
Sentrum Nærmiljøutvalg 
Torget 9 
3210 Sandefjord 

Sandefjord kommune Sandefjord, 10.11.2022 

Sak: Innspill fra Sentrum Nærmiljøutvalg vedrørende - rullering av kommuneplan. 

Overordnet steds- og byplanlegging. 
Sentrum NMU mener at man generelt i en overordnet steds- og byplanlegging bør ta for seg 
relativt store områder. Ikke klattvis og delt som i mange mindre reguleringsplaner. 
Fordeler med dette vil være at man da kan se en langt bedre helhet mellom bebyggelse 
- og lyse, gode og solrike plasser mellom husene, fremtidige parker, og øvrige pustehull. 
Fjor`n 2050. 
Det kom mange verdifulle og gode innspill om byutvikling i folkemøtet på Hjertnes. 
Mange av disse innspill og ideer - bør få plass i det videre arbeidet med kommuneplan og 
byutvikling. 

Barn og unges interesser = alles interesser i kommuneplan, samt i steds- og byplanlegging! 
Sentrum NMU er opptatt av at det også i sentrum skal være et trygt og godt oppvekstmiljø 
for barn og unge i Sandefjord. Det må finnes mange gode utendørs- og innendørs byrom. 
Et godt og variert barnehagetilbud, en god skole – med trafikksikker skolevei – godt 
tilrettelagt for alle klassetrinn i barneskolen. 
Aktivitetstilbud – slik at flest mulig barn og unge får et tilbud i sitt nærmiljø, tilpasset sitt 
behov, og sine foreldres økonomi. 
Vår påstand er: 
All steds- og byutvikling som er til det beste for barn og unge, vil i det lange løp være til det 
beste for alle øvrige generasjoner i samfunnet. 
Vi tiltrekker oss da flere barnefamilier/flere kloke hoder i alderen 25+ – 40, flere grundere, 
flere etablerte bedrifter. Vi får bedre skatteinntekter, og derav bedre kommunal økonomi 
- for å ivareta velferden for både unge og eldre. 
Byggehøyder og byggevolum i den indre kvadraturen i sentrum: 
Sentrum NMU mener at man som hovedregel - best ivaretar alles interesser ved å tillate 
bebyggelse i høyde og volum, som er i samsvar med de allerede bebygde omgivelser i hvert 
område av sentrum. 
I den indre kvadraturen – fra Bjerrgata i øst til Prinsens gate i vest 

- - fra Hjertnespromenaden i sør til Landstadsgate i nord 
Bør man være spesielt årvåkne vedrørende ny bebyggelse – både i form, volum og farger. 
I disse områder bør det ikke tillates bebyggelse høyere enn 3 etasjer, som i noen enkelte 
tilfeller muligens kan tilføyes en inntrukket 4de etasje. 
I nevnte områder av sentrum skal de allerede bebygde og ubebygde omgivelser - alltid være 
retningsgivende for en ny bebyggelse. 
Bygging på hjørnetomter i sentrum må påkalle spesiell oppmerksomhet og årvåkenhet. 
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Byggehøyder/Byggevolum i havneområdet 
Etter Sentrum NMUs oppfatning bør man her følge de rådene som ble gitt av svært mange i 
forbindelse med folkemøtet Fjor`n 2050. 
Ikke bygge flere store, høye og tunge bygninger i disse områdene. 
Holde seg til en noe lavere bebyggelse, nær sjøen. 
Utbygging av østre del av badeparken (Tivolitomta) og /Folkets hus tomta. 
Sentrum NMU er primært av den oppfatning at disse områdene er av en så stor betydning 
fra et historisk perspektiv - for våre kommende generasjoner – at disse arealene burde få 
ligge ubebygget. 
Vi har imidlertid oppfattet at et politisk flertall i Sandefjord ønsker å få utredet muligheten 
for å bygge et bibliotek, sammen med en kulturskole på disse eiendommene. 
Våre kommentarer til dette vil da være – at en slik bebyggelse IKKE MÅ ødelegge for de 
allerede bebygde fritidsarealer – for barn og unge og deres øvrige familiemedlemmer. 
En eventuell bebyggelse her – som ellers i indre sentrum – må tilpasse seg de allerede 
eksisterende omgivelser. 
Bebyggelse må da være på maksimalt 3 etasjer, og må slik vi oppfatter allikevel trappes 
betydelig ned mot Thor Dahlsgate, og mot Torvet. 
Dette for å opprettholde sol og lysforhold på dagens nivå mot aktivitetsgata, og mot torvet. 
Sentrum NMU har på vegne av våre barn og unge - allerede sterke særinteresser i dette 
nærområdet, og vil følge nøye med i den videre utvikling av området. 

Sikker ferdsel – og, hyggelig ferdsel for barn/unge og alle øvrige i bytrafikken. 
Enkle tiltak: 
Det er fortsatt svært mangelfull belysning ved mange sterkt trafikkerte fotgjengeroverganger 
i sentrum. Her bør man snarest sørge for å kartlegge hvilke steder som har behov for bedre 
belysning, samt så sørge for å få på plass den nødvendige belysningen. 
Sentrum NMU kan her være behjelpelig med å kartlegge farlige/utrygge fotgjenger- 
overganger i sentrum. 
Parkeringsetaten: 
Sentrum NMU har fått flere henvendelser vedrørende denne etatens funksjoner, samt deres 
utøvelse av arbeidet. 
De tilbakemeldinger vi har fått kan sammenfattes slik: 
Etaten bør opptre noe mer som et opplysnings-/opplæringsorgan - framfor å bli oppfattet 
som en «nå skal jeg ta deg etat» 
Etter hva vi forstår – lar mange bilister være å bruke sentrum, fordi man er usikre på 
regelverk rundt parkering, og ved håndhevelse av dette. 
Mer omfattende samferdselstiltak: 

- Forbedre ytterligere gang- og sykkelveier – i og rundt sentrum. 
- På sikt redusere biltrafikk i sentrum. 
- Anlegge 3 stk store parkeringshus utenfor sentrum – mot sør – øst og nord. 

Gratis shuttelbuss mellom parkeringshus og sentrum – døgnet rundt? med førerløse 
utslippsfrie busser – i sine faste ruter. 
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Ny jernbanetrase – ny jernbanestasjon på vestsiden av Sandefjordsveien! 
Sentrum NMU har nøye gjennomgått de to rapporter som foreligger fra BaneNor 
vedrørende plassering av en ny jernbanestasjon på vestsiden av Sandefjordsveien. 
Disse rapportene tar i svært liten grad for seg hvilke nye trafikale utfordringer Sandefjord 
kommune står ovenfor – ved å flytte stasjonen fra øst til vest for Sandefjordsveien. 
Stasjonen flyttes som kjent nå ca. 800 meter på utsiden av sentrum, og mot vest. 
Alle kjøretøy og all sykkel- og gangtrafikk til/fra befolkningstette områder på 
Vesterøya/Østerøya/Sentrum samt, - samtlige bynære hoteller– vil nå måtte krysse 
Sandefjordsveien for å komme til/fra ny stasjon. 
Det er som kjent allerede i dag store trafikkavviklingsutfordringer – til gitte tider av døgnet 
- i Tempokrysset. 
Sentrum NMU ser det derfor som helt nødvendig at all trafikkavvikling for både gående, og 
kjørende må utredes, og utbygges - parallelt med en eventuell jernbaneutbygging på 
vestsiden av Sandefjordsveien. 

40 % utnyttelsesgrad av eiendom – utenfor sentrum. 
Sentrum NMU mener at dagens nivå – med 35% utnyttelse – bør videreføres i ny 
kommuneplan. 
Det er ikke i barn- og unges interesse å gå inn for en sterkere utnyttelsesgrad. 
Barn og unge har «egen eiendom» som sitt nærmeste leke- og friområde. Dette området 
bør da fortsatt bære preg av å være et attraktivt område for utelek og aktivitet. 
I særdeleshet i dagens samfunn - da utelek og aktivitet er under sterkt press 
- fra stillesitting med spill og skjermtid. 

- bebyggelse på den enkelte eiendom vil også få mer: sol, lys og luft rundt seg. 
- dette vil i seg selv være helsefremmende for både barn og voksne. 

Verne historisk bebyggelse fra riving. 
Sentrum NMU er opptatt av at våre barn og unge må få ta del i den historien som blant 
annet våre historiske bygninger vil være tause vitner om, og en del av. 
Det er vår plikt som voksne å sørge for at også barn og unge i de kommende generasjoner 
kan få glede av både å se, og bruke våre historiske bygninger. 
Vi vil derfor foreslå at det i kommuneplanen legges opp til at: - alle bygninger i sentrum og 
ellers i kommunen – som er gitt historisk omtale med blått skilt, eller med messingskilt, eller 
som omfattes av bevaringsplakaten – gis et særskilt vern mot riving. 
Det skal tungtveiende grunner til for å tillate riving av nevnte bygninger – i fremtiden. 

Unngå sterk grad av eplehagefortetting i fremtiden. 
Sentrum NMU er av den oppfatning at det dessverre finnes flere eksempler på en for sterk 
utnyttelse av eiendom i Sandefjord, ved såkalt eplehagefortetting. 
Vi er ikke i mot en beskjeden grad av fortetting i villastrøk, men – vi mener at eventuell ny 
bebyggelse må tilpasse seg de allerede bebygde, samt øvrige omgivelser. 
Blokkbebyggelse med 4 – 8 eller 12 enheter må unngås i etablerte villastrøk. 
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Våre argumenter mot sterk eplehagefortetting vil være i overenstemmelse med vår 
uttalelse i saken om «40% utnyttelsesgrad.» av eiendom. 

Fergetrafikk fra Indre havn – Vindal – Thorøya, eller Larvik ? 
Sentrum NMU er noe usikker på hvilken anløpshavn som vil være best i fremtiden. 
Vi er imidlertid 100% sikre på at Vindal som anløpshavn – med nåværende infrastruktur 
til/fra dette anløpsstedet er helt utelukket. 
Med Ringveien som alternativ til/fra dette anløpssted er følgende et faktum i dag: 
Trafikken til fergene vil bevege seg gjennom 7 skolekretser i Sandefjord. Trafikken må 
forsere ca 30 stk gangfelt – 4 rundkjøringer og en mengde stikkveier, private utkjøringer 
etc. på strekningen. 
Tungtrafikken må i tillegg sluses inn på omkjøringsveier på Hasle, for å unngå Jernbane- 
undergangen. 
Avkjøringen fra Sandefjordsveien ved Mosserød, og inn på Ringveien er til tider av døgnet 
allerede sprengt, og tåler heller ikke merbelastning med en mengde ekstra tungtrafikk. 
Avkjøringen fra Mosserød mot nord, og inn på Sandefjordsveien er allerede nå – til tider 
av døgnet allerede sprengt. 
Nb. Her må man eventuelt bygge en ny 4 felts vei fra E 18 både mot syd og mot nord. 
Det som er nevnt over av trafikkavviklingsutfordringer er ikke utfyllende – men bør 
allikevel være klargjørende nok. 
Så sant politikere i Sandefjord ønsker at sjøfartsbyen vår skal ha anløp av ferger til/fra 
Sverige, så blir det nok vår konklusjon at Indre havn fortsatt vil være det beste alternativ 
som anløpshavn for fergetrafikk. 
Sentrum NMU`s konklusjon er mest basert på nåværende infrastruktur til/fra de ulike 
havneområdene. 

- I tillegg til at de økonomiske utfordringene for Sandefjord kommune vil bli ytterligere 
utfordret – ved frafall av ca 29 millioner kroner i årlige havneinntekter. 

- Det vil i tillegg koste noen millioner kroner for å drifte et havnevesen videre. 

Bevaring av Preståsen Naturpark med Preståsen Vest/Prestegårdsveien og Preståsen Øst 
(Natur- og Rekreasjonsområdet i Høyåsområdet). 
Sentrum NMU er bekymret for den utviklingen vi ser – med et generelt sterkt press fra 
eiendomsutviklere - mot våre mest bynære og sårbare natur- og friluftsområder i Preståsen. 
Det utøves så vidt vi forstår av innspill til kommuneplan – blant annet et press mot å få 
tillatelse til en ytterligere fortetting i Prestegårdsveien. 
Sentrum NMU viser her til vår tidligere uttalelse vedrørende en fremtidig utbygging av 
Prestegårdsveien 2, samt et eventuelt forslag om utbygging av Prestegårdsveien 5. 
Vår oppfatning er fortsatt at man må være – svært restriktiv – i det å tillate en sterk 
utnyttelse av nevnte eiendommer. 
Vi ønsker i første rekke å ivareta barn- og unges interesser – men også den øvrige 
allmennhetens friluft- og fritidsinteresser. 
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Vårt hovedfokus er en sikker og trygg skolevei for våre barn, og øvrige myke trafikanter. 
Vei må utvides – før enhver utbygging kan finne sted - for på hele strekningen å sikre trygg 
ferdsel for to møtende kjøretøy (i full tillatt bredde), samt med et opphøyet og trygt 
fortau/gang/sykkelbane langs hele veien. 
En eventuell beskjeden ny bebyggelse må under ingen omstendighet tillates bygd nærmere 
Preståsveien (17.mai bakken) – enn den allerede eksisterende bebyggelse. 
Ref. natur- og friluftsinteresser. 
Ny bebyggelse må også tilpasse seg de allerede bebygde og ubebygde - aller nærmeste 
omgivelser. 
Sentrum NMU viser her også til våre uttalelser i sak om – 35 % utnyttelse, og 
Eplehagefortetting. 

Sentrum NMU ser det som svært bekymringsfullt at Preståsen Øst (Høyåsområdet) er 
foreslått omgjort fra LNF (grønt område), til et mulig utbyggingsområde for boliger (gult 
område). 
Av hensyn til allmennhetens friluftsinteresser i nåværende og kommende generasjoner, 
dyre- og planteliv nær sentrum, og historiske interesser/begivenheter i området – må vi 
sterkt anmode om at disse områdene forblir urørt – og forblir varige LNF områder. 
Sterke, vektige og gode argumenter for bevaring av disse områdene som «grønne områder» 
for all fremtid - fremkommer allerede i flere øvrige innspill til ny kommuneplan fra 
allmennheten. 
Sentrum NMU er – på vegne av barn- og unge, samt den øvrige allmennheten, enige i at hele 
Preståsen Øst (Høyåsområdet) – fra Fjellheimveien i øst til Brydedamveien i vest må forbli 
«Grønn» i kommuneplanen – for all fremtid. 

Kommuneplan og en eventuell innvirkning på: Plan for Rekreasjon og Tilgjengelighet i 
indre del av Sandefjordsfjorden. 

Sentrum NMU vil anmode om at man også i kommuneplansammenheng holder trykket 
oppe, på det å få realisert en sammenhengende kystnær kyststi fra Tranga til Tranga. 

Reguleringsplan – frivillig avtaler med grunneiere. 
Kanskje vurdere å ta de «enkleste» strekninger først, for så etter hvert å «bygge på» med de 
mer utfordrende strekninger av kyststien. 
Man må uansett fremover ha et våkent øye mot «alle øvrige planer» som kan ha en 
fremtidig innvirkning på den helhetlige planen om en kystnær kyststi. 

for Sentrum Nærmiljøutvalg 
Roar Berggren og Camilla Roth 
Sandefjord, 10.11.2022 


