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Situasjon





Tivolitomta ligger sentralt i Sandefjord sentrum. Her har det 
tidvis vært arrangert tivoli, men tomta har hovedsakelig vært 
benyttet til parkering. Det har vært et tilbud mange har satt 
pris på. 

Tomta er en viktige brikke for å skape gode sammenhenger 
mellom allerede attraktive steder i Sandefjord sentrum. Om-
rådet ligger midt i aksene mellom Badeparken og Hjertnes 
kulturhus i vest og Huset og Kurbadet i øst, torget, sentrum og 
jernabanestasjonen i nord og fjorden i sør. 

I dag bindes store sjønære og attraktive areal opp til ferjevirk-
somheten. Disse arealene ligger rett sør for Tivolitomta. Disse 
arealene kan på sikt utvikles til å bli en del av et utvidet Sande-
fjord sentrum, noe som ytterligere vil styrke Tivolitomtas sen-
tralitet og funksjon som bindeledd mello sentrum og fjorden. 

Når nytt kulturhus og bibliotek skal finne sin plass på Tivoli-
tomta er det viktig at prosjektet drar nytte av Sandefjords 
eksisterende kvaliteter og bidrar til å forsterke disse. Det grøn-
ne og åpne landskapet i Badeparken kan gi store kvaliteter til 
prosjektet. En lesesal med utsyn over parken vil kunne skape 
en helt spesiell romlig opplevlse. 

Bebyggelsen i nord og vest rammer i dag godt inn parken og 
nye bygg i øst kan bidra til å ytterligere ramme inn det grønne. 
Kommer man opp i høyden er det mulighet for å tilby brukerne 
av byggene både sjøutsikt og utsyn mot Preståsen. I tillegg må 
de nye funksjonene spille videre på allerede eksisterende by-
livskvalitener som kultur og servering i Huset og Kurbadet og 
de attraktive byrommene i Tor Dahlsgate og på torget. 

Prosjektet må heller ikke vende ryggen til Tollbugata og Jer-
banealléen. Disse er i dag svært trafikkerte gater, som med 
omlegging av trafikkmønstrene i sentrum får redusert trafikk-
belastning. Det bør etableres nye overganger over gatene. På 
sikt kan Tollbugata få en tosidig bebyggelse og få karakter av 
en bygate attraktiv for gående og syklende. 

Hvalfangermonumentet opfattes i dag som en del av rund-
kjøringen. Dette er et vakkert byrom som kan få en helt ny 

posisjon i bybildet ved redusert trafikk og bedre tilgjengelig-
het. Å bevare sikten mot monumentet fra Tor Dahlsgate kan 
understøtte dette. 

Utfordringer
Taxi-sentralen og pumpestasjonen er på hver sin måte to vikti-
ge punkter for at byen skal fungere godt. 

Ved å se på situasjonen til og med Folkets hus tomta er det 
mulig å ta grep som gjør at funksjonene finner sin plass  i møte 
med nye bygg og nytt program på Tivolitomta. 

Vi forelsår å flytte taxisentralen til Folkets Hus-tomta og tilret-
telegge for gateparkering for taxi i Hvalfnagergata. Muligheten 
for å integrere pumptestasjonen på en måte som er mindre 
sjenerende i bybildet må utredes på sikt.

Nedkjøringen til parkeringskjelleren under Hvalfangertorget 
preger den nordligste delen av Tor Dahlsgate. 
Nedkjøringen er en barriere for fri flyt av gående og syklende 
mellom attraksjonspunktene i sør og Torget i nord. 
Vi foreslår å flytte nedkjøringen for å skape et sammenheng-
ende byrom fra Tor Dahlsgate til Torget  på tvers av Hvalfan-
gergata. 

Det er lagt en stor innsats ned i å oppgradere Tor Dahlsgate. 
Grepet vårt for Tivolitomta sees i sammenheng med tiltakene 
her, men har samtidig et langsiktig perspektiv. På noen steder 
vil tiltakene i Tor Dahlsgate måtte justeres i møte med åpnin-
gen av Rukla.

Rukla
Rukla gikk i eldre dager gjennom Sandefjord sentrum og ut i 
fjorden der hvor ferjeanlegget ligger i dag. Bekken ligger i dag 
i rør. Samtidig er det på Tivolitomta en stor pumpestasjon som 
må håndtere både kloakk og regnvann. Framtidas vær blir vå-
tere. Ved å gjenåpne naturlige vassdrag kan eksiterende infra-
struktur avlastes.

Ved en gjenåpning av Rukla vil det bli et sammenhengende 

blå-grønt drag som forbinder Kurbad-anlegget og Badeparken 
og Tivilitomta integreres på en ny måte i det større landskaps-
rommet. 

Rukla kan i nordvest gjenåpnes som en del av grøntparkdrag, 
en rensepark, før den i sør strammes opp i en urban kanal som 
leder bekken til fjorden. 

Bygg
Vi foreslår å legge hovedvekten av ny bebyggelsen i sørvest. 
Tollbugata og Jernbanealléen strammes opp ved at bebyggel-
sen legges inntil gatene. Badeparken er et stort grøntområde 
som flankeres av høy bebebyggelse i vest. Vårt forslag viser en 
bebyggelse som til en vis grad speiler bebyggelsen i vest, men 
noe nedskalert for å ivareta solforholdene øst for bebyggelsen. 

Vi etablerer et nytt byrom, Tivolitorget mot Rukla og Thor 
Dahlsgate i øst. Torget et tenkt som et aktivt kulturtorg hvor 
aktivitetene i byggene kan trekkes ut og skape nye opplevelser 
og situasjoner i bybildet. 

Kulturinstitusjonene er separarert i to bygg. Dette muliggjør en 
akse nordøst til sørvest som tydeliggjøre Hvalfangermonumen-
tets betydning i bybildet og en kobling videre til rekreasjons-
områder ved fjorden. 

Mobilitet
Nedkjøringen til parkeringskjellren under Hvaltorget blokkerer 
i dag for en god flyt mellom torget og Tor Dahlsgate og akti-
viteten i Kurbadet. Ved å flytte tilkomst til parkeringskjelleren 
til Hvalfangergata skapes et byrom som binder Tivolitomta til 
torget. 

Vi foreslår å redusere gjennomkjøringstrafikk i Hvalfangergata 
ved å gjøre den til en enveiskjørt gate, helst kun for taxi og evnt 
buss. Det frigjorte kjørefeltet benyttes til nedkjøring og oppkjø-
ring til parkeringskjelleren. Alltid med kjøreretning øst-vest. 
Taxisentralen flyttes til et nytt bygg som legges på den til ube-
bygget del av Folkets hus-tomta.  Parkering av taxi løses med 
gateparkering i Hvalfangergata.

Oppgaveforståelse



Tilkomst til bibliotek, kulturhus og øvrige funksjoner løses med 
gatetun langs sørvestsiden  av Rukla. Her vises det en fem me-
ter bred gate som ivareta fremkommelighet for gående, syklen-
de, varelevering og nødvendig tilkomst for nød- og nyttkjøretøy. 
Her kan det tilates enveis gjennomkjøring med korttidsparke-
ringslommer for besøkende til kulturskole.

Forslaget viser muligheten for å tilrettelegge for sykkelfelt, 
fortau og trerekker i Tollbugata og Jernbanealléen ved å fjerne 
et kjørefelt. 

Tivolitomta og de nye funksjonene bør kobles bedre på Ba-
deparken og mulig framtidig sentrumsutvikling i sør med nye 
fotgjengeroverganger over Tollbugata og Jernbanealléen.

Rukla føres helt ut til fjorden i sør. Her bør det etableres en bro 
for å sikre en sammenhengende vandring langs fjordkanten.

Løfte frem Hvalfangermonumentet.

Gjenåpne Rukla.

Bygge videre på Tor Dahlsgate.

Flytte taxi-sentralen. Avlaste avløpsnettet.

Jernbanealleéen til bygate. 

Redusere barrierevirkning av nedkjøring.

Ta vare på trærne.

Foto: google maps og Dronninga landskap



Henvendelser Gjenåpne Rukla Byrom og blå-grønne strukturer

Blå struktur

Byromsstruktur

Grøntstruktur

Våre grep

Viktige henvendelser til
og gjennom tomten

Nytt bekkeløp 



Byrom og forbindelser Plassering av bygg Mobilitet

2- 6 etasjerViktige byrom Enveiskjørt gatetun, mulig-
het for korttidsparkering

Allrom, dobbelhøy førsteetasjeNye forbindelser

Eksisterende forbindelser 
Gjennomkjøring enveis evnt 
kun for buss og taxi

Tilkomst til p-kjeller under 
bakken



Situasjonsplan



Snitt Rukla



Ny kulturskole og nytt bibliotek utgjør tilsammen nærmere 
8000 kvaderatmeter. Vi foreslår at programmet legges til to 
hovedvolum. Slik kan man fortsatt ivareta byens skala og et 
tett nett for gående og syklende. De to hovedvolumene består 
av flere mindre bygg forent av en høy førsteetasje, et raust og 
inviterende allrom.  Volumene som er foreslått kan romme an-
dre funksjoner enn bibiliotek og kulturskole, eksempelvis høy-
skole, kontor eller co-working. 

Den høyeste bebyggelsen legges mot Jernbanealléen og Toll-
bugata. Dette er viktige bygater som har store landskapsrom, 
henholdsvis Badeparken og fjorden, tett inntill seg. Gatene 
tåler høy bebyggelse og bebyggelsen vil bidra til å skape mer 
definerte gateløp.

Bebyggelsen trapper ned til tre og fire etasjer mot øst. Dette 
harmonerer med Huset og Badeparken øst for Rukla og gir 
fortsatt gode solforhold på viktige uterom. 

Hovedinngangene plasseres på det nye Tivolitorget og fra 
Jernbanealléen og Tollbugata. Målet er at bygningene ikke skal 
skape nye barriere, men snarere være inviterende snarveier 
som trigger en nysgjerrighet for hva som skjer inne i byggene. 

Taklandskapet mellom de høyere volumene tilfører en ny type 
byrom til Sandefjord sentrum. Her vil det være gode solforhold 
på kveldstid og byrommene på taket  gir utsyn mot Rukla, fjor-
den, Badeparken og Kurbadet. 

En raus første etasje
Vi forelsår å etablere en raus førsteetasje som forbinder bygge-
ne. Dette blir de store felles allrommene. Her legges funksjo-
ner som foajé, resepsjon, billettsalg, hente/levere bøker, samt 
byLAB, scene og mingleområder. 

Samtidig er rommene så generelle at de kan romme mange 
ulike aktiviter. Her bør det prioriteres god takhøyde (her il-
lustrert med syv meter), robuste materialer på gulv og brede 
inngangsdører slik at de kan tas i bruk til utstillinger, utvidelse 
av verkstedaktiviteten, dekking av langbord til fest eller forestil-
linger. 

Inviterende bibliotek og kulturskole
Biblioteksfunksjoner er foreslått i volumene mot Jernbaneal-
léen. Her legges ungdoms- og barneavdeling på førstetasje, 
mens voksenavdeling, lesesaler, formidlingsrom ol. legges 
oppover i etasjene. Det er tilstrekkelig med areal for utleie til 
undervisningsformål eller kontor. 

Kulturskolefunksjoner er foreslått lagt mot Tollbugata. De 
særlig utadrettede og publikumsvennlige aktivitene som ut-
stillingsareal for visuell kunst, verksteder og blackbox legges i 
førsteetasje. Konsertsalen legges fra tredje til femte etasje, noe 
som gir mulighet for direkte adkomst fra takterrassen og en 
spektakulær konsertsal med utsyn over fjorden. 

Vi foreslår to mindre bygg/paviljonger som bidrar til å stramme 
opp Jernbanealléen og byrom i krysset Tor Dahlsgate og Hval-
fangergata. Byggene kan holdes i kommunalt eie og leies ut til 
virksomheter som ikke kan konkurrere på rent kommersielle 
vilkår, men som bidrar til et aktivt byliv og mangfold i sentrum. 
For eksempel galleri, atelier, kunsterboliger eller sykkelerverk-
steder eller virksomheter som har temporære behov. Lokaler 
for pop-up akviteter bidrar til forandring i bybildet og kan 
skape nysgerrighet, uante synergier og økt attraktivitet rundt 
sentrum.

Et helhetlig kulturkvartal
Den forelsåtte plasseringen av de nye byggene åpner opp for  
et nytt blikk på området. Kan Tvilolitomta, Kurbadet og Huset 
tilsammen utgjøre et storkvartal med en raus urban bakgård 
mettet med byrom, grønne og blå struktur og aktive fasader? 

En bakgård fylt med ulik aktivitet og hvor det gjennom dagen 
alltid finnes en solrik uteplass, et sted der man velger å gå eller 
sykle gjennom fordi det alltid er noe nytt å oppdage?
Et kreativt og kulturelt byrom hvor det blå elemtentet og de 
grønne kvalitetene skaper en helt unik atmosfære?  
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1. ETASJE I ALLROM

1. - 2.  ETASJE

3.-5. ETASJE

Planlagte ærend:
studere på lesesal, delta på kurs, 
gå på forestilling, gå på kultur-

skoletime

Spontane ærend:
låne en bok, kjøpe billett til fore-

stilling, melde seg på et kurs, 
låne verktøy

Inspirert til å droppe innom: 
kjøpe en kaffe, lese avis, se på en 

utstilling, besøke lekekrok

Ny bebyggelse

Storkvartal:  Nye og eksisterende bygg omkranser et sentralt 
midtrom som danner en bakgård på byens skala. 
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Mulighet for å trekke verksted- 
aktivitet ut i det store foajé- 
rommet og på Tivolitorget
Ta vare på trær og grønne 
buffersoner.

Trapp og heis tar deg opp til 
takterrassen

En aktiv og inviterende fasade 
mot promenaden langs Rukla.

Ungdomsavdeling synlig mot 
Tivolitorget

En ny elvepromenade langs 
Rukla for gående og syklende

Badeparken og grøntområdet 
ved Kurbadet får en visuell og 
funksjonell ny kobling med 
Rukla og tilhørende grøntdrag

Enveiskjørt gate og gatepar-
king for taxi i Hvalfangergata. 
Nedkjøring til p-kjeller i stengt 
kjørefelt. 

Et sammenhengende byrom 
mellom Tor Dahlsgate og 
Torget

Eksisterende store trær får stå

Forbindelse og siktlinje til 
Hvalfangermonumentet 
tydeliggjøres 

Inngangspartier både fra Tivoli-
torget og omkringliggende gater 
opprettholder viktige koblinger.

Paviljongbygg for galleri eller 
annen utadrettet aktivtet

Paviljong for sykkelparkering 
og verksted sentralt og synlig 
plassert ved Tor Dahlsgate 

Avslutte kvartalet i Folkets hus 
med nytt bygg med mulighet 
for taxisentral i første etasje

Situasjonsdiagram



Situasjonsskisser

Jernbanealléen: Ved å etablere trerekke, fortau og sykkelvei Jernbanealléen vil gata få 
en tydeligere karakter som en viktig bygate for gående og syklende. 

Rukla:  Gjenåpningen av Rukla vil tilføre store kvaliteter til Tor Dahlsgate. Ved å tilret-
telegge for opphold langs elva tilføres nye opplevelser og herlighetsverdier til bysen-
trum i Sandefjord.



21.mars kl.09.00 21.mars kl.15.00 21.mars kl.18.00

Solstudier



21.juni kl.09.00 21.juni kl.15.00 21.juni kl. 18.00
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Øst- vest 1:2000

Prinsipielle langsnitt
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Nord-sør 1:1000
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Fasade sør 1:500

Prinsippielt oppriss av bygningsvolum sett 
fra Tollbugata og nordover mot Torget.

+ 22.200

1:1000
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Jernbanealleen
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+ 2.500
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Fasade nord 1:200

Prinsippielt oppriss av bygningsvolum sett 
fra Hvalfangergata mot fjorden.

+ 22.200
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Fasade øst 1:500
Prinsippielt oppriss av bygningsvolum 
sett fra Tor Dahlsgate mot Badeparken.

Jernbanealleen

+ 26.200
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Fasade vest 1:500
Prinsippielt oppriss av bygningsvolum sett fra 
Jernbanealléen mot Tor Dahls gate.
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Referanseprosjekt

Over: Et stort program kan lettere tilpasses ved å brytes ned til en komposisjon av mindre volum. Høyder kan variere 
for å skape en mindre ruvende virkning. 
Referanse: Aalto University, Väre Building. Foto: Mikko Raskinen

Høyre: Generelle rom med god takhøyde og robuste materialer kan gi rom for et mangfold av aktiviteter og bruken av 
rommene kan variere ved behov. Den rause sokkeletasjen gir mulighet for å trekke aktiviteter som verksteder, utstil-
linger og lignende ut i de store allrommene. 
Referanse: Århus arkitekthøyskole. Foto: Rasmus Hjortshøj.



Venstre: Et taklandskap 
oppe mellom grønne 
trekroner er en vakker 
opplevelse. 

Trapp fra bakkenivå til tak 
kan utformes nennsomt 
og som en integrert del av 
fasaden. 

Referanse: Brødrene 
Grimms museum, Kassel. 
Arkitekt: kadawittfeldar-
chitektur
Foto: Dezeen.

Venstre: Byggets hend-
vendelse til gaterommene.
Smett og svalganger rundt 
torget. 

Referanse: Nygaardsplas-
sen, Fredrikstad 
MAD arkitekter
Foto: Kyrre Sundal

Høyre: Bibliotek
aktivitetssenter som mø-
teplass i sentrum. Allrom 
med overlys. 

Referanse:Oodi 
bibliotek, Helsinki 
ALA Architects
Foto: Tord Krogstad



Perspektiver

Aksen mot Hvalfangermonumentet fra Tivolitorget 



Fjernvirkning



Ankomst fra Jernbanealleen 



Tivolitorget sett mot sør




