PRESENTASJON

MATHUSET SOLVOLD
Sandefjord
ARKITEKT: LUND HAGEM ARKITEKTER AS
Tekst: Kristine Strøm-Gundersen
Foto: Jaro Hollan

Fasade nord

Fasade vest

Fasade syd

Fasade øst

4

MUR 4/03

PRESENTASJON
Fra syd-vest. Tapasrestauranten Smak ligger vendt mot byen, mens gourmetrestauranten Solvold ligger vendt mot Kurbadet.
Fra tapasrestauranten

Mathuset Solvold ligger plassert i
Kurbadparken i Sandefjord med
Kurbadet som nærmeste nabo.
Dette krevde spesiell omtanke rundt
samspillet mellom byggene i form av
plassering, volum, henvendelse,
material- og fargebruk.
Det nye bygget ligger langs en
opprinnelig diagonalakse i parken,
der det en gang lå en vandrehall
tilhørende Kurbadet.
Gjennom denne vridningen i
forhold til Thor Dahls gate og
Museumsgata, åpnes plassen foran
Kurbadet mot byens sentrum,
Hvaltorget, og bygget oppleves som
en tilbaketrukket paviljong i den
grønne lommen.
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Inngangsrampe til gourmetrestauranten fra Thor Dahls gate
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Tapasrestaurant og kjøkken
Kjøkken/oppvask
Toaletter
Atrium
Vinrom
Restaurant
Økonomigård/personalinngang
Uteservering, tapas
Inngangsbro til restaurant

Fra restaurantens chambre séparée, mot atriet
Restauranten med overlys og utsikt mot trekronene

Bygget består av en rekke tette murer
langs denne diagonalen, der ytterveggene er holdt så lave som mulig
for å kunne trekke linjer mellom det
nye og det gamle (Kurbadet), samt gi
bygget en målestokk relatert til
parken og bruken. Midt i bygget, godt
trukket inn fra ytterveggene strekker
det seg to høye murer som huser
teknisk rom i 2. etasje. Fargebruken
er basert på den omkringliggende
paletten og murene er «røde» i tråd
med Kurbadet.
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Uteservering – tapasrestauranten

Adresse:

Thor Dahls gate 9, Sandefjord

Byggherre:

Odd Ivar Solvold

Arkitekt:

Lund Hagem Arkitekter v/ Svein Lund
Medarbeidere: Siv ark Kristine Strøm-Gundersen og
stud ark. Quentin Le Guen-Geffroy

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS v/Gullik Gulliksen
RIB:

Siv.ing. Terje Orlien, Larsen og Paulsen A/S v/ Reidar Larsen

Byggeleder:

Nils Hatlo

Entrepenør:

Bygg & Maskin AS v/ Helge Skjelby

Murmester:

Bygg & Maskin AS v/ Sven Jensen

Blokk/mørtel:

Optiroc AS

Byggeår:

2001–2002

Areal:

600 m2

Materialer/konstr.: Fundamentet består av pæler med hulldekker som spenner i
byggets bredde.
Utvendige vegger består av 250 mm iso-blokk med 3-lags
puss utvendig og 2-lags innvendig. Murene er så malt med
KEIM Silikatmaling både utvendig og innvendig.
Tverrgående vegger er i tre eller glass.
Ståldragere i taket spenner mellom murvegger og malte
stålsøyler der mur erstattes med glass.
Gulvene varierer gjennom bygget med plasstøpt slipt, «sort»
betong i tapasen, både utvendig og innvendig og heltre Ask i
restauranten. Kjøkken er flislagt.
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Fra nord-vest

Bygget er organisert rundt kjøkkenet og fellesfunksjoner (toaletter
m.v.). Tapasrestauranten, åpen på
dagtid, ligger vendt mot byen, og
gourmetrestauranten mot Kurbadet.
Begge restaurantene har inngang fra
Thor Dahls gate, mens økonomigård
og personalinngang ligger til
diagonalstien i retning Museumsgata.
Innvendig oppleves bygget som
’lukket’ og intimt, noe som videre
fremheves av overlys langs deler av
murene og et privat atrium.
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