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Bedømmelseskomiteens anbefaling lagt fram for formannskapet i januar 2013 
Formannskapet 14.2.2017 

1. Det bør tilrettelegges for høy utnyttelse på de mest 
stasjonsnære områdene både på sør- og nordsiden av 
stasjonen, og bymessig, konsentrert utnyttelse i 
øvrige deler av Sandvika 
 

2. Sammen med høy utnyttelse må det sikres at den nye 
bebyggelsen i kvartalsstørrelser, volumoppbygging, 
byggehøyder og fasadeutforming bidrar til gode 
byrom.  
 

3. Første etasjene må tilrettelegges for 
publikumsrettede funksjoner mot gater og torg og 
bygges med stor takhøyde tilpasset dette. 
 

4. I etasjene over gateplan kan det med fordel åpnes for 
fleksibilitet og flerfunksjonell utvikling i arealbruken 
(bolig, kontor, undervisning mv). 
 

5. Utvikle og ta i bruk elverommet. 
 

6. Etablere ny kulturell publikumsattraksjon øst for 
Rådhuset. Styrke kontakten mot fjorden. Tilrettelegge 
for korte kvartaler og tilrettelegge for større kvartaler  
 

7. Etablere Jørgen Kanitzgate som en ny gate og 
siktakse fra Jernbanen til Sandviksveien  
 

 

 



Plan ved første gangs behandling -  januar 2014 
Formannskapet 14.2.2017 

Innsigelser 
 

• Forholdet til Malmskrivergården, 
Gamle Drammensvei og Rådhuset 

 

• For høy parkeringsdekning 
 

• Ivaretakelse av hensynet til flom og 
springflo 
 
 

Merknader 
• Naboene i Victoriagården og 

Agneslund opptatt av endrede sol- og 
utsiktsforhold 
 

• Ellers ikke vesentlige innvendinger til 
planforslaget.  
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Forutsetninger for realisering  
 

• Riving av fire sentrale sentrumskvartaler med til 
sammen ca. 35.000 kvm eksisterende bygningsmasse 

 

• Oppføre ny bebyggelse på til sammen 102.000 kvm, 
fordelt på : 

– Minst 12.000 kvm forretning 
– Minst 26.000 kvm kultur, bevertning, kontor, 

tjenesteyting mm. 
– Inntil 64.000 kvm bolig med til sammen 6-800 

leiligheter. 
 

• Etablere et sammenhengende parkeringsanlegg 
under terreng fra Rådhusparken i sør til 
Aamodtbakken i nord 

 

• Oppruste- og etablere nye gater, torg, plasser og 
parker og etablere ny teknisk infrastruktur 
 

• Inngå avtaler med grunneierne om bidrag til nevnte 
fellestiltak og kjøp og salg av 46 eiendomsbiter 
 

• Ferdigstillelse i to etapper, en  før og en etter at ny 
E18 og ny Sandviks vei er på plass. 
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Forutsetninger for realisering  
 

• Riving av fire sentrale sentrumskvartaler med til 
sammen ca. 35.000 kvm eksisterende bygningsmasse 

 

• Oppføre ny bebyggelse på til sammen. 102.000 kvm, 
fordelt på : 

– Minst 12.000 kvm forretning 
– Minst 26.000 kvm kultur, bevertning, kontor, 

tjenesteyting mm. 
– Inntil 64.000 kvm bolig med til sammen 6-800 

leiligheter. 
 

• Etablere et sammenhengende parkeringsanlegg 
under terreng fra Rådhusparken i sør til 
Åamodtbakken i nord 

 

• Oppruste- og etablere ny gater, torg, plasser og 
parker og etablere ny teknisk infrastruktur 
 

• Inngå avtaler med grunneierne om bidrag til nevnte 
fellestiltak og kjøp og salg av 46 eiendomsbiter 
 

• Ferdigstillelse i to etapper, en  før og en etter at ny 
E18 og ny Sandviks vei er på plass. 
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Helgerudkvartalet, 
Andenæskvartalet og 
Tinghuskvartalet 

 

Forutsetninger for realisering  
 

• Riving av fire sentrale sentrumskvartaler med til 
sammen ca. 35.000 kvm eksisterende bygningsmasse 

 

• Oppføre ny bebyggelse på til sammen. 102.000 kvm, 
fordelt på : 

– Minst 12.000 kvm forretning 
– Minst 26.000 kvm kultur, bevertning, kontor, 

tjenesteyting mm. 
– Inntil 64.000 kvm bolig med til sammen 6-800 

leiligheter. 
 

• Etablere et sammenhengende parkeringsanlegg 
under terreng fra Rådhusparken i sør til 
Åamodtbakken i nord 

 

• Oppruste- og etablere ny gater, torg, plasser og 
parker og etablere ny teknisk infrastruktur 
 

• Inngå avtaler med grunneierne om bidrag til nevnte 
fellestiltak og kjøp og salg av 46 eiendomsbiter 
 

• Ferdigstillelse i to etapper, en  før og en etter at ny 
E18 og ny Sandviks vei er på plass. 
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Finstadkvartalet, 
publikumsattraksjonen 
ved Rådhuset og 
kontakten med fjorden 
og Kadettangen 

 

Forutsetninger for realisering  
 

• Riving av fire sentrale sentrumskvartaler med til 
sammen ca. 35.000 kvm eksisterende bygningsmasse 

 

• Oppføre ny bebyggelse på til sammen. 102.000 kvm, 
fordelt på : 

– Minst 12.000 kvm forretning 
– Minst 26.000 kvm kultur, bevertning, kontor, 

tjenesteyting mm. 
– Inntil 64.000 kvm bolig med til sammen 6-800 

leiligheter. 
 

• Etablere et sammenhengende parkeringsanlegg 
under terreng fra Rådhusparken i sør til 
Åamodtbakken i nord 

 

• Oppruste- og etablere ny gater, torg, plasser og 
parker og etablere ny teknisk infrastruktur 
 

• Inngå avtaler med grunneierne om bidrag til nevnte 
fellestiltak og kjøp og salg av 46 eiendomsbiter 
 

• Ferdigstillelse i to etapper, en  før og en etter at ny 
E18 og ny Sandviks vei er på plass. 
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Andenæskvartalet 

Rådhustorget 

Tinghuskvartalet 

Helgerudkvartalet 
Finstadkvartalet 

Otto Sverdrups plass 

Rådhuset 

Victoriagården 

Brambanigården 



Tinghuskvartalet! 

Med sitater på trinnene? 



Andenæskvartalet! 



Helgerudkvartalet! 

Nord Sør 



Otto Sverdrups plass! 



Møblering av  Otto Sverdrups plass? 



Rådhustorget! 



Rådhustorget? 



Finstadkvartalet! 



Finstadkvartalet? 



Forutsetninger for å lykkes! 

1. Vedtak  
 

2. Sluttføre arbeidet med formingsveilederen for 
Sandvika 
 

3. Utarbeide plan for detaljert opparbeiding av 
bygulvet, herunder gater, torg, plasser og parker, 
inkludert elvebredden og sammenhengen med 
sjøen og Kadettangen. 
 

4. Fastsette høyder på bebyggelsen i de enkelte 
kvartaler som sikrer best mulig solforhold på 
tilstøtende byrom og for omgivelsene. 
 

5. Påse at mål og tiltak i miljøprogrammet følges opp 
i rive-, bygge- og driftsfasen innenfor: 
– Massehåndtering 
– Mobilitet 
– Energi 
– Overvannshåndtering 
– Materialvalg og avfall 
 

6. Prosedyre for godkjenning av fasadetegninger for 
de enkelte bygg og kvartaler for å sikre 
holdbarhet, god arkitektur og opplevelseskvalitet 
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