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HISTORIE

Sandefjords og Tivolitomtas historie er nært knyttet opp til 
nærheten og bruken av havet til både arbeid og rekreasjon.

I 1837 grunnlegger dr. Heinrich Arnold Thaulow Sandefjord Bad. 
Badet åpner sin virksomhet som sjøbad og blir snart et populært 
kurbad med mange ulike behandlingsformer. På denne tida strakk 
kystlinja seg helt inn til Tivolitomta, og området ble ble brukt som 
en del av badets fasiliteter 

I 1866 kjøper H. A. Thaulow Hjertnes Hovedgård med omliggende 
arealer. Arealene omfatter blant annet tomtegrunnen hvor 
Rådhuset og Park Hotell ligger i dag  Hjertnespromenaden, 
tomtene nord opp til Torvgaten, hele stranden fra fergeleiet til Stub 
og Tivolitomta.

I 1898 får arkitektene Henrik Nissen og Christian Biong i 
oppdrag å tegne om badets hovedbygning og man velger 
«dragestilen» (dagens Kurbad). I 1902 får de også ansvaret for 
Sosietetsbygningen på Bellevuehøyden i såkalt «Sorenskriverstil» 
(der nå Rica Park Hotell ligger). Delen vi i dag kjenner som 
«Badeparken» ble anlagt i 1902 av slottsgartner Keyser. I 1936 
kjøper Sandefjord kommune Badets eiendommer. Siste sesong som 
kurbad blir i 1939.

Landskapsarkitekt Ingegerd Stenersen vant i 1953 en offentlig 
konkurranse om utforming av Badeparken. Samtidig framla 
Havnestyret ønske om småbåthavnen «Hesteskoen», for å skape 
vakrere overgang mellom parken og fjorden. Det fattes også 
vedtak om å gjennomføre Jernbanealléen frem til havna, som 
resulterer i at Badeparken deles i to. Det vurderes å bygge nytt 
hotell mellom Kurbadet og dagens Badepark, men man velger i 
stedet Sosietetsbygningens tomt som ligger på fjellgrunn. 

Park Hotell og Hvalfangstens hus åpner i 1959. Hvalfangstens Hus 
var opprinnelig var planlagt på Tivolitomta, men måtte flyttes til 
Hjertnes på grunn av dårlige grunnforhold.

Sandefjord rådhus og Hjertnes kulturhus innvies i 1975, bygget på 
Hjertnes Hovedgårds arealer. 

Tivolitomta har ikke vært bebygget, og er i senere tid benyttet som 
parkeringsplass og areal for temporært tivoli. 

Kilde: sandefjordkurbad.no, sandefjordlokalhistoriskesenter.no

                                                       BAKGRUNN OG BRUK

Tivoli på tomta

Park hotell ble bygget i 1959. Jernbanealléen delte Badeparken i to. 

Kystlinja før mudring og bygging av Hesteskoen

SANDEFJORD SENTRUM

Badeparken
Kurbadet

Folkets hus

Torget

Preståsen

Jernbanestasjonen

Fjorden

Brygga

Hjertnes

TIVOLITOMTA
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morgen
morgen

BYROM OG GRØNNSTRUKTUR BEBYGGELSESSTRUKTUR TILGJENGELIGHETFUNKSJONER 

Tomta ligger i en del av byen som oppleves som åpen 
og noe utflytende i karakter. Området preges av store 
grønne arealer der bebyggelsen ligger forholdsvis 
løsrevet fra gatestrukturen, og hvor de er strukturert i 
klynger ispedd enkelte solitære bygg som Park Hotell.

Parkområdet med bygg, fontene og gatestruktur er del 
av kulturmiljøet ”Parken” som har nasjonal og regional 
verneverdi. Området var tidligere del av eiendommen 
til Hjertnes hovedgård, og deretter Sandefjord Bad. 
Bygningen(Kurbadet) i dragestil rett øst for tomta var 
også tilknyttet badet, og er vurdert å ha stor symbol- og 
identitetsverdi sammen med parken.

Mye av sentrumsområdet nord for tomta er et 
resultat av en samlet planlegging etter bybrannen 
i 1900. Området har derfor en forholdsvis enhetlig 
kvartalsstruktur og utforming, med bygårder i 3-4 etasjer 
i mur. 

Boligområdene øst og vest for området er  i hovedsak 
småhusområder. Mellom Museumsgata og Bjerggata 
i øst ligger kulturmiljøet Bjerggata som var et av de 
fattigste områdene i byen, og som består av godt 
bevarte arbeiderklasseboliger fra1800-tallet. Områdene 
rundt Hjertnespromenaden og Hystadveien i vest, var 
mer velstående, og huset ledere innen hvalfangst 
og shipping. Her ligger det også flere bygg med 
kulturhistorisk verdi.

Tomta ligger omkranset av park, hage og sjø på tre 
kanter og flere store enkelttrær vokser også på selve 
tomta. De grønne og blå opplevelseskvalitetene setter 
et tydelig preg på området, og vurderes å være en 
viktig del av stedets identitet. 

Badeparken vest for tomta er Sandefjords store bypark, 
og hele kommunens storstue. Parken fikk sin nåværende 
form i 1953. Den inneholder enkelte områder som 
er tilrettelagt for ballspill og lek, men mye av parken 
består av store gressarealer som er lite tilrettelagt og 
åpne for fri bruk. Her avholdes i løpet av året flere større 
arrangementer som krever mye plass. Aktivitetsnivået 
er allikevel begrenset, og deler av parken kan oppleves 
uoversiktlig, utrygg og lite definert. 

I øst grenser Tivolitomta til Kurbadhagen. Hagen ble 
i 2019 oppgradert til historisk utforming, og benyttes 
som musikkscene, møteplass og uteservering. 
Mellom tomta og Kurbadhagen ligger Thor Dahls 
gate. Gata ble opparbeidet til gågate med leke- 
og oppholdsfunksjoner i 2019, og fungerer nå som 
fotgjengerforbindelse fra Torget til sjøfronten. Delen 
av gata nærmest Torget forringes imidlertid noe av at 
nedkjøringen til Hvaltorget p-kjeller ligger her. Dette 
bidrar til at koblingen mellom Tivolitomta og Torget ikke 
er så god som den kunne vært. 

På tross av nærheten til sjøen gjør trafikken i 
Strandpromenaden, plasseringen av fergeterminalen 
og utflytende bebyggelsesstruktur at koblingen mellom 
sentrum og sjøfronten er begrenset.

På tomta ligger taxisentralen i det nordvestre hjørnet, 
med innkjøring fra Hvalfangergata. I samme hjørne ligger 
pumpestajonen for sentrumsområdet.

Tomta ligger mellom to av sentrums viktigste målpunkter 
for kultur: Hjertnes i vest og Kurbadhagen i øst. Det er 
imidlertid ingen kobling mellom kulturfunksjonene på tvers 
av Badeparken. 

I området rundt Torget ligger typiske sentrumsfunksjoner 
knyttet til handel og servering. 

Sjøfronten sør for tomta preges av fergetrafikken med 
tilhørende biloppstillingsarealer. Øst for terminalen ligger 
flere spisesteder langs sjøen. 

Tomta grenser inntil Strandpromenaden/Tollbugata som tidvis 
har svært mye biltrafikk, og hvor det må forventes forsinkelser 
i rushtiden. Gata fungerer som en barriere for kontakten 
mellom sentrum og sjøen. 

Hvalfangergata/Jerbanealléen/Hjertnespromenaden brukes 
tidvis som snarvei mellom sterkt trafikkerte Museumsgata og 
Sandefjordsveien når det oppstår kø i rushtiden, ellers er det 
begrenset trafikkmengde. Fra Hvalfangergata ligger også 
nedkjøringen til p-kjelleren under Torget og taxisentralen. 

Hjertnespromenaden og Jerbanealléen er en av 
hovedforbindelsene med buss gjennom sentrum, og det er 
stopp rett ved siden av tomta. 

Thor Dahls gate er nylig oppgradert som byrom, og fungerer 
som en av de viktigste fotgjengerforbindelse mellom 
sentrum/Torget og sjøen. Stisytemet i Badeparken binder 
Kurbadet sammen med Hjertnes, men det er ingen tydelig 
hovedforbindelse mellom funksjonene. 

Hovedsykkelrute 1 går gjennom Badeparken like ved tomta, 
og rute 7 på sjøsiden ved fergeterminalen. 

”Parken”
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Rom- og funksjonsprogram

Konseptet må svare på forutsetninger gitt i rom- og 
funksjonsprogram. De viktigste kriteriene å svare på:
• Samskaping
• Møteplass, 
• Arena for læring og opplevelse, 
• Treffe nye grupper
• Legge til rette for studenter
• Takhage
• Torg/ vestibyle som bibliotekets hjerte. Legges i en sentral 

del av vrimlearealet/ fellesarealet. 
• Serveringstilbud
• ByLab!

Konseptet må etablere egne innganger til:
- Bibliotek
- Kulturskole
- Sambruksarealer
Men også innendørs forbindelse mellom sambruksarealer og 
hhv bibliotek og kulturskole. Egen personalinngang legges til 
sambruksarealene.

Adkomster og innganger skal etableres på en slik måte at de 
tiltrekker seg nye brukere, og legger til rette for uplanlagte 
møter og bruk. 

Personalrom legges i sambruksarealene. Men arbeidsrom 
og støttefunksjoner legges i de ulike avdelingene. Altså felles 
spiserom, garderobe, møterom. 

Trafikkflyt, varelevering, parkering. Avklare behov og trafikale 
angrepspunkter. 
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KONSEPTUTVIKLING
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Hjertnes

Kurbadet

Strandpromenaden

Hjertnespromenaden

SANDEFJORDSFJORDEN

TORVET

Bibliotek
Kulturskole

Kulturhus
Kino
Rådhus

Brukerstyrt kulturhus
Musikkscene- Kurbadhagen
Servering

MÅL FOR MULIGETSSTUDIET OG KONSEPTET

Gjennom funn i analysene og vurdering av stedsidentitet har 
vi utarbeidet noen tydelige mål som vi ønsker at konseptet 
vårt skal bygge opp under. Vi vil gjennom mulighetsstudiet 
vårt vise et konsept

- som synliggjør og foredler eksisterende kvaliteter i området. 

- bygger opp under en fremtidig utvikling med fokus på 
kulturelt mangfold.

På denne måten ønsker vi å vise hvordan Sandefjord ved 
å bygge opp under kulturvirksomhet og stedsidentitet kan 
skape grobunn for for videre byliv og vekst.

Målene i mulighetsstudien for Tivolitomta skal være:

Å SKAPE EN TYDELIG KULTURAKSE ØST-VEST 

Å UTVIKLE EN BYGGELSESTRUKTUR SOM IVARETAR PROGRAMMET 
OG STEDET

Å ETABLERE EN ÅPEN OG INKLUDERENDE MØTEPLASS

Å TREKKE INN GRØNNE KVALITETER OG SKAPE VISUELL KONTAKT 
MED HAVET

Å BEVARE OG STYRKE THOR DAHLS GATE OG KURBADHAGEN 
SOM KOBLING MELLOM TORGET OG SJØEN

Å LEGGE TIL RETTE FOR TRINNVIS UTVIKLING

                                                     KONSEPTUTVIKLING
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Målet med konseptet skal være:

Å SKAPE EN TYDELIG KULTURAKSE ØST-VEST

De offentlig tilgjengelige funksjonene som knytter seg til 
biblioteket og kulturskolen  gir gode muligheter for å skape 
en sammenhengende kulturakse fra Hjertnes   i   vest 
til Kurbadhagen i øst. Dette kan danne grunnlaget for 
synergieffekter mellom kulturfunksjonene, gi mulighet til mer 
aktvitet og liv i Badeparken og til å skape en spennende 
grønn forbindelse fra øst til vest. 

Hvordan?
• Legge kulturfunksjoner som satellitter ute i parken i form av 

paviljong, øvingsrom, scene, utendørs galleri og lignende.

• Plassere funksjoner som inngangsparti, vestibyle, kafé med 
uteservering, scene og Bylab slik at de bygger opp om 
aksen og henvender seg slik at de trekker folk til seg.  

• Utforme et byrom med gangforbindelse på tvers av 
parken som binder kulturfunksjonene sammen.

Hjertnes

Kurbadet

Strandpromenaden

Hjertnespromenaden

SANDEFJORDSFJORDEN

TORVET

Bibliotek
Kulturskole

Kulturhus
Kino
Rådhus

Brukerstyrt kulturhus
Musikkscene- Kurbadhagen
Servering
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Målet med konseptet skal være:

Å UTVIKLE EN BEBYGGELSESTRUKTUR SOM IVARETAR 
PROGRAMMET OG STEDET

Basert på resultatene fra analysen utført i første fase, er  
et  mål at bygningen(e) på Tivolitomta skal innordne seg 
bebyggelsesstrukturen på stedet som frittliggende bygninger 
organisert i klynge(r). 

Vi definerer tomta som en del av parkområdet/ bystrukturen 
øst/ vest, snarere enn nord/ sør. Kvadraturen videreføres ikke, 
vi dyrker den åpne frittliggende strukturen på en slik måte at 
koblingen koblingen mellom kulturfunksjonene ved Hjertnes i 
øst og Kurbadet i vest oppleves som intuitiv og lesbar i bybildet. 
Vi ønsker ikke at bebyggelsen skal bli en visuell barriere mot 
fjorden, men åpne opp og skape spennende siktelinjer og 
åpninger hvor fjord møter land og by.

Bebyggelsesstrukturen skal følge programmet. Bebyggelsen 
skal oppleves som en åpen og inkluderende møteplass. 

Vi skaper en fysisk kontakt/ forbindelse mellom Badeparken 
og Kurbadhagen. Vi foreslår også en visuell kontakt mellom 
fjorden og sentrum, samtdig som den skal danne en fysisk 
barriere mot trafikken på Strandpromenaden. 

Hvordan?

• Flere bygningskropper i klynger

• Smett og smyg

• Variasjon i høyder og volum

• Siktlinjer
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Målet med konseptet skal være:

Å ETABLERE EN ÅPEN OG INKLUDERENDE MØTEPLASS 

I tillegg til å svare på funksjonsprogrammet knyttet til bibliotek 
og kulturskole, skal bygningene på Tivolitomta bidra til å 
forsterke kulturaksen øst/vest og være en videreføring av 
bygulvet også innendørs. 

Bygget skal oppleves som åpent og inkluderende, og være 
et møtested for alle generasjoner. 

Bygget skal levere bærekraftige bygningsmessige løsninger, 
og ha et stort fokus rettet mot sosial bærekraft. 

Bygget skal legge til rette for at mennesker aktivt oppsøker 
området. Det skal tilrettelegges for flere typer bruk hvor folk 
vil møtes og oppholde seg i kortere eller lengre perioder på 
forskjellige tider av døgnet. 

Ved å lede folk gjennom felles funksjoner og arealer for å 
komme til de spesifikke tjenestene man er der for, kan man 
skape planlagte og uplanlagte møter og opplevelser. Dette 
vil igjen skape et tettere fellesskap mellom byens mange 
generasjoner og borgere.

Hvordan?

• Romslige og hyggelige fellesarealer

• Sambruk av arealer og funksjoner

• Bevvist plassering av de ulike funksjonene

• Strategisk orientering og plassering av hovedinnganger
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Målet med konseptet skal være:

Å TREKKE INN GRØNNE KVALITETER OG SKAPE VISUELL KONTAKT 
MED HAVET

Tomta fungerer i dag som parkering det meste av året, men 
også som sesongbasert møteplass mange unge har et forhold 
til gjennom tivolibesøk. Biblioteket og kulturskolen vil bli en 
ny sosial møteplass som vi styrker ytterligere gjennom også å 
tilrettelegge for opphold og aktiviteter utendørs. Vi trekker de 
grønne kvalitetene i omgivelsene og nærheten til sjøen inn 
som viktige komponenter i utformingen av prosjektet.

Hvordan?
• Gjennom å skape en vakker bibliotekshage som støtter 

opp om aktivitetene innendørs, og som kan benyttes 
som et pedagogisk verktøy. En bibliotekhage med plass 
til dyrking av spiselige veskster kan benyttes i forbindelse 
med matverkstedet og kursvirksomheten innen lokal 
matkunnskap og kreativt arbeid med mat. Kaféen kan 
bruke ingredienser fra hagen, og få en inviterende, grønn 
plass til uteserveringen sin. I hagen bør det også gjøres 
plass til utescene for arrangementer om sommeren, gjerne 
i nærhet til kaféen og vrimlearealene.

• Strandpromenaden og fergeterminalen utgjør i dag en 
fysisk og visuell barriere mellom Tivolitomta og sjøfronten, 
og vil sannsynligvis gjøre det i lang tid fremover. Ved å 
utforme bygningen med en fasade mot sjøfronten, og 
plassere almenne arealer i deler av bygget som henvender 
seg mot sør og i riktig høyde, skapes muligheten til sikt mot 
havet og en forbedret visuell opplevelse av nærheten til 
sjøen. Tilgang til en takhage med riktig orientering skaper 
ytterligere potensial for dette. 

• Kapasiteten til fordrøyning av overvann kan økes ved 
å sørge for at en større andel av tomta dekkes med 
vegetasjon og/eller permeable overflater. Et grønt tak 
eller lignende kan i tillegg benyttes til utendørsaktiviteter. 

• Ved å utforme uteområdene med inspirasjon fra naturen 
som var her tidligere og tilbakeføre grønne kvaliteter 
som har gått tapt, kan prosjektet forankres til stedet og 
historien. 

• Det legges et grunnlag for å øke det biologiske mangfoldet 
på tomta gjennom å utvikle robuste samplantinger med 
innslag av stedegne arter. 

Strandpromenaden

Hjertnespromenaden

SANDEFJORDSFJORDEN

TORVET

BIBLIOTEKSHAGEN

Badeparken

Kurbadhagen

Grønne flater
Takhage
Café m/uteservering
Dyrking
Matkurs

Visuell forbindelse til fjorden
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Målet med konseptet skal være:

Å BEVARE OG STYRKE THOR DAHLS GATE OG KURBADHAGEN 
SOM KOBLING MELLOM TORGET OG SJØEN 

Koblingen mellom Torget og Tivolitomta er ikke optimal, men 
er blitt betydelig bedret med oppgraderingen av Thor Dahls 
gate til gågate og kvalitetshevingen på Kurbadhagen i 
2019. 

Vi mener det er riktig å satse videre på denne koblingen 
som hovedforbindelse for myke trafikkanter til sjøen, og har 
utviklet et konsept som styrker denne som byrom. 

Hvordan?

• Ved å orientere innganger slik at de innbyr til bruk av 
byrommet

• Ved å plassere funksjonene i det nye bygget slik at de 
støtter opp om det eksisterende byrommet

• Ved å sørge for at de gode solforholdene blir ivraretatt 
ved utforming av nye bygningsvolumer.

TORVET

Strandpromenaden

Thor Dahls gate

Hjertnespromenaden

SANDEFJORDSFJORDEN

Bibliotek
Kulturskole

Sjøfronten
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Målet med konseptet skal være:

Å LEGGE TIL RETTE FOR TRINNVIS UTVIKLING 

Konseptet skal kunne utvikles i flere trinn og tåle en trinnvis 
utnyttelse med tanke på fremtidige endringer og behov for 
bygningsmasse. 

En trinnvis utvikling skal legge tilrette for mulige utvidelser, 
som for eksempel en større undervisningsinstitusjon til 
Sandefjord hvor en plassering på Tivolitomta ville være 
optimal.  

Hvordan?

• Oppbrutte volumer

• Utnytte fotavtrykket

• Rasjonelt bæresystem

• Fleksible og generelle arealer

• Elastisitet i bygningsmassen

• Vurdere muligheten for å ikke bebygge deler av tomta 
nå

• Adkomster og og plassering av parkerinsarealer under 
bakken

• Midlertidige installasjoner i byggefase for å aktivere 
byrommet

TRINN 1TRINN 1 TRINN 3TRINN 2

< < 
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PROSESSEN
Ved starten av prosjektet foretok vi analyser som la grunnlaget for vårt 
fokus på Tivolitomta og konseptet vi har valgt å videreutvikle. Gjennom 
diskusjoner og drøfting av byen og området satt vi noen rammer for vår 
tolkning av en stor og viktig del av Sandefjord sentrum. Tivolitomta er i 
dag en åpen, utendørs parkeringsplass, men er fint plassert mellom flere 
rom av lokal og national betydning.

MANGLENDE BINDELEDD MELLOM BYENS KULTURELLE FUNKSJONER
Vi har valgt å definere området som nedre sentrum, hvor 
punkthusbebyggelse, stor variasjon i bygghøyder, parken og de 
store, grønne områdene skiller dette fra kvartalstrukturen nord for 
Hjertnespromenaden. Forbindelsen mellom sentrum og fjorden er 
allerede godt ivaretatt av Jernbaneallen og opparbeidingen av Thor 
Dahls gate som miljøgate. Til tross for dette synes vi at mange ikoniske 
bygg og monumenter i dette området fortjener et bindeledd på tvers 
som vil øke utnyttelse, tilstedeværelse og gleden byens fellesstue.

KULTURELL AKSE MED TIVOLITOMTA SOM KOBLINGEN
Plasseringen av nytt bibliotek og kulturskole på Tivolitomta
innebærer potensiale til å skape en sammenhengende
kulturakse fra Hjertnes i vest til Kurbadhagen i øst. Dette kan
skape synergi mellom kulturfunksjonene, gi mulighet til mer
aktivitet og liv i Badeparken og til å skape en spennende
grønn forbindelse fra øst til vest. 

FYSISK BARRIERE MED VISUELL KONTAKT
Strandpromenaden og fergeterminalen utgjør i dag en fysisk og visuell 
barriere mellom Tivolitomta og sjøfronten, og vi ønsker derfor gjennom 
vårt konsept å danne en fysisk barriere mot trafikk og støy, som samtidig 
skaper en visuell kontakt mellom sentrum og fjorden.

TRAFIKALE FORBINDELSER
Vi anbefaler at man ser på muligheten for å avgrense trafikk rundt tomta 
for tryggere ferdsel for både små og store besøkende. Vi anbefaler på 
sikt parkering under terreng for alle brukere av området.

SONEINNDELING
Parken er stor og dominerende og kan fremstå utrygg på kveldstid. Våre 
innslag vil definere flere klare soner med kontinuerlig aktivitet som vil gjøre 
området som helhet tryggere for alle. 

TIVOLITOMTA SOM DEL AV HELHETEN
Vi håper et større og mer helhetlig grep vil aktivisere området i bakkant 
av havna, uanvhengig av planene rundt trafikkavvikling og utydeligheter 
i forbindelse med dagens ferjetransport.

DRØFTELSE - UTVIKLING, KVALITETER OG KONSEPT

Hjertnes

Kurbadet

Strandpromenaden

Hjertnespromenaden

SANDEFJORDSFJORDEN

TORVET

Bibliotek
Kulturskole

Kulturhus
Kino
Rådhus

Brukerstyrt kulturhus
Musikkscene- Kurbadhagen
Servering

TORVET

Strandpromenaden

Thor Dahls gate

Hjertnespromenaden

SANDEFJORDSFJORDEN

Bibliotek
Kulturskole

Sjøfronten

Bibliotek
Kulturskole

Badeparken

                                                   KONSEPTUTVIKLING
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Parameter Konsept A Konsept B Konsept C Konsept D Konsept E Konsept F Konsept G Konsept H Konsept I Konsept J Konsept K

Utnyttelse (av 
tomta)

Tilpasning 
bebyggelses-
struktur

Trafikkavvikling

Aktivisering av/ 
kobling til:

• Kurbadet/Thor 
Dahls gt.

• Torget

• Badeparken/ 
Hjertnes

• Sjøfronten

Akse (byromsakse 
mellom 
kulturfunksjonene)

Mulighet for trinnvis 
utvikling/Fleksibilitet

VEKTING 6 2 7 2 3 1 8 1 4 4 5

Evalueringskriterier
Utnyttelse: Hvordan konseptet utnytter tomten, og muligjør eller begrenser fremtidig endring i utnyttelsen. 
Bebyggelsesstruktur: Hvordan forholder konseptet seg til det som vi i våre analyser har definert som et sammenhengende område med ”klyngebebyggelse”? Park/Hjertnes-Badeparken-Tivolitomta-Kurbadet
Trafikkavvikling: Hvordan muliggjør konseptet atkomst fra etablert gatestruktur for nyttetrafikk, stigebil, vareleveranse etc. Muliggjøres atkomst med bil fra Hvalfangergata?  
Aktivisering/kobling til
- Kurbadet: Vurdering av hvordan konseptet forholder seg til eksisterende byrom i Thor Dahls gate og Kurbadhagen. Etableres nye byrom, defineres de bedre? Forsterkes aktivitetene? Hvordan blir solforholdene? 
- Torget: I hvilken grad gir konseptet mulighet for en god kobling til Torget. 
- Badeparken/Hjertnes: Badeparken er stor. Konseptet vurderes opp mot i hvilken grad det bidrar til å definere parken, kobler den med resten av området og bidrar til å aktivisere parken. 
- Sjøfronten: I hvilken grad gir konseptet mulighet til å skape en visuell kobling til fjorden. 
- Akse: I hvilken grad fungerer/ atablerer konseptet mulighet en byromsakse mellom kulturfunksjonene.
Trinnvis utvikling: Fleksibilitet i utbyggingstakt. Kan man utvikle deler av konseptet i trinn. 

Innledningsvis i prosessen evaluerte vi en rekke skissemessige konsepter opp mot målene vi har satt for konseptet. Vi valgte å jobbe videre med konsept F og H som underlag for bearbeiding da 
disse skåret best på måloppnåelse. 
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KONSEPT - OVERORDNET GREP 

Hjertnes

Strandpromenaden

Hjertnespromenaden

SANDEFJORDSFJORDEN

TORVET

Kulturhus
Kino
Rådhus

Kurbadet

Bibliotek
Kulturskole

Kurbadet

Kurbadet

Park Hotel

KULTURAKSEN SOM BINDER BYEN PÅ TVERS 

Tivolitomta er et viktig ledd i å binde sammen de mange 
kulturopplevelsene langs Sandefjordsfjorden i en kulturakse 
fra Hjertnes Kulturhus i vest til Kurbadet og restaurantene langs 
vannet i øst. 

I et samfunn som stadig digitaliseres, og dermed isoleres, 
er det viktig å styrke de etablerte instansene i kommunen 
og skape attraktive fellesrom som fremmer planlagte og 
uplanlagte møter på tvers av generasjoner og samfundslag. 
Området har lang historie for å trekke folk sammen til både 
fest, selvdyrking og lek.

Ved å sentralisere biblioteket og kulturskolen håper vi å 
aktivisere et viktig holdepunkt i sentrum. Vi vil med dette også 
strekke funksjonene utover de nærliggende områdene med 
faste og midlertidige instalLasjoner og paviljonger for ulike 
opplevelser av byens kultur.

Grep vi vil gjøre på Tivolitomta er å
-skape en definert akse gjennom tomta, både innomhus og 
utomhus, for å binde sammen Badeparken og Kurbadet.

-gi tomta en utforming som støtter opp allerede gode bygrep 
som feks Thor Dahls gate.

-variere bygningsmasser som inkluderer bibliotek, kulturskole, 
åpne og lukkede fellesarealer, kjøkken og muligheter for 
aktiviteter som involverer mat.

-utvikle en bebyggelse tilpasset områdets typografi, som tar 
hensyn til nærliggende høyder og skala.

-dyrke en bebyggelse som åpner opp for felleskap og mot 
utsikt, og skjermer for støy og trafikk.

Kulturaksen strekker seg ut over tomta å binder byen på tvers 
ved funksjoner som små ulsslag som for eksempel
- mobilt bibliotek på torvet,

- faste og midleritdige kunstintallasjoner i parken,

- tilrettelagte trygge oppholdsareal,

- grønne korridorer med god belysning,

- matpaviljonger,

- utendørsscene og lerret og

- skulptur og lekeelementer.

                                                 KONSEPTET
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HJERTNES 
KULTURHUS

KURBADET

HVALFANGERGATA

M
USEUM

SG
ATA

HUSET

TORVET

taxi

pumpestasjon

BIBLIOTEK OG KULTURSKOLE

HJERTNESPROMENADEN

STRANDPROMENADEN

utendørs kino 

Åpne bygg mot uterommet

PARK HOTELL

paviljong med scene

matmarked-
foodtrucks

friluftsgalleri

Hvalfanger-
monumentet

lekeplass

hovedinngang

hinder-/klatreløype 

ballspill

midlertidig park

fergeterminalen

Kurbadhagen

p-plass

buss

Etappe 2 Thor Dahls gate

Ny lommepark

utvidet fortau

Ny attraksjon?

amfi

amfi

Portal til 
kulturaksen

Festivaler og større 
arrangementer

FLEKSIBLE FLATER

AKTIVITETSFLATER

KONSEPT - OVERORDNET GREP - 
Kulturaksens små pulsslag skaper midlertidige og faste byrom for varierte  opplevelser av byens kultur

5
m

4
m

4
m

4
m

6
m

4
m

4
m

4
m

3
m

3
m

4
mFolkets Hus

Color Line

Preståsen

Sandefjord

Havnevesen

Installasjon langs

kulturaksen Bibliotek

Kulturskole
HUB+kontorer

Hvalfangergata Tollbugata/Strandpromenaden

Snitt A-A. Tatt gjennom

kulturskole, mot øst.

Restaurant

BibliotekKulturskole

ByLab

Tor Dahls GateJernbanealleen Museumsgata

Snitt B-B. Tatt gjennom

bibliotek, mot nord.

Sandefjordsveien

Park Hotell

Badeparken

BibliotekKulturskole

ByLab

Tor Dahls GateJernbanealleen Museumsgata

Snitt B-B. Tatt gjennom

bibliotek, mot nord.

HUB+ kontorer

Byggetrinn 2Matsentral

Byggetrinn 3

Restaurant

Byggetrinn 2

Disp. lokale

Byggetrinn 3

Folkets hus

Hvaltorvet

KurbadetThor Dahls GateJernbanealleen Museumsgata

Snitt C-C. Tatt gjennom

kulturaksen, mot nord.
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KONSEPT - OVERORDNET GREP 
Kulturaksens små pulsslag skaper midlertidige og faste byrom for varierte opplevelser av byens kultur

Utekino i det grønne For å skape en rød tråd som binder områdene 
sammen kan aksen utformes med byromsgulv, 
møblering, skilt og skulpturelle elementer i et 
gjennomgående design

Skulptur og lekeelement Kulturaksen bør by på overraskelser underveis Galleri og utstillinger i friluft

Paviljonger og scener for musikk, teater og andre kulturaktiviteter Plass for matvogner og utendørs servering- mat er også kultur!

utendørs kino 

utendørs 
amfi

eksisterende 
plass

dam

Kan kulturhus og hotell 
åpnes mer mot parken?

HJERTNES KULTURHUS

Hovedinngang kulturhus

hovedinngang

paviljong med scene

matmarked-
foodtrucks

friluftsgalleri

portal mot nytt 
bibliotek og 
kulturskole

taxi

Romskapende 
byromsmøbel

hinder-/klatreløype 

TIVOLITOMTA

                                                 KONSEPTET
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KONSEPT - KULTURHUS OG BIBLIOTEK - stemningsperspektiv

KONSEPTET
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BIBLIOTEKET OG KULTURSKOLEN SKAPER ET AKTIVT BYROM OG 
ER BINDELEDDET MELLOM ØST OG VEST, NORD OG SØR

Det etableres en tydelig gjennomgang/forbindelse gjennom 
området, retning øst/vest. Aksen er tenkt som en aktiverende 
sti som inviterer til besøk og opphold, den uformelle pausen 
og det offentlige byrommet.

Her etableres for eksempel cafémiljø, utendørs scene, åpne 
og lukkede byrom i forbindelse med ankomst til funksjonene 
i byggene. Byrommene etableres i gateplan og på 
bygningenes flere grønne tak og skaper fysiske og visuelle 
forbindelser mellom by og fjord.

Bygningenes volum løfter seg fra gateplan i forskjellige nivåer 
med trapper, amfi og grønne terrasser hvor offentligheten 
kan oppholde seg. Kulturhuset og biblioteket skal være de 
aktive funksjonene til alle døgnets tider som styrker Sandefjord 
som byen med kulturen i hjertet. Bygningene og uterommene 
skal være tilgjengelige og uformelle.

Rommet mellom bygningene skal kunne brukes til å stille 
ut kulturskolens verker og være et sted hvor gatekunsten 
møter det akademiske. Det skal være et sted for mangfold, 
fprdypelse og kreativitet.

Det skapes et offentlig atrium mellom det foreslåtte byggetrinn 
1 i sør mot byggetrinn 2 og 3 i nord. Gående og syklende 
ledes intuitivt gjennom aksen, og for eksempel midlertidige 
og faste kunstinstallasjoner leder deg gjennom tomten og 
byggene. Det offentlige atriumet skal i byggefasen aktiveres 
med funksjoner som understøtter kulturaksen og opptre som 
pulsslag i denne.

Sum areal (BRA) alle byggetrinn= 17 500m2 

Tomteutnyttelse= ca. 150% 
(med  utgangspunkt i tomtestørrelse=11 500m2)

Filnavn

22.21 Tivolitomta.pln
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KONSEPT - KULTURHUS OG BIBLIOTEK - Bygninger og funksjoner
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MATERIALENE - KOBLINGEN MELLOM UTE OG INNE

En kombinasjon av materialer som oppleves som tunge og lette kan benyttes til å underbygge konseptet og danne 
spennende koblinger mellom utvendige og innvendige rom.
Byggetrinnene skal opptre som hverandres motsetninger for å styrke koblingen mellom dem og konteksten. De skal 
være en fletning som forbinder by og fjord og skaper forbindelsen mellom dem og tomten.

Søndre del (Byggetrinn 1)
BASEN
Den tunge basen skal oppleves som en forlengelse av terrenget. Bygningene løfter seg opp av den urbane 
belegningen i form av kledning i norsk naturstein som en forlengelse av denne. Bygningene skal skape forankring til 
konteksten og ha en tyngde som solide kulturelle funksjoner i byen.

VOLUMEN
Volumene skal ha et lettere uttrykk som gir en åpenhet og en kobling mellom ute og inne når man står på taket 
av den tunge basen eller på bakken. De skal invitere til besøk gjennom deres transperante og levende fasader. 
En kombinasjon mellom glass og synlig konstruksjon som hviler på byens fundament gir inntrykk av en ærlighet og 
åpenhet. 

Nordre del (Byggetrinn 2 og 3)

KVARTALBEBBYGGELSE, 1-2 ETASJE - BASEN
Nordre del skal være kontrasten til Søndre del, den skal åpne som opp mot byens sentrum og torget for å invitere 
til besøk. Basen i kvartalsbebyggelsen, som forholder seg til bakkeplan har derfor et åpent og lett uttrykk med glass 
eller transparente flater. Dette legger til rette for aktive gater og byrom. 

KVARTALBEBBYGGELSE, 2-4 ETASJE - VOLUMENE
Volumene skal mot byen ha et tyngre uttrykk som speiler de klassiske mursten og pussede murfasader i sentrum. Her 
kan det bli rom til kontorer og andre funksjoner som krever en mer privat fasade.
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N
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KONSEPT - KULTURHUS OG BIBLIOTEK - materialitet eksteriør

                                                 KONSEPTET
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KONSEPT - KULTURHUS OG BIBLIOTEK - koblingen mellom by og fjord

                                                 KONSEPTET
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Installasjon langs

 kulturaksen

Bibliotek

HUB+kontorer

Tollbugata/Strandpromenaden

Snitt A-A. Tatt gjennom på tvers av aksen

gjennom gårdsrom, mot øst.

Restaurant

TUNGE ELEMENTER 

LETTE ELEMENTER

SNITT C-C (mindre utsnitt 1:200)

Fletningseffekten mellom det tunge og det lette- som 
oppstår mellom den søndre og den nordre delen av 
prosjeket danner et spennende byrom som bygger 
opp under ønsket om aktivitet langs kulturaksen og som 
koblingen mellom fjord og by.

FJORDBY

kontorer
HUB

restaurant
bibliotek

kulturskole
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BIBLIOTEKRESTAURANTKONTOR
HUB

undervisning
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KONSEPT - KULTURHUS OG BIBLIOTEK - materialitet interiør

INTERIØR - KOBLINGEN MELLOM UTE OG INNE

Zoom ut

Mot havna og badeparken bygges det opp under en visuell 
forbindelse fra 2. plan og oppover i etasjene. Basen fungerer 
her som en buffer mot traffikken på Srandpromenaden og 
langs Jernbanealeen. 

Utsikten til de store landskapsrommene mot sjøen og 
badeparken trekkes inn i interiøret oppover i etasjene. 
Utsikten, orienteringen og en kontakten med omgivelsene 
gir et fint tilskudd som danner grunnlaget for et interiør som 
endrer seg sammen med omgivelsene,  i takt med årstidene.

Zoom in

Mot kulturaksen legges det opp til en tettere forbindelse 
der overgangen mellom ute og inne er glidende. 
Takterrassen og bibliotekshagen trekkes inn i bygget på 
2.plan. På bakkeplan mot Kulturaksen, Tor Dahlsgate og 
Hvalfangergata legges det opp til en tett kontakt med  
aktive fasader på bakkeplan. 
  

Overgangen mellom den tette basen og de lettere 
volumene oppover i etasjene bidrar til å gi en opplevelse av 
kontraster og overganger i interiøret. Der de tunge fasadene 
bidrar til mer introverte interiører. De lette volumene kobler 
seg på omgivelsene og det oppstår et spenningsfelt mellom 
ute og inne. N
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Vi tror på et godt samspill mellom de indre og ytre rommene, og å trekke kulturaktivitetene ut i byen. Bygulvet forbindes 
med takhagen via en skrånende takflate i forgrening fra Thor Dahls gate. På taket finnes dyrkingsglater med blomster 
og grønnskaer til bruk for kaféen og kurs i regi av kulturskolen, og en takhage med utsikt mot fjorden som er åpen for 
alle. Sentralt på nordfasaden forbindes taket med kulturaksen via et stort amfi med scene i bunnen, hvor man kan sette 
opp utendørs forestillinger og konserter. Her finner man også uteservering for husets kafé. Mellom parkeringsplassen og 
bygget anlegges en midlertidig park som kan utformes med skiftende tematikk og ustillinger. Når den nordlige delen av 
tomta bygges ut må parken vike for et nytt byrom som oppstår mellom bygningene. Utomhusplan for byggetrinn 1. Parkeringen øst for pumpehuset forbeholdes kulturhus og bibliotek. Mellom 

parkeringen og biblioteket/kulturskolen kan det anlegges en midlertidig park. 

50 p- plasser

midlertidig park

Hvalfangergata

amfi

scene 

servering

takhage

hovedinngang

Tollbugata

Folkets hus

Jernbanealléen

pumpehuset

nedkjøring p-kjeller

ny plass med 
busstopp

kiss´n ride
Kulturskole

Bibliotek

Bibliotek

Bylab

gateparkering fjernes, 
fortau utvides og 
beplantes

taxi

skøytebane

Huset

atkom
st til tak

dyrkingsareal

Kurbadhagen

Ny sti mot 
Carlsenkvartalet

inngang bylab

Thor Dahls gate

KONSEPT - KULTURHUS OG BIBLIOTEK - uterom og byliv
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KONSEPT - KULTURHUS OG BIBLIOTEK - trinnvis utvikling

En trinnvis utvikling muliggjør at pumpestasjon og taxisentral 
kan beholdes på tomta til ny plassering er avklart. Disse 
funksjonene kan også innlemmes i nye lokaler, for eksempel 
i forbindelse med byggetrinn 2. Noe parkering kan beholdes 
på nordre del av området. Se utomhusplan. 

Byggetrinn 1 

Byggetrinn 1 inneholder de primære funkjonene som er 
forespurt i forbindelse med dette oppdraget. 

Byggetrinn 1: Bibliotek 
                      Kulturskole
                      Sambrukslokaler og kafe 
                      Bylab

Sum areal, byggetrinn 1= 9050m2

Bebyggelsen i byggetrinn 1 ,er bygd opp av en base som 
binder all bygningsmassen på 1.etg. sammen. Tilknyttet 
basen er det lagt volumer med høyder fra 1-4.etg. Volumene 
er trappet ned mot Kurbadet og Kulturaksen og opp mot 
Jernbanealeen. 

Bebyggelsen i 2. og 3. byggetrinn håndterer:
4) koblingen mot sentrum
5) koblingen mot kulturaksen og 
byggetrinn 1

Bebyggelsen i sør og i nord bindes sammen via et felles 
gårdsrom som er koblet på kulturaksen og forbindelsen 
gjennom området.

Byggetrinn 2 og 3 inneholder tillegsfunksjoner til programmet i 
oppgaven. Foreslåtte funksjoner er;

Byggetrinn 2: Hub+ kontorlokaler
                   Restaurant
        Undervisningsfasiliteter

Sum areal, byggetrinn 2= 4100m2

Byggetrinn 3: Matsentral
                   Disponibelt areal for næring.
                   Eks. popup.

Sum areal, byggetrinn 3= 4350m2

Basen skal oppleves som en forlengelse av parkdraget og 
bygulvet i området. Taket og takterrassende tilgjengeliggjør 
utsikten til havet. Innvendig er det også en god visuell 
forbindelse fra biblioteket og kulturskolens arealer til havet og 
til badeparken.

Basen er allment tilgjengelig fra bakkeplan. Den skal oppleves 
som en del av terrenget som bretter seg opp, danner en fysisk 
bariære mot trafikken på Strandpromenaden og som gir luft 
og utsyn mot havet.

Bebbygelsen i første byggetrinn håndterer,

1) den trafikkerte Strandpromenaden
2) utsikten mot havet  og havnefronten
3) koblingen til badeparken og kurbadet. 

Byggetrinn 2 og 3

Bebyggelsen i nord (byggetrinn 2 og 3) har en kvartalsmessig 
utforming. Den er oppdelt i volumer i ulik høyde. Volumene 
forholder seg til omkringliggende bebyggelse. Den møter 
den høyeste sentrumsbebyggelsen på 4 etg. og den laveste 
på 2 etg
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