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Hva Nordre Jarlsberg Brygge har utviklet og bygget etter :

- Regulerings- og bebyggelsesplan (2006), jf. under

- Ny detaljreguleringsplan i bl.a. delområdene Hagebyen og Kiwitomta



2006-planen



Status pr. 2020

Utsikten    300 enheter

Hagebyen 122 enheter

Hagebyen     9 tomter



Veien videre



Fordelt som følger :

Gml. plan Ny plan endring

Bolig 160.000 m2 115.000 m2 - 45.000 m2

Næring 24.000 m2 4.500 m2 - 19.500 m2

Båtplasser 1.000 stk. 1.300 stk. 300 stk.

Ny områdeplan – en nedskalering med ca. 65.000 m2 i fht. 2006



Delområder som ikke blir berørt 

eller berøres i liten grad av ny områdeplan



Delområder som ikke blir berørt 

eller berøres i liten grad av ny områdeplan



Delområder som ikke blir berørt 

eller berøres i liten grad av ny områdeplan

Dvs. eksisterende bebyggelse (300 stk.)



Utgangspunktet for ny områdeplan er reguleringsplanen fra 2006

hvor ingen av byggene etter «fabrikken» var forutsatt beholdt

I tillegg var det et ønske fra kommunen at alle endringer og

dispensjoner etter 2006-planen skulle samles i en ny helhetlig områdeplan



Veistruktur
(følger i all hovedsak planen fra 2006)

Kyststi

Kiwi



Trafikkbelastning

& 

kjøremønster

Ramper og garasje integrert i bebyggelsen

Kiwi



Parkering

Parkering/renovasjon
(mye parkering er lagt i randsonene og under bakken) 



Gode vilkår for myke trafikanter

fordi mye parkering er lagt i randsonene 

og under bakken

Kiwi



Solodden - Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse

Utsikten bakre - Blokkbebyggelse

Elvebyen Sør – Konsentrert småhusbebyggelse mot Selvikelva

Midtbyen vest – Lavere blokkbebyggelse

Midtbyen øst – Blokkbebyggelse

Elvebyen Nord – Blokkbebyggelse

Elvebyen Sør – Lavere blokkbebyggelse mot øst 



Uteareal, lek

ballplass



Snødeponi



Utsikten



Bryggeparken



Kiwi

Torg, møteplass og aktivitet - på NJBselve



Bygget
Bygges nå

Ikke bygget

Ikke bygget













Bryggeparken



Bryggetorget - møteplass, rekreasjon og folkeliv
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Plassering av næringsareal 

i hht. ny områdeplan

Nordre Jarlsberg Brygge

skal ikke være noe 

konkurrent til detaljhandel 

iSande sentrum



Aktivitetspark & badeplass



Elvebyen sør

Selvikelva



Solodden

Parkering i bakkant



Offentlig areal







Leinås Trafostasjon

«as is»

Mellomløsning

Flytting av trafostasjon



Marina / båthavn

(større og mer robuste havner kontra flere små)

300 stk.





Ca. 300 plasser foran Utsikten

fordelt på 5 pirer 



Marinaen – drivstoff, kloakkmottak samt opptak/utsett

Drivstoff & mottak for kloakk

Byparken



Sande Paper Mill (2002 - 2019)



Bygget 

Pr. 2020



I hht. ny
områdeplan



2017



Mulig scenario 2024/25

Rekkehus


