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Byutviklingsplanen

• Sandefjord sentrum skal bli motoren i kommunens 
næringslivssatsing

• Samordne og målrette utviklingen i Sandefjord sentrum

• Tilrettelegge for byliv, næringsetableringer, næring, boliger, 
tjenestetilbud, arrangementer, transportløsninger og offentlige 
byrom.

• Planen utarbeides som en temaplan 

• Behov for juridisk bindende plankart og bestemmelser løses i 
kommuneplanens arealdel



Planprogrammet

• Planprogrammet beskriver prosessen

• Fastsatt planprogram er «oppdraget» fra politisk nivå til 
administrasjonen for medvirkning, utredningstema og fremdrift

• www.sandefjord.kommune.no/byutvikling

• Planprogrammet på høring fram til 13. mars

• Åpent møte om planprogrammet onsdag 3. mars kl. 18.00

• Planprogram for mobilitetsplan: samme frist og felles 
informasjonsmøte

http://www.sandefjord.kommune.no/byutvikling


Utredningstema

Beskrive dagens 
sentrum

Næringsattraktivitet
Lokalisering av 

offentlige funksjoner
Bolig- og 

tjenestetilbud

Sjøfronten
Klimatilpasning/ 

samfunnssikkerhet
Transport/ 

mobilitet/ parkering
Kulturminner og -

miljø



Utredningstema

Sosial bærekraft
Prinsipper for 

design og 
arkitektur

Byen som arena 
for opplevelser

Oppgradering av 
byrom

Aldersvennlige 
Sandefjord

Byens rolle i 
storkommunen/ 

regionen

Barn og unges 
plass i sentrum



Hvorfor temaplan?

• Strategisk arbeid med 
byutvikling

• Se større deler av sentrum i 
sammenheng – uten for 
sterkt detaljfokus

• Utarbeide handlingsplan for
sentrum med utgangspunkt 



Eksisterende kunnskap/ dokumenter

• Kommuneplanen med tilhørende 
temakart

• Byutvikling i Sandefjord (2013)

• Mulighetsstudie for sjøfronten (2017)

• Arealbruksplan for indre del av 
Sandefjordsfjorden (2005)

• Byggehøyder i Sandefjord sentrum 
(2016)

• Kartlegging av verdifulle kulturmiljøer 
(2018)

• Klima- og energiplan (2019)

• Strategisk næringsplan (2019)

- med mer



“Planområdet”



Handlingsdel

• Konkrete tiltak som gjennomføres på kortere sikt

• Revideres med få års mellomrom

• Viktig for å lykkes – vise at det skjer endringer!

• Handlingsdel kan knyttes den årlige handlings-
og økonomiplan

• Eksempler på mulige tiltak:

• Arrangement i Badeparken i alle årets 
måneder 

• Utvikling av Tivolitomta

• Oppgradering Aagaards plass

• Videre oppgradering Thor Dahls gate

Handlingsdel kan være et samarbeid mellom 
kommunen og andre aktører



Fremdrift

• Høringsfrist planprogram 13. mars

• Fastsetting av planprogram mai

• Planforslag til politisk behandling januar 2022

• Sluttvedtak før sommeren 2022

• Medvirkningsprosesser digitalt før sommeren

• Etter sommeren ??


