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Innspill i forbindelse med kommuneplanens arealdel 2023-2035:  
B17B – Fjellheimveien.  
 
Kommunens strategi for boliger nært sentrum, er å i hovedsak bebygge «asfalterte 
områder». Dette medfører tilflytting fra eneboliger i utkanten av byen, til leiligheter i 
bysentrum.  
 
En gradvis nedbygging av sentrumsnære turområder vil resultere i at «byboerne» må kjøre 
bil for å komme ut i naturen. Dette underbygger at det nå er enda mer viktig å opprettholde 
park og turområder som kan nås til fots.  
 
Brydedammen – Preståsen vil være tilgjengelig uten bilbruk for 5 – 10 000 personer. (Mitt 
anslag). Argumentet med at 90 boenheter får en nærhet til bysentrum som sparer miljøet ved 
redusert bilbruk, veier ikke opp for at andre må benytte bil for å komme seg ut i naturen. 
 
B17B er i dag et eldorado for turgåere. Stier gjør det lett tilgjengelig, og mange foreninger 
benytter seg av dette. Orientering, stolpejakt, toppturer. To barnehager og ungdom for øvrig 
benytter seg av mulighetene. i tillegg er området en forlengelse av Brydedammen / 
Preståsen, og knytter videre sammen mulighetene for å gå via Gokstad og Hasle inn i 
Hjertås.  
 
Forslaget skal gjennomføres ved å benytte eksisterende veinett. Forslaget ble 
konsekvensutredet i 2019 og falt på trafikk. Årets konsekvensutredning forsterker 
konklusjonen ytterligere. Eksisterende veinett er uegnet for å oppta større trafikkmengde. 
Eneste mulige vei ut vil være Y-krysset Nyveien / Parkveien (Himmelstigen) som munner ut i 
Gokstadveien (fylkesvei). Krysset er uoversiktlig, Gokstadveien er forkjørsvei, og stoppsonen 
er i gangsti / fotgjengerovergang. 
 
Forslaget får i utredningen «rødt lys» på trafikksikkerhet, klimakonsekvens og naturmangfold. 
En samlet vurdering i konsekvensutredningen konkluderer med «…anbefales det ikke 
omdisponering til boligformål…» 
 
Det har de siste årene blitt større fokus på uberørt natur og innbyggernes tilgang til nære 
turområder. Rødsåsen er et godt eksempel på dette.  
 
Vi oppfordrer til at «B17B: Fjellheimveien» blir neste område som tas ut av kommuneplanen 
og får NLF-status til glede for Sandefjord bys innbyggere.  
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