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DETALJREGUELRING FOR LEIF WELDINGSVEI 3, GNR. 165 BNR. 52, SANDEFJORD 

 

Grunnlag til oppstartsmøte  

 

ABO Plan og arkitektur AS sender på vegne av forslagstiller Paal Kahrs Eiendom AS inn grunnlag til 

oppstartmøte for Leif Weldingsvei 3, gnr 165 bnr. 52.  

  

Forslagsstiller/oppdragsgiver: Konsulent:  

Paal Kahrs Eiendom AS v/Christine Kahrs  

Strandgaten 59 

5004 BERGEN 

Kontaktperson: Håkon Freddy Iversen 

Tlf: 92048768 

Epost: FHIN@cowi.com 

ABO Plan og arkitektur AS v/Åshild Blomdal 

Hamnevegen 53 

5200 Os 

Tlf 99 76 97 16 

ashild@abo-ark.no 

 

Forslag til navn på plan: LW3 

 

Planområdet ligger i Leif Weldingsvei 3, gnr. 

165, bnr 2, sørvest for Sandefjord sentrum. 

Eiendommen ligger like ved friområde langs 

havnebassenget, med utsyn mot sjøen.  

 

På eiendommen står det i dag en bolig og 

garasje/uthus. Planforslaget forutsetter riving 

av eksisterende bygningsmasse.  

 

Eiendommen ønskes regulert til 

blokkbebyggelsen med tilhørende funksjoner.  

 

Kartet til høyre viser eiendommens plassering 

i forhold til sentrum.  
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Figur 1 Skråfoto av planområde og omkringliggende bebyggelse. 

Kort presentasjon av prosjektet/planidéen:  

 

LW3 har som ambisjon å utvikle et nytt boligkonsept. Det er noen faktorer som utgjør 

grunnstammen for denne satsningen, og to av disse er å kunne svare på Sandefjord kommune sin 

fortettingspolitikk samt klimaprofil.  

 

LW3 ligger akkurat innenfor sirkelen som definerer gang- og sykkelstrategien til Sandefjord. Det er 

ca. 10 minutter å gå fra eiendommen til Hvaltorvet, det tar ca. 10 minutter å gå til Byskolen 

(barneskole), det tar ca. 10 minutter å gå til Ranvik Ungdomsskole (som Stub sokner til), det tar ca. 

10 minutter å sykle til Sandefjord Videregående Skole og tilsvarende til Bugården, det tar 7 

minutter å gå til Hjertnes Kulturhus og det tar 7 – 10 minutter å gå til nærmeste dagligvarebutikk. 

Sjøpromenaden ligger 100 meter fra eiendommen og friområdet Hjertnesskogen ligger rett over 

veien mot vest. Eiendommen ligger sentralt til og oppfyller alle kriteriene for nærhet til alle de 

tjenester som gjør boforhold attraktivt. 

 

Det er store endringer i samfunnet, og generasjonen som vokser opp nå vil i majoritet ikke ha 

bilsertifikat. Det er større fokus i denne gruppen på klima- og miljø – og med dette følger andre 

krav til boliger. Disse tendensene ser vi nye prosjektkonsepter på i flere andre byer, eksempelvis i 

Bergen på Grønnesvikøren. Der utvikles det nå et pilotprosjekt på større boligområde i regi av 

Bergen Kommune med samspill i sentrum. Det andre ytterpunktet er eldrebølgen som er 

generasjonen som ønsker å flytte fra enebolig til leilighet, sentralt i byen med kort tilgang til 

nevnte tjenester.  
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Boligmarkedet betjenes fortsatt av konservative boligutviklere. LW3 ved alternativ 2. (beskrevet 

under) ønsker å tilby fortettingsdiskusjonen innovasjon. Det gjør vi ved følgende: 

 

• Fortette med maksimal utnyttelse på en liten og attraktiv tomt der arkitekturen 

gjenspeiler en fremtidsrettet funksjon med løsninger som dekker begrepet smartbygg. 

• Designe effektive og gode boforhold som gjenspeiler bredden i generasjonsskiftet 

nevnt. 

• Utvikle nye samspillsmodeller som del av boligkonseptet der både ung og gammel kan 

bo sammen med de som fortsatt har sertifikat og de som ikke har og ikke ønsker å ha. I 

dette kan som eksempel delingsøkonomi være stor bidragsyter. Delingsøkonomi ift 

egen car-pool som betjenes av komplekset, og egen sykkel-pool, som kan bidra til å 

redusere behovet for bilparkering på tomten.  

• Bygge grønt med gode bærekraftige materialer og løsninger og utvikle deler av 

takterrassene til fellesareal, og gode fellesområder på grunnplan dersom reduksjon av 

parkeringsplasser er gjennomførbart. 

• Fremme bruk av el-bil der ladestasjoner bidrar til både lagring og egenproduksjon av 

strøm. Dette vil være bonus for de som velger el-bil løsningen. 

• Bygge med fokus på fornybar energi og bruk av teknologi for å svare på smart bygg 

konseptet og selvproduksjon av strøm. 

• Bygge med kvalitet som respekterer stedets profil og lokalisering. 
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Alternativ 1: Town Houses 

Dette alternativet er det mest sparsommelige for tomten, og følger i stor grad rekken av 

firemannsboligene som ligger sør for eiendommen. Det etableres en sekvens av lik type arkitektur 

som ender med tomtens to Town Houses. Denne arkitekturformen er populær i tettbebygde 

områder, og sees ofte i Sverige, særlig som referanse til Skåne arkitektur. Plasseringen av begge 

byggene på rekke med relativt god plass seg imellom gir ingen stor fortetting. Nyhetsverdien 

arkitektonisk er liten, men "trygg". Town Housene ligger relativt sentrert på eiendommen med 4 

meter avstand til nabogrensene, med unntak av fasade mot Leif Weldingsvei.  

 

 
Figur 2 Alternativ 1 - Town house sett fra sørøst.  

 

- Størrelse: Ca. 909 m2 BRA eks. parkering  

- Fotavtrykk grunnplan er 303m2 

- Antall etasjer: 3 

- Antall enheter: ca. 11 som varierer mellom 55 og 85m2 
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Figur 3 Alternativ 1 - 1. etasje 
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Alternativ 2: Town Apartments kompakt 

Dette er et alternativ som har en høyere grad av fortetting på tomten, men likeledes en større 

grad av innovasjon knyttet til både arkitektur og tekniske løsninger. Konseptet er på samme 

fotavtrykk som foregående alternativ "Town Houses", hvor deler av komplekset fra 2. etasje og 

oppover krager over innkjørsel og parkeringsplass. Det er en arkitektur som har to 

bygningskropper med en "åpen" svalgang i midten som fungerer som fellesareal og inngangsparti 

til alle leilighetene. Det er en lyssjakt som sørger for lys ned i alle enhetene og til de funksjoner 

som er knyttet til soverom. Her ligger også rømningsveiene fra gjeldene enheter. Dette er spenstig 

arkitektur som har referanser til blant annet Niels Torp sine leiligheter på Kilen, og referanser til 

leilighetskomplekset som ble bygget mer enn 10 år siden i Leif Weldingsvei 21. 

 

Arkitektonisk har komplekset variasjoner i form med nedtrappinger som gjør både siktlinjer og 

tilgang til sol optimalt. Det er designet med stor grad av private funksjoner mellom hver etasje og 

enhet, og er skissert med utgangspunkt i å håndtere mesteparten av parkeringskravene på 

grunnplan, i bakkant av eiendommen. Komplekset er skissert tett opp mot nabogrense som går 

mot Leif Weldingsvei, og har kort avstand til alle grensene.  

 

 

 
Figur 4 Alternativ 2 sett fra sørøst. 

 

- Størrelse: Ca. 1715m2 BRA eksl. parkering 

- Fotavtrykk grunnplan: 295m2 

- Antall etasjer: 4 

- Antall enheter: ca. 14
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Figur 5 Alternativ 2 - 1. etasje 

 

 

  



 

8 

 

Er prosjektet/planidéen i samsvar med overordnede planer? 

 

Området er i kommuneplanens arealdel satt av til bolig og er vist med henynssone ras- og 

skredfare:  

 

 
Figur 6 Utsnitt, gjeldende kommuneplan. 

I forslag til ny KPA er boligformålet videreført. I tillegg til henynssone for ras- og skredfare ligger 

eiendommen delvis i rød og gul støysone – vegtrafikkstøy.  
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Eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet i strandsonen:  

 

 
Figur 7 Utsnitt, utstrekning 100-metersbeltet. 

 

Planområdet ligger innenfor sonen for gang- og sykkelbyen. Et fortettingsprosjekt på 

eiendommen vil bygge opp under målet om å utvikle Sandefjord til en gå og sykkelby: 

 

I tillegg til selve sentrumskjernen er det fortetting i randsonene rundt sentrum som gir 

størst effekt i forhold til å fremme en bærekraftig byutvikling med redusert 

transportbehov, redusert forbruk av arealressurser og å øke sentrums attraktivitet. I 

randområdene er avstanden til sentrum kort, og potensialet for at store deler av 

transportbehovet kan løses med gang- og sykkel stort.  

 

Randområdene til sentrum i Sandefjord har i dag gjennomgående lav tetthet og består 

for en stor del av områder med eneboliger. Dette bidrar i liten grad til den 

konsentrasjonen av aktivitet og mennesker som er nødvendig for et levende og 

interessant sentrum. Innenfor gang- og sykkelbyen bør det ut fra dette være en 

målsetning å øke tettheten. (fra  
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Begrunnelse for foreslått planavgrensing  

 

Plangrensen omfatter gnr 165 bnr. 52. samt tilgrensende areal mot Leif Weldings vei, på 

kommunal grunn, gnr 165 bnr. 1. Deler av Leif Weldingsvei og en mindre del av gnr. 165 bnr. 51 er 

tatt med for å kunne regulere nødvendige siktsoner i avkjøring inn til planområdet.  

 

Muligheten for å innlemme gnr 165 bnr 51 i planområdet er undersøkt, men dette er per nå ikke 

aktuelt. Denne eiendommen er derfor ikke innlemmet i planområdet.  

 

Mot vest grenser planen til Fv 303, mot sør mot eksisterende boligbebyggelse. I øst, på motsatt 

side av Leif Weldingvei ligger det kommunale friområde langs sjøen.  

 

 
 

Er det andre grunneiere eller rettighetshavere enn forslagsstiller innenfor foreslått planavgrensing?  

 

Eiendommen grenser inntil gnr. 165 bnr. 1 som eies av Sandefjord kommune. Det er ønskelig å 

erverve og innlemme grøntarealet mellom eiendommen og kommunal vei som en del av 

utbyggingsområde. Dette arealet har vært vedlikeholdt, uten særskilt avtale med Sandefjord 

kommune, av grunneier siden overtakelse av eiendommen på 80-tallet. 
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Hvilke infrastrukturtiltak (teknisk og grønn infrastruktur) er tenkt regulert og opparbeidet.  

 

Planforslaget vil omfatte nødvendig areal til innkjøring fra Leif Weldingsvei. Det er ut over dette 

ikke tenkt regulert annen infrastruktur. 

 

Utløser prosjektet/idéen krav om konsekvensutredning?  

 

Etter forskrift om konsekvensutredninger skal planer og tiltak som er listet opp i vedlegg 1 alltid 

skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding etter § 6b) reguleringsplaner etter plan- 

og bygningsloven for tiltak i vedlegg I.   

 

Planarbeidet er i samsvar med kommuneplanen og faller ikke inn under de tiltakene som er listet 

opp i vedlegg 1, pkt 25.  

 

Etter § 8 a) skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 

virkninger for miljø eller samfunn, jf § 10.  

 

Planarbeidet faller ikke inn under de planer og tiltak som er listet opp i vedlegg II. Det er derfor 

ikke gjort en nærmere vurdering av om planarbeidet kan få vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn etter de kriterier som er listet opp i § 10.  

 

Det konkluderes etter dette med at planarbeidet ikke omfattes av forskriften og derfor ikke utløser 

krav om konsekvensutredning. 

 

Er eksisterende kartgrunnlag godt nok for detaljplanleggingen som foreslås?  

 

Eiendomsgrensene er oppgitt med middels nøyaktighet (mørk grønn) i eksisterende kartgrunnlag.  

 

Følgende data ligger til grunn for kartet:  

Veilinje – primært fra 2008-2009 i NN2000, med oppdatering for polygoner i 2015 med 

kvalitet: 

- Målemetode: Målt i stereoinstrument, digitalt instrument 

- Nøyaktighet: tilsvarende målestokk 1:1000 

- Synbarhet: fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget 

- Noen linjer oppmålt: GPS Fasemåling RTK 

Høyder fra 2015 Generert i terrengmodell (målemetode 96) 

Andre objekter, primært fra 2008. Målt i stereoinstrument, digitalt instrument i NN2000 (med 

noen i NN54) 

 

Kartet vurderes som god nok for detaljplanlegging. Oppmåling av eiendomsgrenser vurderes.  
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Er det spesielle utredninger som bør foretas som en del av planarbeidet  

 

Planarbeidet skal ivareta samfunnssikkerheten, og det vil bli utarbeidet en risiko- og 

sårbarhetsanalyse som del av planmaterialet/ planarbeider. 

 

Det må utarbeides en støy-rapport som gjøre rede for støy-sitasjonen på eiendommen og hvilke 

avbøtende tiltak som er nødvendige for å oppnå tilfredsstillende støyforhold.  

 

Fare knyttet til kvikkleire må utredes og eventuelle avbøtende tiltak må sikres i planens 

bestemmelser.  

 

Ut over dette må planarbeidet belyse planens konsekvenser for: 

• Landskap og omgivelser/estetikk 

• Naboer – utsikt og solforhold 

• Overvannshåndtering/VA 

 

Er det potensielle interessekonflikter som følger av planidéen? 

 

Statens vegvesen holder på med regulering av bredere gang- og sykkelvei forbi eiendommen. 

Planarbeidet koordineres med Statens vegvesen sitt planarbeid.  

 

Det er ikke friluftsinteresser knyttet til selve eiendommen, men den ligger nær friområde langs 

havnebassenget som er et svært viktig friområde i Sandefjord, og i tett relasjon til Hjertnes-skogen 

vest for eiendommen.  

 

Det er ikke kjente kulturminneinteresser knyttet til eiendommen og der er ingen registeringer av 

viktige naturtyper, arter eller fremmede arter i eller i tilknytting til planområdet.  

 

Det er ikke identifisert andre interessekonflikter så langt i planarbeidet.  

 

Eventuelt andre opplysninger som forslagsstiller mener er relevante å opplyse om  

 

- Dette vil være et pilotprosjekt for energi og tidligfase bygging – dvs vi legger opp til et 

kompleks som skal produsere mer energi enn forbruk med gjennomgående tekniske 

løsninger som tilfaller en Smart bygg ramme. 

- vi vil etablere et samarbeid med Fjordkraft for å inkorperere deres nye OSO2 system som 

effektiviserer hele kartleggingen av strømforbruk – hvorpå dette vil bli svært tjenlig for 

beboerne. 

- vi vil diskutere alternative måter å ta dette prosjektet fram fra ide til ferdig bygg, også i tett 

samarbeid med WA Gruppen Entreprenør AS som vi inngår samarbeid med på prosjektet. 

- vi ser på prosjektet som del av smart by og bygg satsningen til Sandefjord hvor løsninger blir 

presentert for hvordan prosjektet kan bidra til blant annet fremme bruk av sykkel- og gange 

og redusere bruk av kjøretøy med fossilt brennstoff.  

- vi tar med COWI sin prosjekteringskompetanse og energikompetanse inn som del av 

planleggingsfasen. Dette er relatert til vår tidligfasemodell som inkluderer alle fag i 
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utarbeidelsen av en guide/retningslinje for hvordan komplekset skal nå sine miljøambisjoner 

og tekniske mål før arkitekt tegner ferdig. Det vil være COWI som prosjekterer komplekset i 

tett samarbeid med entreprenør for å finne de beste løsninger og etablere ny pilot for 

gjennomføring av tilsvarende boligprosjekter. 

 

Annen kjent informasjon som eks. natur, friluftsliv, forurensning, flom, grunnforhold eller annen 

farerisiko som kan ha innvirkning på planområdet. 

 

Eiendommen ligger i rød og gul støysone for veitrafikkstøy og innenfor fareområde for kvikkleire 

med lav faregrad.  

 

Tenkt fremdrift i prosjektet 

 

Det legges opp til oppstart så snart som mulig, og utarbeidelse av planforslag i løpet av siste 

halvår 2019.  

 

 

 

Åshild Blomdal 

Arealplanlegger 

ABO Plan og Arkitektur AS 

 


