
OMDESIGN AV 
TEIETORV

Teie torv i dag er
- Bråkete

- Kjedelig

- Grått

- Lite livlig

Teie torv trenger
- Hygge

- Liv

- Stemning

- Farger
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Midtpunktet

Torvets midtpunkt er en hval som symboliserer områdets hval-

fangsthistorie. Kunstverket lages av en lokal kunstner, med hjelp 

fra lokalfolket. Dette gir en følelse av lokal eierskap. Hvalen pyn-

tes med mosaik laget av gammel keramikk donert fra nærmiljøet. 

Det skal også være en liten fontene på hvalen som skal forestille 

blåsehullet på toppen av hodet. Denne fontenen spruter opp 

vann kun en gang hvert 15 minutt.

5 m

Hvalen plasseres på en sirkulær plattform av stein med et sluk slik 

at vannet som sprutes opp hvert 15 minutt renner vekk, samles og 

brukes på nytt. Rundt hvalen har jeg tegnet en enkel sti med ben-

ker plassert rundt.

Diverse elementer

I dag er Nøtteøy Bakeri et møtested uten utsikt, og uten 

sitteplasser ute. Det har derfor blitt plassert seks bord rett 

utenfor cafeen på asfalt der deres kunder kan nyte den nye 

utsikten.

Det holdes innimellom markeder på Teie Torv. Derfor har 

det blitt beregnet litt asfaltert plass til telt og stands på 

østside. Det er i tillegg noe asfalt foran bygningene. For å 

skape mer spenning og personlighet er kanten bølget for å 

speile kystlivet i Færder kommune.

Teie Torv er i dag en stor plass brukt til parkering. 

Nederste delen av Teie torv har derfor litt bevart til 

parkering i tillegg til en liten plass mellom Nøtterøy Bakeri 

og blomsterbutikken.

Det er også lagt til noen vegger (se bildet til høyre) til å ut-

estenge litt støy fra veien. Disse veggene er av eik fordi det 

er veldig holdbart, men også kortreist. 

For å vise som eksempel på hva den åpne gressplenen kan 

brukes til har det blitt lagt til en boccia-bane nederst i 

parken.


