
ORIENTERING OM 
FORTETTINGPROSJEKT DEL 2

Fortetting med leilighetsbygg i gang- og 
sykkelbyen (fortettingssonen)

Sandefjord Planforum 4. februar 2021



Bakgrunn

• Formannskapsvedtak 19.03.2019 (saksnr. 
068/18)

• Begrenset tilbudskonkurranse for 
konsulentbistand høsten 2019

• Kommunens forslag til rapport behandlet i 
HMP i desember 2020

• Etterfulgt av medvirkningsrunde med 
utvalgte aktører



Etablerte leilighetsbygg

Leilighetsbygg siste 10 år:
Stor spredning

Ikke noe tydelig mønster



Fokus og definisjon

Fortetting med leilighetsbygg definert som 
enkeltbygg med 6 eller flere boenheter

Fokus:

• Bakgrunn for definisjonen: 
• Behovet for økt kunnskap om hvordan 

fortette med større leilighetsbygg 
• Plankravet i gjeldende 

kommuneplanbestemmelser, punkt 1.1.1 

• Utfordringer knyttet til leilighetskomplekser som 
oppføres i eksisterende boligområder 

• Først og fremst behov for flere leiligheter



Mål

• Hvilke områder nær Sandefjord sentrum som egner seg for fortetting med større leilighetsbygg
• Hvilke områder som ikke egner seg for fortetting med større leilighetsbygg

Økt kunnskap om

• Ikke et planarbeid etter plan- og bygningsloven
• Veiledningsmateriell i kommunens arbeid med reguleringsplaner – samt forberedelse til 

senere kommuneplanrullering

Resultatet



Noen utfordringer

• Mange hensyn

• Markedskreftene virker inn

• Utvelgelse av områder 
• Særlig områder egnet for fortetting med større 

leilighetsbygg

(Faksimile fra Sandefjords Blad, 27.09.2020)



Områdekategorier

Områdene er delt inn kategorier med tilhørende vurderinger og anbefalinger:



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

Oransje områder: De resterende boligområdene



Medvirkning

• Nylig avsluttet medvirkningsrunde

• Fått nyttige tilbakemeldinger:
• Om attraktiviteten innenfor de blå områdene
• Forslag til nye områder egnet for fortetting med 

leilighetsbygg
• Forslag til presiseringer og andre endringer i innholdet i 

rapporten
• Kritiske kommentarer knyttet til fortetting generelt med 

større leilighetsbygg i områder med villa- og 
småhusbebyggelse



Oppsummering og videre prosess

• Begrunner utvelgelse av delområder og 
anbefalinger innenfor områdene

• Beskriver fortettingspotensial
• Anbefaler å prioritere de blå områdene og 

transformasjonsområdene

• Ikke juridisk bindende
• Gode styringsdokumenter → økt forutsigbarhet

Videre prosess:
• Revidere rapport som følge av innspill fra 

medvirkningsrunden
• Ny behandling i HMP og vedtak FSK våren 2021



Takk for oss!

edle.vagen.oxholm@sandefjord.kommune.no
maria.sundby.haugen@sandefjord.kommune.no
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