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Sandefjords nye “bydel” - 

Felles oppgradert sjøfront til bruk og glede for alle.

Vi har brukt tre år på å utvikle Carlsenkvartalet i samarbeid med 

dyktige arkitekter og Sandefjord kommune. Endelig er vi klare til å vise 

frem video og tegninger. Med dette prosjektet ruster vi opp en del av 

sentrum som vil binde området fra Brødrene Berggren til Kokeriet 

tettere sammen. Stikkord er attraktive møteplasser, åpenhet for 

allmenheten og sjøfront uten vei. Vi ønsker å bidra til et attraktivt og 

levende sentrum!

Velkommen!

Slik vil det se ut å vandre langs den oppgraderte bryggefronten mellom La Scala og 
Brødrene Berggren.

FAKTA OM CARLSENKVARTALET

• Et nytt område med boliger, næring og 

store fellesarealer – Området strekker seg 

fra kai-kanten til Thaulowsgate

•  Over 2 mål blir flotte fellesarealer for 

Sandefjords befolkning

• 36 leiligheter på sjøsiden. I Thaulowsgate 

bygges 16-20 mindre leiligheter for å 

tiltrekke yngre kjøpere

• Hele området blir tilrettelagt for 

barnevogn og rullestol

• Veien flyttes bak sjøfronten – og brygga 

oppgraderes til et hyggelig sted å ferdes

• Byggene har fra 1-7 etasjer

• 18 av 19 politikere i Hovedutvalget for 

miljø- og plansaker stemte for å legge 

prosjektet ut til offentlig ettersyn

• På informasjonsmøtet får du høre SPIR 

arkitekter og Hjertnes Eiendom fortelle 

mer om prosjektet

Les mer på hjertnes.com

«Vi har jobbet for å skape et moderne område til 
glede for hele byens befolkning, der det urbane 
møter havet. En naturlig møteplass for folk i 
Sandefjord, med stor grad av åpenhet. Det synes 
jeg vi har fått til»

Kristian G Eliassen (30). 
Ansvarlig arkitekt, SPIR arkitekter.

Store fellesarealer til bruk for hele byens befolkning har stått sentralt i prosjektets utvikling.

Restauranthuset til venstre vil være hjertet av Carlsenkvartalet. Her blir det både inne- og 

uteservering. På taket blir det benker og sitteplasser hvor du kan ta med deg matpakke og nyte 

utsikten. Det lages en stor lekeplass i midten til felles bruk. Det blir dype trapper, laget for å sitte og 

nyte solen, utsikten og livet i Fjor’n.

CARLSENKVARTALET

Ingen påmelding, 
bare å møte opp. 
Det serveres kaffe  

og noe å bite i. 

Fasaden mot sjøen. Restauranthuset sees til venstre. Småbåter kan legge til ved en nybygget brygge.


