
FORTETTINGPROSJEKT DEL 2 –
hvordan innlemme konklusjonene i 
kommuneplanens arealdel?

Fortetting med leilighetsbygg i gang- og 
sykkelbyen (fortettingssonen)

Orientering i HMP 8. desember 2021 



Bakgrunn og hensikt

• Formannskapets vedtak av 18.05.21 (092/21):

1. Rapporten Vurdering av delområders 
egnethet for fortetting med leilighetsbygg i 
gang- og sykkelbyen (fortettingssonen) datert 
16.04.2021 tas til orientering. 

2. Rapporten anbefales benyttet som 
veiledningsmateriale i kommunens arbeid 
med reguleringsplaner og byggesaker. 

3. Konklusjonene i rapporten vurderes i 
arbeidet med kommende 
kommuneplanrullering.

• Sak forberedes til HMP 02.02.22

Prosessledende vedtak i kommuneplanarbeidet



Veivalg

• Sandefjord er i vekst – vi trenger flere boliger. 

• Fordel å bygge tett i og nær sentrum – bærekraftig 

• Mange hyggelige/attraktive boligområder 

• Barnefamilier ønsker seg eneboliger med hage 

Løsningen kan være:

Satse på leilighetsbygging i sentrumsområdene og i utvalgte
områder nær Stokke, Sandefjord og Andebu sentrum, samtidig som 
vi bevarer småhuspreget andre steder.

Skape forutsigbarhet.



Røde områder: R1 = Åsen
R2 = Deler av Nybyen
R3 = Vestbyen/Hystad
R4 = Grønli

Sorte områder: T1 = Nytt stasjonsområde og dagens 
stasjonsområde

T2 = Ranvik brygge

Blå områder: B1 = Nord for nytt stasjonsområde
B2 = Sør-vest for nytt 

stasjonsområde
B3 = Deler av Nybyen
B4 = Stub
B5 = Ranvik
B6 = Kamfjord
B7 = Gokstadveien
B8 = Prestegårdsveien

Oransje områder: De resterende boligområdene



Hvordan innlemme konklusjonene i kommuneplanen?

Hvordan sikre juridisk følgende:

1. Legge til rette for og stimulere til bygging av 
leiligheter/høyere tetthet i de utvalgte 
områdene

2. Bevare småhuspreget i andre områder



Områder egnet for fortetting med leilighetsbygg 
(BLÅ)

• 8 områder i rapporten.

• Felles for områdene:
- Nærhet til sentrum evt. god kollektivdekning nær gs-veier
- Blandet eksisterende bebyggelse
- Hverdagsbehov dekkes i nærområdet

• Forslag:
- 5 av 8 områder legges inn som hensynssoner der det:

- Kreves høy utnyttelse i områdene ved nybygg
- Legges inn nødvendige rekkefølgekrav
- Vurderes unntak fra plankravet på visse vilkår



Nord for nytt stasjonsområde

Begrunnelse for utvelgelse

• Har fortettingspotensial

• Vil bli sentralt med ny stasjon

• Nær kollektivtrafikk, svgs og nærbutikk

Utfordringer i området

• Grunnforhold

• Trafikkstøy



Sørøst for nytt stasjonsområde

• Foreslås ikke innlemmet i denne 
omgang: Fortsatt egnet for 
leilighetsbygg,  men innenfor 
båndleggingssonen for Bane NOR



Nybyen

Begrunnelse for utvelgelse:

• Har fortettingspotensial

• Tett på 
transformasjonsområdet I 
Nybyen.

• Sentrumsnært

Utfordringer i området:

• Trafikkstøy

• Tilpasning til bevaringsverdig 
bebyggelse i nærheten



Stub

Begrunnelse for utvelgelse:

• Sentralt beliggenhet

• God kollektivdekning

• Terreng bak – tåler litt høyde

Utfordringer:

• Grunnforhold

• Støy

• Byggegrense mot fylkesvei



Ranvik

Begrunnelse for utvelgelse:

• Mange nærsenterfunksjoner

• God kollektivdekning

• Variert bebyggelse i dag

Utfordringer i området:

• Trafikkstøy

• Grunnforhold



Kamfjord

Begrunnelse for utvelgelse:

• Kort vei til hverdagsfunksjoner

• God kollektivdekning

Utfordringer i området:

• Byggegrense mot fylkesvei

• Trafikkstøy

• Grunnforhold



Områder egnet for fortetting med leilighetsbygg

• Gokstadveien

• Foreslås ikke innlemmet i 
denne omgang: Fortsatt 
egnet men innenfor 
byggegrense for 
eksisterende jernbane



Områder egnet for fortetting med leilighetsbygg

• Prestegårdsveien

• Foreslås ikke innlemmet: Fortsatt egnet 
men anses å være ivaretatt i pågående 
reguleringsplaner (Prestegårdsveien 2 
og 5)



Transformasjonsområder
(SORTE)

• 2 områder i rapporten

• Felles for områdene:

- Blandet bebyggelse med blandet formål

• Forslag:

- Legge inn ett av områdene inn i kommuneplanen
- Sikre krav til helhetlig planlegging i flere delfelt innenfor området: 

Før det gis tillatelse til tiltak som, etter kommunens vurdering, 
vanskeliggjør planlegging eller utviklingen av området, skal det 
foreligge en felles reguleringsplan.



Transformasjonsområder

Dagens og nytt 
stasjonsområde

Begrunnelse for 
utvelgelse:

• Stort potensial

• Lav motstand 
mot 
transformasjon

Utfordringer:

• Deler av 
arealene er 
båndlagt i lang 
tid frem



Transformasjonsområder

• Ranvik brygge

• Foreslås ikke innlemmet i 
kommuneplanen. Her er det igangsatt 
reguleringsplanarbeid.



Områder uegnet for fortetting med leilighetsbygg
(RØDE)

• 4 områder i rapporten.

• Felles for områdene:
- helhetlige kulturmiljøer
- viktige historiefortellende områder
- hager som utgjør en viktig del av grønnstrukturen
- attraktive boligområder

• Forslag:
- Legge inn alle 4 som bestemmelsessoner i 
kommuneplanen
- Innenfor områdene tillates ikke fortetting/oppdeling av 
eiendom. 



Åsen

Begrunnelse for utvelgelse

• Historiefortellende område (stor velstand)

• Enhetlig villastrøk med store hager

• Omkranser bevaringsverdig kulturmiljø

Konsekvenser for grunneierne:

• Ikke regulert til bevaring

• Vil dermed begrense mulighetsrommet på 
eiendommene



Nybyen

Begrunnelse for utvelgelse:

• Historiefortellende område

• Bevaringsverdig kulturmiljø og enkeltbygg

• Enhetlig og planlagt preg

Konsekvenser:

• Noe er regulert til bevaring

• Vil begrense mulighetsrommet på noen 
av eiendommene



Vestbyen/Hystad

Begrunnelse for utvelgelse:

• Mye er regulert til spesialområde 
bevaring

• Særegent område med småhus og større 
villaer med historisk preg

Konsekvenser:

• Noe er regulert til bevaring

• Vil begrense mulighetsrommet på noen 
av eiendommene



Grønli

Begrunnelse for utvelgelse:

• Historiefortellende (fattigere strøk)

• Kontrast til moderne deler på Kilen

Konsekvens:

• Det aller meste er regulert til 
spesialområde bevaring

• Få grunneiere får begrensninger (de ikke 
har fra før)



Øvrig fortettingssone

• Attraktive villa- og 
småhusbebyggelse - som 
kanskje skal bevares som 
akkurat det?!

• styrker kommunens 
bostedsattraktivitet

Forslag:

• Arbeide videre med 
bestemmelser som sikrer en mer 
skånsom fortetting.



Hva med Stokke og Andebu?

Stokke

Andebu



Handlingsalternativer

2 hovedalternativer til implementering i kommuneplanens 
arealdel:

• Alternativ 1: Gjøre innholdet i rapporten juridisk bindende mer 
eller mindre slik administrasjonen foreslår.

• Alternativ 2: Rapporten gis status som veiledende for 
reguleringsplaner og byggesaker innenfor fortettingssonen ved 
at den kun tas inn som retningslinje i ny kommuneplan. 


