
 

WORKSHOP FOR UNGDOM OM 
BYUTVIKLING 
RAPPORT FRA FELLESVERKET I SANDEFJORD 27. MAI 2021 

 

 

 

 

 



WORKSHOP FOR UNGDOM OM BYUTVIKLING | INNHOLD | SANDEFJORD KOMMMUNE | 1 

 

INNHOLD 

1. Innledning 2 

1. Rammer for arrangementet 3 

2. Deltakere og spørsmål 3 

Gruppe 1 6 

1) Hva er bra i Sandefjord sentrum? 6 

2) Sandefjord i framtida 6 

3) Hva er dårlig i Sandefjord sentrum? 7 

4) Hva savner du i Sandefjord sentrum? 7 

Gruppe 2 8 

1) Hva er bra i Sandefjord sentrum? 8 

2) Sandefjord i framtida 9 

3) Hva er dårlig i Sandefjord sentrum? 9 

Gruppe 3 10 

1) Hva er bra i Sandefjord sentrum? 10 

2) Sandefjord i framtida 11 

3) Hva er dårlig i Sandefjord sentrum? 12 

4) Hva savner du i Sandefjord sentrum? 12 

Gruppe 4 13 

1) Hva er bra i Sandefjord sentrum? 13 

2) Sandefjord i framtida 13 

3) Hva er dårlig i Sandefjord sentrum? 14 

4) Hva savner du i Sandefjord sentrum? 14 

 

 



WORKSHOP FOR UNGDOM OM BYUTVIKLING | INNHOLD | SANDEFJORD KOMMMUNE | 2 

 

1. INNLEDNING 
I arbeidet med byutviklingsplanen for Sandefjord sentrum er barn og unges plass i sentrum pekt 

på som et eget utredningstema. 

For å innhente synspunkter om Sandefjord sentrum fra ungdom, arrangerte Fellesverket og 

Sandefjord kommune workshop om Sandefjord sentrum på Fellesverket (Røde kors) i 

Sandefjord 27. mai 2021.   

Denne rapporten oppsummerer tilbakemeldingene som kom inn til kommunen gjennom 

workshopen. 
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1.  RAMMER FOR ARRANGEMENTET 
Arrangementet ble profilert på sosiale medier opp mot Fellesverkets målgrupper fra 16. april. 

Maks antall deltakere var 20, på grunn av smittevernrestriksjoner på dette tidspunktet, og på 

grunn av dette var det også påmelding. Arrangementet ble imidlertid ikke fulltegnet før selve 

møtedatoen. 

Prosjektleder for byutviklingsplanen holdt en ti minutters innledning om byutviklingsplanen og 

kveldens tema. Fokuset for presentasjonen rettet seg mot hva byutvikling er og hva Sandefjord 

kommune ønsker å oppnå med en byutviklingsplan. 

Før gruppearbeidet startet, fremførte to av de fremmøtte ungdommene et musikalsk innslag. 

 

 

Salen der workshopen ble arrangert 

2.  DELTAKERE OG SPØRSMÅL 
 

18 ungdommer deltok på workhopen. Fellesverkets målgruppe i alder er 16-25 år. Det var 

enkelte deltakere i 20-årene, men hovedtyngden var i aldersgruppa 16-19 år. Deltakerne fordelte 

seg på 4 grupper med 4-5 deltakere. Gruppene ble ikke forandret i løpet av kvelden. 

Det ble lagt ut fire spørsmålsark på bordene. Arkene hadde følgende spørsmål: 
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Tema 1 – Hva er bra i Sandefjord sentrum? 

Hvor i sentrum trives du best? Hvorfor? Hva liker du å gjøre i sentrum? 

 

Tema 2 – Sandefjord i framtida  

Hvordan ønsker du at Sandefjord sentrum skal være når du blir 40 år? Ser du for deg at du bor i 

Sandefjord når du blir voksen? 

 

Tema 3 – Hva er dårlig i Sandefjord sentrum? 

Hvor i sentrum trives du ikke? Hvorfor? 

 

Tema 4 – Hva savner du i Sandefjord sentrum? 

Hva skulle du ønske fantes i Sandefjord sentrum? Forslag til hvor i sentrum dette kunne ligge? 

I tillegg ble det lagt ut et kart for å vise en avgrensning av Sandefjord sentrum. Det ble opplyst at 

deltakerne kunne ha en annen forståelse av sentrum og at de gjerne kunne markere dette på 

kartet med penn. Ingen av gruppene valgte å gjøre dette. 
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Gruppearbeidet ble noe ulikt referatført. I rapporten gjengis derfor svarene gruppevis. 
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GRUPPE 1 
 

Gruppa besto av tre jenter (18-21 år) samt en gutt (26 år) 

 

1) HVA ER BRA I SANDEFJORD SENTRUM? 

 

Spørsmålene som ble stilt: Hva er bra i Sandefjord sentrum? Hvor i sentrum trives du best? 

Hvorfor? Hva liker du å gjøre i sentrum? 

 

Gutt 26 
Fine turmuligheter, fint landskap, ting å gjøre 
 
Jente 21 
Sentrum er der alt skjer, samtidig er det en mellomstasjon (du må gjennom sentrum om du skal 
til togstasjonen, eller hjem). Liker å være på Fellesverket. Veldig bra at de har sett opp 
treningsapparat. Nye brygga. Den nye parken på andre sida av badeparken.  
 
Jente 18 
Liker at Badeparken er stor. Alt er sentralt. Ikke langt fra toget til skolen. Liker Hvaltorvet. 
Liker å gå tur. 
 
Jente 18 
Liker å skate. 
 

 

2) SANDEFJORD I FRAMTIDA 

 

Spørsmålet som ble stilt: Hvordan ønsker du at Sandefjord sentrum skal være når du blir 40 år? 

Ser du for deg at du bor i Sandefjord når du blir voksen? 

 

Gutt, 26 
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Bør ikke bli den neste Oslo, med bare blokkbygninger. Ønsker ikke for stor befolkningsvekst. 
Må se an jobb for å bestemme om han vil bo her. 
 
Jente, 21 
Burde vært en bro fra Kamfjord/Kilen til Meny, eller helt over til Skagerak. Kan sykle og gå der. 
Jernbanestasjonen kan få en ny farge (ikkee gul). Beholde torv/gågater (der det ikke kjører 
biler). Beholde det rolige preget torgene har. 
Bo her: kommer an på jobbmuligheter 
 
Jente, 18 
Tror Sandefjord er den neste storbyen, også på grunn av båtforbindelsen. Bør satse på 
solenergi.  
Tenker mer internasjonalt når det gjelder hvor å bo i fremtiden. Kommer an på jobbmuligheter. 
 
Jente, 18 
Kunne tenke seg å bu her. 
 

 

3) HVA ER DÅRLIG I SANDEFJORD SENTRUM?  

 

Spørsmålene som ble stilt: Hva er dårlig i Sandefjord sentrum? Hvor i sentrum trives du ikke? 

Hvorfor? 

 

Gutt, 26 
Syns egentlig Sandefjord sentrum er greit.  
 
Jente, 21 
Trives ikke i badeparken om kvelden. Kunne vært hyggeligere på togstasjonen. Bugårdsvannet 
fordi det er så møkkete.  
 
Jente, 18 
Dumpen i Museumsgata. Trenger bedre markering/skilt ved Bugårdsvannet. Bedre gatelys 
generelt. 
 
Jente, 18 
Liker alt 
 

 

4) HVA SAVNER DU I SANDEFJORD SENTRUM?  
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Spørsmålene som ble stilt: Hva savner du i Sandefjord sentrum? Hva skulle du ønske fantes i 

Sandefjord sentrum? Forslag til hvor i sentrum dette kunne ligge? 

 

Gutt 26 
Arrangement ellers i året også. Konsert, piknik. Messe på torget. Konkurranser, boder, også 
andre tider enn på sommaren. Gjerne på vinteren. Meir voksenfilmer på kino (Hjertnes), og 
klippekort. 
 
Jente 21 
Synest badeparken er kjedelig. Skjer bare noe på fjordfesten. Er bare arrangement om 
sommeren. Bedre fasiliteter (toalett), f.eks ved Preståsen. Biblioteket er veldig grønt - kunne hatt 
mer freshe farger. Trengs mye bedre universell utforming/tilrettelagt for blinde, 
hørselshemma/folk i rullestol etc. Spesielt på Hvaltorvet. Drive-in-kino f.eks ved badeparken. 
Hyggeligere busslommer, med benker (f.eks ved Dronningens gate) 
 
Jente 18 
Ønsker seg zipline i Badeparken. Ønsker seg flere arrangement som skjer ute, gjerne utenfor 
sentrum også. Fartsdump ved Museumsgata er plagsom. Tydeligere veibeskrivelser, vise bedre 
hvor ting er. Møterom på biblioteket med bra lyddemping og projektor med lerret (mer likt 
klasserom). Kafé på biblioteket. Lavere priser på kino sånn at man ikke prioriterer Netflix. Benker 
og bord ved Bugårdsdammen. Lys i busslommene. 
 
Jente 18 

Liker alt. 

 

GRUPPE 2 
 

Kjønn og alder på deltakere ikke notert. 

 

1) HVA ER BRA I SANDEFJORD SENTRUM? 

 

Spørsmålene som ble stilt: Hva er bra i Sandefjord sentrum? Hvor i sentrum trives du best? 

Hvorfor?  

- Liker friområdene (gratisområdene) som badeparken, brygga, torvet  
- Skateparken og treningsanleggene rundt er bra 
- Liker områder hvor man kan møte på andre folk 

Hvorfor? Fordi da kan jeg skape nye venner 
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Hva liker du å gjøre i sentrum? 

- Henge, møte folk i byen 
- Shoppe 
- Trene, spille og bade 

 

2) SANDEFJORD I FRAMTIDA 

 

Spørsmålet som ble stilt: Hvordan ønsker du at Sandefjord sentrum skal være når du blir 40 år? 

Ser du for deg at du bor i Sandefjord når du blir voksen? 

 

- Ønsker at paradegaten forlenges forbi Hvaltorvet og videre oppover til Rådhusgata, og at 
gaten på tvers (Storgata) også blir gågate. Da får man et gågatekvartal 

- Et mer åpent sentrum med torg og mindre høyhus og store bygg midt i sentrum 
- Ønsker en arena for spillaktiviteter 
- Ønsker gratis parkering 
- Rutebilstasjonen burde hatt overbygg og inneområder med kafeer og restauranter rundt 
- Ønsker bedre kollektivtilbud, spesielt i helgene/nattbuss 
- Ønsker at det fantes en større basketballbane med to kurver (f.eks. i badeparken) 
- Ønsker å bevare de gratis friområdene 
- Ønsker mange åpne områder, muligheter for å være i sentrum 
- Store gratis parkeringsplasser rundt sentrum, som nede ved vannet 

 

3) HVA ER DÅRLIG I SANDEFJORD SENTRUM?  

 

Spørsmålene som ble stilt: Hva er dårlig i Sandefjord sentrum? Hvor i sentrum trives du ikke? 

Hvorfor? 

 

- At friområdene spises opp av Kurbadhagen, Fonteltet og kommersielle steder.  
- Rutebilstasjonen er kald, grå og dyster.  
- Vannet i Kilen stinker og er ekkelt. 
- Vannkvaliteten i Strømbadet oppleves urent  
- Vanskelig å parkere 
- Busstilbudet er dårlig (savner nattbuss og bedre helgetilbud for buss) 
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GRUPPE 3 
 

Kjønn og alder på deltakere ikke notert. 

1) HVA ER BRA I SANDEFJORD SENTRUM? 

 

Spørsmålene som ble stilt: Hva er bra i Sandefjord sentrum? Hvor i sentrum trives du best? 

Hvorfor?  

 

Trives: 

Hvaltorvet 

Skateparken 

Badeanlegget 

Kurbadeparken 

Badeparken (kan det bli litt mer kunst der?) 

Lage gitterbro for låsing 

Gjøre mer ut av Midtåsen/skulpturparken 

Gjøre mer ut av havna/ hva med dykking 

 

Gjør i sentrum: 

Som møteplass 

For å handle 

 

Savner: 

Flere tufteparker/ sånn de har i Larvik (Indre Havn) 

Flere rulleskøytebaner – også for sykler og rulleskøyter 
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Live musikk 

Flere kursver og større basketballbane (Badeparken) 

Hengested á la Metro i sentrum 

Kjlatrevegger 

Stupebrett på badeanlegget (Strømbadet) 

Trampoline i vannet 

Vannsykler (tråbåt) 

Nett som fanger brennmaneter 

 

2) SANDEFJORD I FRAMTIDA 

 

Spørsmålet som ble stilt: Hvordan ønsker du at Sandefjord sentrum skal være når du blir 40 år? 

Ser du for deg at du bor i Sandefjord når du blir voksen? 

 

Flere pergoaler 

Mer beplantning 

Klatretrær 

Hengekøyer mellom trærne 

Flere sitteplasser 

Gågater med mange trær 

Der barne kan møtes med nok av sitteplasser for mennekser i alle aldre 

Trygt 

Skummelt med narko/alkoholgjengen i Badeparken 

Godt med belysning/ gjerne slenglys 

Klatreparker for barn/ungdom 

 

Bor du i byen når du er 40? 
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Jeg vil tro man en gang flytter tilbake 

Liker Sandefjord best av Vestfoldbyene 

Liker best at det ikke er så tett som storbyer «alle kjenner alle» 

Avhengig av jobb 

 

 

3) HVA ER DÅRLIG I SANDEFJORD SENTRUM?  

 

Spørsmålene som ble stilt: Hva er dårlig i Sandefjord sentrum? Hvor i sentrum trives du ikke? 

Hvorfor? 

 

Gjengen i Badeparken 

Der det er tett med bygninger / nede ved Bjerrgata 

Nord/ Nybyenområdet 

Utenfor Hvaltorvet (fulle voksne) og ved Tic-kjelleren 

Undergangen ved innfartsveien og ved husene til høyre 

 

Hva kan gjøres 

Belysning 

Gjøre Sandefjord til en grønn by 

 

4) HVA SAVNER DU I SANDEFJORD SENTRUM?  

 

Spørsmålene som ble stilt: Hva savner du i Sandefjord sentrum? Hva skulle du ønske fantes i 

Sandefjord sentrum? Forslag til hvor i sentrum dette kunne ligge? 

 

Bystrand på Stub 
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Hoppetårn med vannskile 

Bedre bibliotek med ordentlig kafé og aktivitet – hva med sklier 

Gågater med glasstak 

 

GRUPPE 4 
Gruppa besto av to gutter og to jenter (18-19 år) 

1) HVA ER BRA I SANDEFJORD SENTRUM? 

 

Spørsmålene som ble stilt: Hva er bra i Sandefjord sentrum? Hvor i sentrum trives du best? 

Hvorfor?  

 

 

Størrelsen er bra – ikke for liten og ikke for stor by. 

 

Det  er trygt i Sandefjord. 

Sommerby – badeanlegget, isbarer, restauranter, båtliv er bra i Sandefjord. 

Kulturtilbudet og konserttilbudet – festivaler og Kurbadhagen 

Fellesverket er større og bedre enn i Tønsberg 

Transportmuligheter; tog, fly, ferge, buss 

 

2) SANDEFJORD I FRAMTIDA 

 

Spørsmålet som ble stilt: Hvordan ønsker du at Sandefjord sentrum skal være når du blir 40 år? 

Ser du for deg at du bor i Sandefjord når du blir voksen? 
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«Sandefjord er fint som det er» 

Like godt kultur- og idrettstilbud som det er nå. 

Mange muligheter – jobbmuligheter er viktig for å kunne flytte tilbake etter studier. 

Boligpriser må være OK. 

Oppvekstmiljø for barn må fortsatt være bra. 

Konserttilbudet i Kurbadhagen fortsetter å være bra 

Boliger og mindre sosiale forskjeller på områder enn i dag 

Fellesverket og Napern er bra – flere sånne tilbud i framtida 

Grønne tak – på nye og eksisterende bygg 

Bysykler 

Flere som reiser TIL Sandefjord – i dag er det mange som reiser FRA Sandefjord (Torp/fergene) 

 

 

3) HVA ER DÅRLIG I SANDEFJORD SENTRUM?  

 

Spørsmålene som ble stilt: Hva er dårlig i Sandefjord sentrum? Hvor i sentrum trives du ikke? 

Hvorfor? 

 «Øvre» sentrum skjer det ingenting – der er vi aldri 

Biblioteket er stygt – bør komme nytt bibliotek ved Hvaltorvet 

Badeparken er tom – det var skummelt da jeg var yngre. 

Badevannskvaliteten i sentrum – ikke bra nok til å bade 

 

 

4) HVA SAVNER DU I SANDEFJORD SENTRUM?  

 

Spørsmålene som ble stilt: Hva savner du i Sandefjord sentrum? Hva skulle du ønske fantes i 

Sandefjord sentrum? Forslag til hvor i sentrum dette kunne ligge? 
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Savner ikke mye. Sandefjord er bra som den er nå. 

Universitet (men det er ikke bare positivt, da byen blir større og  det vil være vanskelig med 

studentboliger) 



 

 

 


