
Fortettingsanalyse - Sandefjord

Veileder



Innledning

• Landskap 

• Grønnstruktur

• Bebyggelsesstruktur 

• Formingsfaktorer
 

Dette er en pedagogisk veileder som definerer og forklarer viktige prinsipper for fortetting med 
kvalitet i Sandefjord.

De største utfordringene ved fortetting er at det kan bidra til nedbygging av byens grønne lunger,
med derav følgende redusert bokvalitet, og at utearealer og rommene mellom husene bortprioriteres, 
mangler eller er fragmenterte.
Fortettingsprosjekter må tilby sine beboere utearealer med kvalitet, som er egnet for barns lek.
Balkonger kan ikke dekke behovet på en egnet trygg måte.
Utearealer er viktige for barns utvikling, for trivsel, og på lang sikt for folkehelsen, fordi de fremmer 
lavterskel fysisk aktivitet for alle.

Det er viktig at ny bebyggelse er tilpasset stedet - landskapet og omkringliggende bebyggelse,
for at de stedlige kvaliteter ikke skal forringes ved fortetting.

Veilederen er tydelig på de typiske utfordringene ved fortetting, og gir konkrete løsninger på disse.
Nye tiltak bør følge de fleste av formingsfaktorene for å sikre god stedstilpasning og ivaretakelse av 
nærområdenes karakter og identitet.
Prinsippene er illustrert grafisk og formidlet i korte tekster.
Det vises fotografier fra utvalgte steder i Sandefjord som tjener som eksempler på særlige kvaliteter 
ved Sandefjord, og utfordringer ved fortettingsprosjekter.

Veilederen er strukturert rundt følgende tema:

Prinsippene er illustrert grafisk og formidlet i korte tekster.
Det vises fotografier fra utvalgte steder i Sandefjord som tjener som eksempler på særlige kvaliteter 
ved Sandefjord, og utfordringer ved fortettingsprosjekter



Sandefjord er preget av åpenhet og utsyn til 
vid himmel, til kolle- og åslandskapet i og rundt 
byen, og mot fjorden. 
Det er viktig at disse kvaliteter ikke forringes 
ved fortetting.

Leilighetsbygg bør utformes og plasseres på en 
måte som ikke reduserer åpenhet og utsyn i 
stor grad, og ikke bryter silhuetter i landskapet 
eller hindrer sikt mot fjorden og kolle- og 
åslandskapet.

Nybygg bør utformes i samspill med 
omgivelsenes karakter, naturgitte forhold på 
stedet, og kulturlandskapet. 
Bebyggelsen bør underordne seg områdets 
topografiske særpreg og ta vare på 
eksisterende vegetasjon og landskapsbilde.

• endres landskapsbildet? (brytes silhuetter i 
landskapet?

• reduseres åpenheten i området?
• reduseres utsyn?
• blokkeres siktlinjer? 

Sjekkliste:

Landskaps- og bybilde

Terreng og stedlig vegetasjon

• Arbeide med terreng i stedet for å planere.
• Bevare fjell i dagen og vegetasjon.
 

Sjekkliste:

Eksisterende terreng bør avgjøre hustype/
bebyggelsesmønster.

Bebyggelse bør tilpasses bevaringsverdige fjell i 
dagen, koller, og verdifull vegetasjon, samt 
enkelttrær av verdi.

Landskap

Terreng/skråninger kan utformes med kvaliteter 
for lek, opphold, aktivitet og rekreasjon.

Eksempel fra Sandefjord: fotografiene viser kvaliteter ved Sandefjords landskaps- og bybilde.

Eksempel fra Sandefjord:

foto
Hauanveien/Kjellbergveien

Fv 170 Halfdan Svartes gate Bugårdsgata Hauanveien

Hageveien C A Larsens gate



• Variert vintergrønt
• årstidssensitiv beplantning

 

Årstidsvariasjon

Sjekkliste:

Sjekkliste:

Med det grønne får man årstidsvariasjoner.
Store trær, med variert sammensetning av 
trær med løvsprett på ulike tider og ulike 
høstfarger gir naturopplevelse i en tettere by.

Grønnstruktur

• Ny bebyggelse plassert i henhold til en 
helhetlig grønnstrukturplan.

• God tilgjengelighet til park, friområde eller 
grøntdrag fra alle nye boligområder.

 

Ubebygde grønne områder, som parker, 
kirkegårder og naturområder har betydning for 
både økologi og rekreasjon. 
En god grønnstruktur innebærer at det er 
sammenheng mellom de større grøntområdene. 
Sammenhengen kan ivaretas ved turveier i 
frodige grøntdrag. De skal fungere som økologiske 
forbindelser i tillegg til å gjøre det attraktivt for 
folk å bevege seg ute. 
Fortetting vil kunne innebære at hageområder 
reduseres. I forlengelsen av fortettingsstrategien 
anbefaler vi at det utvikles en helhetlig plan 
for grønnstruktur, som viser hvordan grønne 
sammenhenger skal ivaretas.

Eksempler fra Sandefjord: 

Lundenveien Sandar Kirke Bugårdsgata Hystadveien



uterommets størrelse og dimensjoner

Sjekkliste:

Bebyggelsesstruktur

Uterommets størrelse og dimensjoner

• Bebyggelsens form og plassering på tomta 
gir rom for attraktive uterom med livskraftig 
vegetasjon

• Trygg lek; skille mellom trafikk og lekeareale
 

Det er viktig at det er tilstrekkelig plass for lek og 
opphold i uteoppholdsarealene.
Bebyggelsens form og plassering på tomta er 
avgjørende. 
Valg av struktur avgjør om du får 
sammenhengende eller fragmenterte uteområder.

Uterommets innredning og møblering

Sjekkliste:

• Uteområder med frodig vegetasjon. Den bør 
være flersjiktet og variert. 

• Gode vekstforhold. Det innebærer tilstrek-
kelig jordvolum og akseptable silforhold for 
planter. 

• Grøntområder utformet slik at de ivaretar 
vannforhold.  

• Det anbefales å sette krav til Blågrønnfaktor.
• Ulike soner for lek/aktivitet og rekreasjon.
• Variasjon i belegning. 

Bygninger, anlegg, leke- og 
uteoppholdsarealer bør ha høy arkitektonisk 
kvalitet, både med hensyn til form, løsninger 
og materialer, og bør utformes slik at de 
samspiller estetisk og bruksmessig.
Materialer og løsninger bør ha gode 
aldringsegenskaper og være lette å 
vedlikeholde.

Eksempler fra Sandefjord: 

tv Hystadveien og th Hystadveien/Høsts gate

Eksempler fra Sandefjord:

Hystadveien

Fotografiene viser eksempler på lite 
brukbare utearealer.

Tidemanns gate

Fotografiene viser eksempel 
på lite brukbare utearealer.

Lindgaards gate



• Er overgangen mellom offentlige og private 
uterom tydelig definert?

 

Sjekkliste:

fotografiene viser eksempler 
på definert grense mellom 
offentlig og privat

Eksempler fra Sandefjord:

Bebyggelsesstruktur

Utearealer - offentlig/privat

For utearealenes brukbarhet er det avgjørende 
med klare grenser mellom offentlig og privat.
Dersom det er uklart om plenen rett utenfor 
et fortettingsprosjekt er privat eller offentlig, 
kan det føles ubehagelig å ta den i bruk, fordi 
beboere føler seg malplassert, og øvrige er 
usikre på om de invaderer privat område.
Resultatet blir gjerne at ingen bruker området.

fotografiene viser eksempler på uklar grense mellom offentlig 
og privat

Møllers gate Rosenvolds gateLeikvollgata

Lundenveien

Kathrineborggata



I utvalgte områder kan kvartalsstruktur 
opprettholde bokvalitet og stedsidentitet, 
og samtidig gi skjermede utearealer for 
beboerne.
Det er viktig å unngå for høy tetthet, og å 
avstemme forhold mellom høyder og 
avstander i bebyggelsen for å sikre gode nok 
sol- og dagslysforhold, sikre utsyn, og sikre 
gode utearealer.

Kvartalstypologien kan bearbeides og gjøres 
mer “porøs” ved å lage åpninger og variere 
høydene, for å gi mer åpenhet, utsyn og 
bedre solforhold.

Skala
Ved tilpasning av leilighetsbygg i 
småhusområder er det viktig at man tilpasser 
nybygget til skalaen i området.
Man kan bryte opp bygningsvolumene og 
trappe ned i høyde mot omkringliggende 
bebyggelse.
Man kan arbeide med detaljering og 
materialitet i fasaden for å møte en 
menneskelig skala.

Sjekkliste:

Kvartalsstruktur

Bebyggelsesstruktur

Eksempel fra Sandefjord:

Eksempel på kvartalsstruktur med småhuspreg.
Strukturen gir høyere utnyttelse enn vanlig,
men bevarer kvalitetene fra småhusområdene 
samtidig som nye kvaliteter muliggjøres, som et 
felles grønt uteareal hvor det er trygt for barn å 
møtes til lek.

• Er den øvrige bebyggelsen dominert av 
bygninger på en til to etasjer.

• Er det en rektangulær kvartalsstruktur 
(kontra mer organisk formede gatenett).

• Parallelgater og tverrgater må inkluderes i 
vurderingen.

 

Bugaards gate



Et område eller enkeltprosjekt med gode kvaliteter 
er planlagt etter en overordnet struktur som ivaretar 
kvalitet i boligene, uterommene og gaterommet.

For å sikre kvalitet bør leilighetsbygg plasseres i grense 
mot gate. Dette gir et større sammenhengende areal 
på bakside som kan opparbeides til felles ute-
oppholdsareal. Større samlet areal på bakside vil 
gi større avstand til nabobebyggelse, og sikrer mer 
åpenhet og bedre dagslysforhold. 
Gaterommet blir mer definert med tydelig overgang 
mellom privat og offentlig areal, og fremstår mer 
bymessig.

• Bybebyggelse i kvartaler plasseres i 
grense mot vei.

•   Det kan med fordel være et smalt 
overgangsbelte med vegetasjon, 
dersom dette fremstår som privat og er 
beplantet.

•   Dersom en ikke bygger ut hele kvartaler, 
skal en tilpasse seg eksisterende 
byggelinje. Det vil si at en lenger seg 
i samme avstand til gaten som øvrige 
bygninger i samme gate.

Byer og tettsteder er gjerne strukturert gjerne enten 
kvartaler eller som mer lineær gatebebyggelse med 
hovedgater og sidegater. Bebyggelsesmønsteret 
innen de ulike kvartalene kan variere. Der det er 
“huller i tanngarden” slik det kan være i mindre 
byer og tettsteder eller der eldre bygninger er revet, 
kan fortetting med ny bebyggelse bidra med flere 
funksjoner og til å tydeliggjøre bystrukturen.

Mange tettsteder har et utflytende sentrum dominert av 
parkeringsplasser med et stort potensial for fortetting. 

Bygningen burde enten vært trukket ut til byggegrense mot 
gate, eller grøntareal vært benyttet til hage i stedet for 
balkong.

Bebyggelsens organisering
Bebyggelsen og uterommet

Sjekkliste:

Eksempel fra Sandefjord:

BebyggelsesstrukturLandskap

Her er man nærmere en god løsning, men koblingen mellom 
1. etg og uteareal kunne vært sterkere.

Bugårdsgata 13Rosenvolds gate



• Flere inngangspartier/kontaktpunkter 
langs fasaden.

• Hvis det er balkonger mot gate skal de 
være inntrukket i fasade.

 
• Høy nok førsteetasje for å sikre mulighet 

for gode inngangspartier og butikkareal-
er.

 
• Tydelige overganger mellom private og 

offentlige områder.
 
• Forhager og vegetasjon kan gi kvalitet til 

overgangssoner.

•   I den grad det er beplantet areal mot 
vei, bør det fremgå tydelig om dette er 
privat eller felles areal.

• Forhager og vegetasjon kan gi kvalitet til 
overgangssoner.

 

Levende førsteetasjer

Fortau og gangarealer har mange 
funksjoner. De er blant annet arena for 
handelsvirksomhet, sosial interaksjon, 
og samspill mellom mennesker. Dette gir 
kvaliteter i et fortettingsområde.
Et fortau eller et gangareal er ikke bare 
flaten vi går på, men kan sees som del av 
et rom med gulv, to vegger og tak. Gående 
opplever aldri en av sidene i rommet alene: 
de fire sidene spiller sammen en viktig rolle 
i opplevelsen av gangturen. 
Gehl (2007) har dokumentert at 
utformingen av fasaden på gateplan og 
antall butikkinnganger har avgjørende 
betydning for hvorvidt fotgjengere vurderer 
gaten som attraktiv, og at det igjen får 
betydning for hvorvidt en oppnår målene 
om et levende byliv.

Gatetrær

Sjekkliste:

Gaterommet

Bebyggelsesstruktur

Gaterommet er et viktig uterom, og det bør 
tilrettelegges for gode “fortausopplevelser”, 
ved gode fortau, gatetrær og tilrettelegging 
for 
opphold.
Det er viktig å sørge for gode overganger 
mellom offentlige og private arealer. 
1. etg. må løses individuelt og sees i 
sammenheng med utearealene.
De offentlige rommene defineres av 
bygningene, og må rammes inn så de får 
passende dimensjoner og skala.
Det burde i bymessige områder være 
aktive fasader i form av innganger fra gate 
eller publikumsrettede funksjoner.



Grunnflate/Hovedvolum

For å sikre god stedstilpasning ved fortetning legges det 
føringer for utforming av ny bebyggelse.
Nye tiltak burde følge alle eller de fleste av følgende form-
ingsfaktorer for å sikre god stedstilpasning og ivaretakelse 
av nærområdenes karakter og identitet.

Nye tiltak bør ha en grunnflate som ikke av-
viker vesentlig fra nærområdets bebyggelse.
Avvik i størrelse på grunnflate har stor virkning 
på opplevelsen av samspillet med nabobebyg-
gelsen.

Ved tilpasning til småhusstruktur er volum på 
bygg en av de viktigste faktorene. 
Materialbruk og takform vil ikke virke avbø-
tende hvis hovedvolum avviker betraktelig.

Nybygg med store volum og høyder burde i 
stedet inngå i kvartalstrukturer.

• Avviker nybyggets grunnflate betraktelig fra 
de andre husene i området?

• Avviker nybyggets hovedvolum betraktelig 
fra de andre husene i området? 

Sjekkliste:

Eksempel fra Sandefjord:

Fotografiet viser eksempel 
på nybygg som er tilpasset i 
hovedvolum.

Eksempel på bebyggelse som avviker i hoved-
volum, men er tilpasset i takform og grunnflate.

Formingsfaktorer

Leikvollgata



Takform

 
 I småhusområdene oppleves takform og 

møneretning som strukturerende faktor-
er, og takform benyttes ofte som et felles 
element.

 Leilighetsbygg kan tilpasses småhusom-
råder ved å benytte samme takform som 
de andre husene i området.

 Leilighetsbygg i småhusområder må 
forsøkes tilpasses også i hovedvolum og 
skala. Materialbruk og takform vil ikke 
virke avbøtende hvis hovedvolum avviker 
betraktelig.

Fotografiene viser eksempler hvor det er benyttet samme takform 
på leilighetsbygg som i den omkringliggende småhusbebyggelse.

• Hva er de dominerende takformer i 
     området?
• Hva er den dominerende møneretningen?
 

Sjekkliste:

Eksempel fra Sandefjord:

Formingsfaktorer

Tidemands gate Shetlandsgata



Gesimshøyde

3 

Hjertnespromenaden

Nybygg med flatt tak oppleves høyere enn nabobygning av 
lignende høyde med saltak.

1, 2

Sandarveien 

Nybygg er forsøkt tilpasset ved materialitet og fargebruk, men 
bryter med omkringliggende bebyggelse fordi den avviker i 
takform og opplevd høyde. 

• Hva er mønehøydene i øvrige bygninger i 
gaten, parallelgater og tverrgater?

 

Sjekkliste:

FormingsfaktorerLandskap

Eksempel fra Sandefjord:

1

2

3

En bygnings høyde oppleves ved gesims og 
ikke ved møne.



Belegning

• Belegning som markerer overgang 
mellom offentlig og privat

• Hva er dekket i veibanen?
• Hva er dekke på eksisterende fortau?
• Hva er dekke på øvrige tomter i gaten, 

parallelgater og tverrgater?
• Er dekkene som benyttes i prosjektet 

permeable der dette er mulig?
 

Sjekkliste:

fotografiene viser eksempler på ikke-permeabelt dekke 
som gir uklare grenser mellom offentlig og privat.

Fotografiene viser eksempler på
permeabelt dekke som gir klare grenser mellom offentlig og
privat.

Eksempel fra Sandefjord:

Formingsfaktorer

I Sandefjord er asfalt i det vesentlig veibanens 
materiale, og det kan ikke anbefales at dette 
brukes i fortettingsprosjketer, til annet enn fortau 
og andre steder der det er helt nødvendig av 
andre hensyn enn de økonomiske.
En ser dessverre en del nyere asfalt i 
fortettingsprosjekter og eldre oppkjørsler 
i Sandefjord, og det er ødeleggende for 
stedsidentitet og tydeliggjøring av hvilke rom som 
er urbane og hvilke som er private. 
Der det er mulig, må det brukes permeable 
flater, og materialer som gir økt kvalitet og 
fremmer trivsel i områdene. Det er ekstra 
viktig å få inn mest mulig grønt og vegetasjon 
i fortettingsprosjekter, fordi disse ofte baserer 
seg på eksisterende permeable dekker og 
grøntområder (hager).
I tillegg til å være et problematisk 
belegningsmateriale, er det ressurskrevende å 
fjerne asfalt dersom de som bor i bygningene 
ønsker seg plen mellom husene i stedet for asfalt 
på et senere tidspunkt. Det er derfor ekstra viktig 
at det ikke legges unødvendig asfalt i private 
områder, som en lettvint og økonomisk gunstig 
løsning, for bygningenes langsiktige bokvalitet.

Belegning er viktig for håndtering av overvann, 
en utfordring som bare vil bli viktigere i årene 
som kommer, med stadig mer ekstremvær.
Ikke-permeable dekker slik som asfalt hindrer 
vannet i å fordrøyes/trekke ned i grunnen, og 
bidrar derfor sterkt til akutte oversvømmelser og 
økt belastning på offentlig håndtering av gråvann 
ved ekstrem nedbør.
Permeable dekker slik som plen, bed, 
belegningssten, grus etc bidrar til å løse slike 
utfordringer, fordi de tillater regnvann å trekke 
ned i grunnen og frordøyes på stedet.

Lindgaards gate Lindgaards gate Bakkegata Lindgaards gate



Formingsfaktorer

Fargesetting

• Fargebruk som gjenspeiler fargebruken i 
området.

• Hvitt i sammenhengende gater der det er 
hovedfarge.

• Eldre farger som kan lages basert på 
naturlig pigment/bindemiddel, slik som 
kalkhvitt, okerfarger, mørkere brune toner 
(ref tjærebredde bygninger), der området i 
dag er preget av slike farger. 

• Mørke farger har en fordel i at de kan 
forsvinne inn mot bakgrunn dersom de 
ligger inne i vegetasjon eller i en skråning. 
De er ikke egnet i trangere bygater, der det 
viktigste hensynet ofte er å reflektere sollys 
slik at gaterommet oppleves som lyst og 
trivelig. 

•   I gater med bebyggelse fra trettitallet 
kan en for eksempel bruke forholdsvis 
lyse farger brukket med litt sort 
(skittenpasteller), basert på kart for 
historiske farger.

•   En bør ikke bruke farger som åpnebart kun 
kan produseres med syntetisk pigment. 
Det er selv i dag ikke vanlig å bruke slike 
knallfarger på bygninger, og det ville bryte 
med byens identitet. Ulike versjoner av 
ren grå, kun basert på grått og hvitt, er 
generelt uegnet for bygninger i Sandefjord.

Sjekkliste:

Fotografiet viser eksempel på uheldig fargesetting.

Eksempel fra Sandefjord:

Øvre Åsen vei 


