder med ras og skredfare. Tiltaket vil innebære 
terrengarbeider. Geotekniske forhold skal beskrives og risiko ved etablering av tiltaket vurderes. 
Både områdestabilitet og lokal stabilitet (fundamenteringsforhold) skal utredes.    

 
Elektromagnetisk stråling  
Ved regulering av en skole på det nordre tomtealternativet må utbredelsen av elektromagnetiske felt 
utredes i tråd med myndighetens varsomhetsprinsipp. Varsomhetsprinsippet innebærer at den som 
planlegger nye bygg nær høyspentlinjer der barn har langvarig opphold, må utrede om 
magnetfeltnivå kan bli høyere enn 0,4 μT i snitt over året. 

 
Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiver) 
Innenfor Jotun sitt anlegg på Vindal lagres det kjemikalier med brann og eksplosjonsfare. Dersom 
tomt syd velges må det gjøres en risikovurdering knyttet til dette temaet. 
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8.9 Konsekvenser i anleggsperioden  
Utredningen skal belyse særlige konsekvenser knyttet til anleggsperioden. Det kan være ekstra 
trafikk- og miljøbelastninger knyttet til anleggsvirksomheten. Midlertidige atkomstforhold kan gi 
kapasitets- og trafikksikkerhetsmessige utfordringer. Massetransport kan gi miljøbelastninger i andre 
områder. Eventuelle konsekvenser for eksisterende boliger, næring og landbruksvirksomhet i 
området skal beskrives. 

8.10 Avbøtende tiltak  
Konsekvensutredningen skal for hvert tema, der det er relevant, beskrive hva som kan gjøres for å 
forhindre eller avbøte eventuelle skader og ulemper. 

 

Vedlegg:  

1. Mulighetsstudie «ny skole Vesterøya Sandefjord kommune», Sted Arkitektur, rapport datert 
21.08.2021. 

2. Mobilitetsplan «Vesterøya skole», Sweco, sist revidert 23.08.21.  
3. Sammendrag av merknader og uttalelser fra varsel i februar 2021. 
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