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INNLEDNING 

Bakgrunn 

 

Bonus AS har satt i gang arbeid med detaljregulering av eiendom G/Bnr 32/355 m.fl i Kragerø 
sentrum 

Hensikten med planen er å legge til rette for leiligheter og parkeringsareal. Tiltaket planlegges med 
to separate bygg, betegnet som Bygg A og B der bebyggelse i Fermannsbakken (Bygg B) planlegges 
med 8 leiligheter fordelt over to etasjer. På bakkeplan, under leilighetene, anlegges parkering. 

På nedre del av tomta, der «Hagenbygget» i dag ligger, planlegges det for bebyggelse i 3 etasjer 
(Bygg A) med parkering i to plan og med boliger over.  1.etasje med parkering har inn- og utkjørsel fra 
Kragerøveien og intern rampe til 2. etasje parkering. Dette planet korresponderer med 
parkeringsarealet til Bygg B.  I 3. etasje i bygg A planlegges det for 5 leiligheter.  

 

Planavgrensningen føler i hovedsak eiendomsgrensen til G/bnr 32/355 mot sør og vest. I 
Fermannsbakken er avgrensningen lagt i senterlinjen og mot Kragerøveien er deler av rundkjøringen 
tatt med.  Et større areal av Kragerøveien mot sør er også innenfor planavgrensningen, dette i 
forbindelse med avkjørselen til eiendommen fra øst.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metode 

ROS – analysen gjelder eksisterende forhold og er utformet med utgangspunkt i plan- og 
bygningsloven § 4-3: «Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- 
og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise 
alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.» 

ROS – analysen er gjennomført på reguleringsnivå med bakgrunn av eksisterende 
grunnlagsmateriale/ kart og registreringer.  

De mulige forholdene / hendelsene er vurdert i forhold til sannsynlighet og konsekvenser: 

   
         Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

Ubetydelig Mindre 
alvorlig/ 
en viss 

fare 

Betydelig/ 
kritisk 

Alvorlig/ 
farlig 

Svært 
alvorlig/ 

katastrofalt 

Lite sannsynlig / ingen 
tilfeller 

1 2 3 4 5 

Mindre sannsynlig / 
kjenner tilfeller 

2 4 6 8 10 

Sannsynlig / flere 
enkelttilfeller 

3 6 9 12 15 

Meget sannsynlig / 
periodevis, lengre 
varighet 

4 8 12 16 20 

Svært sannsynlig / 
kontinuerlig 

5 10 15 20 25 

 

·         Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 
·         Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 
·         Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes 
 



Nr Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

 NATURRISIKO, er planområdet 
utsatt for: 

     

1 Skred/Ras/ustabil grunn  
(Snø, is, stein, leire, jord, fjell) 
 

NEI    I følge NVE Atlas er ikke 
planområdet utsatt for skred eller 
kvikkleire. Grunnforholdene består 
av bart fjell, stedvis tynt dekke av 
fyllmasser med mer. Det vises til 
vedlagte rapport Geotekniske 
undersøkelser av 14. august, utført 
av Multiconsult.  

2 Vind-/ekstremnedbør NEI    Området ligger ikke værutsatt 

3 Skog/lyngbrann NEI    Planområdet ligger ikke spesielt 
utsatt til i forhold til brann. 

4 Radon JA 1 2  I følge NGU sitt kart er det moderat 
til lav konsentrasjon av radon i 
planområdet.   

5 Overvann NEI    Overvann i veiareal håndteres som 
dagens. Overvann ifm. ansamling fra 
takflater for bygg B ledes primært til 
grunnen. Planområdet ligger inntil 
den vegetasjonstette minneparken 
som representerer et potensiale ift. 
vannfordrøyning. Håndtering av 
overvann fra Bygg A vurderes ledet 
ned til sjøkanten.  

6 Flom NEI    NVE Atlas viser ingen flomsone De 
deler av planområdet som ligger 
lavere enn 2,5 m.o.h er avmerket 
med hensynssone H320 på 
plankartet.. 

7 Havnivåstigning, stormflo og 
bølgepåvirkning 

NEI    Bebyggelsen legges med 
tilstrekkelig avstand -og høyde i 
forhold til sjøen.   

 VIRKSOMHETSRISIKO, er det i 
planområde risiko for: 

     

8 Fare for brann eller eksplosjon NEI    Fare for eksplosjon er uaktuelt, og 
heller ingen spesiell fare for brann 

9 Generell brannfare NEI    Planområdet har sentral 
beliggenhet i forhold til 
brannstasjonen som også er 
lokalisert i Fermannsbakken. 

10 Virksomheter med fare for kjemika-
lieutslipp eller annen akutt 
forurensing 

NEI    Ikke aktuelt   

11 Forurensning som følge av 
utbygging 

JA 2 2  Deler av planområdet, arealene 
langs Kragerøveien, er på 
Miljødirektoratets kart vist med 
forurenset grunn. Miljøtekniske 
undersøkelser utført av 
Multiconsult med rapport av 
26.07.2019 viser noe, dog svært 
begrenset omfang, forurensning 
innenfor planområdet.   

12 Elektromagnetiske felt NEI    Ikke aktuelt   



13 Trafikkfare JA 2 2  Planen utløser mer trafikk i 
området. Avkjørsel ved 
Fermannsbakken og Kragerøveien 
utbedres etter Statens vegvesen 
sine krav.  

14 Støy JA 3 3  Området ligger innenfor Statens 
vegvesen sitt støysone kart. Det er 
utarbeidet Støyutredning av 
Multiconsult med rapport av 
10.05.2019. 

 BEREDSKAPSTILTAK, medfører 
planen konsekvenser for:  

     

15 Utrykningstid 
brannvesen/ambulanse 

NEI    Planområdet har brannstasjon som 
nærmeste nabo og 
ambulansestasjon ligger ca. 3,5 km 
unna.   

 

16 Vanntrykkssoner/slukkevanns 
kapasitet 

NEI    Planområdet er tilgjengelig fra 
brannbil.  

 NATUR OG KULTUROMRÅDER, 
medfører planen skade på: 

     

17 Sårbare arter / rødlistearter JA 1 1  Det er ingen registreringer innenfor 
planområdet, men funn av Buskvikke 
rett nor for Fermannsbakken.  

18 Verneområder NEI    Ikke aktuelt   

19 Kulturminner JA 3 3  Planen berøres av nyere tids 
kulturminner. Mindre sannsynlig 
med automatisk fredede 
kulturminner innenfor 
avgrensningen. 

 INFRASTRUKTUR, medfører planen 
spesiell fare for:  

     

20 Transportnett for kjørende JA 1 1  Dagens kjøremønster videreføres og 
forbedres. 

21 Transportnett for gående/syklende JA 1 1  Fortau langs Fermannsbakken 
legges inn i planen, eksisterende g/s 
vei langs Kragerøveien 
opprettholdes. 

22 El-forsyning NEI    KE har en nettstasjon i området 
med tilstrekkelig kapasitet.  

23 Drikkevannsforsyning NEI    Tilkobles kommunalt nett 

24 Avløp NEI    Tilkobles kommunalt nett 

25 Renovasjon NEI    Det er avsatt et felles område for 
renovasjon, sentralt plassert i 
forhold til de boligene. 

 

Oppsummering av mulige uønskede hendelser: 

4 - Radon 
11 – Forurensning som følge av utbygging 
13 - Trafikkfare 
14 – Støy 
17 – Sårbare arter / rødlistearter 
19 - Kulturminner 
20 – Transportnett for kjørende 
21 – Transportnett for gående/syklende 



 
 
De overnevntene og hendelsene kommenteres ytterligere: 

1 - Skred/Ras/ustabil grunn 
5 - Overvann 
23 - Drikkevannsforsyning 
24 - Avløp 
 

 

 

4 – Radon 
 

  
Kart: Radon aktsomhetskart  

I følge NGU sitt kart er det moderat til lav konsentrasjon av radon i planområdet.  Det er imidlertid 
vanskelig å si med sikkerhet hvor mye radon det kan være i grunnen. Teknisk forskrift sine krav til 
radonsikring for nybygg dekker krav til tiltak.  

 

Nr.11 - Forurensning som følge av utbygging 
 



 

På Miljødirektoratets kart over grunnforurensning vises arealene langs Kragerøveien med forurenset 
grunn. Innenfor eiendom G/bnr 32/355 er det ingen registrerte grunnforurensning.  Forslagstiller har 
vært eier av eiendommen i en årrekke, og vi er kjent med tidligere bruk av Hagenbygget til bilbutikk 
og verksted, noe som er en virksomhet som tradisjonelt kan forårsake forurensning. Det har derfor 
vært naturlig for forslagstiller å utrede mulig forurensning tidlig i planprosessen. 

Våren 2019 ble Multiconsult engasjert til å foreta miljøtekniske undersøkelser, noe som ble utført på 
tomta i juni 2019. Vedlagte rapport redegjør for de funnene som ble gjort. Fra sammendraget følger 
dette utdraget: 

Det er tatt og analysert jordprøver fra 13 borepunkter, som er tilfredsstillende for området på ca. 
2 200 m2. Det er fra 0,3 til 4,7 m til berg på området og løsmassene består av jord noe bygningsavfall 
og grus, stein og blokk. Analyseresultatene viser at jordmassene er varierende, men i hovedsak svakt 
forurenset av bly og nikkel, med spor av kobber, sink, PCB og tjærestoffer. Forurensningen skyldes 
såkalt byjord og det er ikke tegn til særlige forurensningskilder i forbindelse med tanker i bakken og 
ved bilverkstedet. 

Da det er påvist forurensning i grunnen krever forurensningsforskriften kap. 2 at det i forkant av 
terrenginngrep utarbeides en tiltaksplan for graving i forurenset grunn. Tiltaksplanen vil i første rekke 
måtte omhandle disponering av gravemasser som tas ut i forbindelse med fundamentering av 
bygningsmassen.  

Tiltaksplanen må sendes kommunen for godkjennelse senest i forbindelse med søknad om IG. 

Det vises til rapporten i sin helhet.  

Forslagstiller fryktet at området rundt Hagenbygget var mer forurenset enn de funnene som ble 
gjort, som i all hovedsak viser svært lite forurensning.  

Multiconsult konkluderer med at den avdekte forurensningen krever en tiltaksplan som vil beskrive 
hvordan grunnarbeidene skal utføres og hvordan masser skal håndteres. Tiltaksplan vil bli utarbeidet 
av Multiconsult og innsendt før oppstart av byggearbeider. 

Foruten håndtering av forurenset grunn er følgende forhold tema som i byggeperioden må vies 
oppmerksomhet:  

 

 



Nr. 13 – Trafikkfare 

Dagens situasjon: 

Det ble ifm. ny innfartsvei til Kragerø etablert gang og sykkelvei (GS) fra sentrum frem til hjørnet av 
Hagenbygget et stykke opp Fermannsbakken. Videre opp langs Fermannsbakken er det ikke en 
definert GS-vei hverken på sør- eller nordsiden av Fermannsbakken. De trafikkale forholdene for 
myke trafikanter oppover Fermannsbakken er ikke gode. På tross av dette er det ikke registrert/ vært 
ulykker av alvorlig karakter på denne veistrekningen. 

Den eneste registrerte ulykken er en Mc ulykke i rundkjøringen ved innfartsveien. Hendelsen fant 
sted i 1996 og den involverte ble lettere skadd. 

 
 

       
Foto: Sett fra topp Fermannsbakken                               Foto: Sett fra bunn Fermannsbakken 
 
 

Fermannsbakken har i dag en regulert bredde på 6 meter, med 2 meters fortau på hver side. Deler av 
bebyggelsen strekker seg imidlertid inn i deler av veibanen og på det smaleste punket er det kun en 
bredde på 6,3m. Denne bredden gjelder mellom branntårnet og eksisterende teglsteinsbygning. 
Deler av nord-vest siden av Fermannsbakken blir benyttet til langsgåendeparkering.  
 
 

 
 
 
 



I dag er det tre avkjørsler til eiendom G/bnr 32/355, en fra Kragerøveien og to fra Fermannsbakken, 
på hver side av teglsteinsbygningen (markert som nr. 6 på kartet over). Dagens avkjørsel fra 
Kragerøveien er meget bred i krysset ut mot rundkjøringen.  
 
 

   
Foto: Avkjørsel vest for nr. 6                                          Foto: Avkjørsel øst for nr. 6 
 

Fartsgrensen i Ytre Strandvei, Kragerøveien og Fermannsbakken er 30 Km/t, og den årlige 
døgntrafikken ÅDT fordeler seg slik: Ytre Strandvei 3300, Kragerøveien 3550 og Fermannsbakken 
2100.  
 
 

  
Foto: Fortau i nedre del av Fermannsbakken                 Foto: Fortau langs Kragerøveien 
 

Fortau med en definert fortauskant runder hjørnet av Hagenbygget og eksistere kun på sørsiden av 
Fermannsbakken ca 25m opp langs Fermannsbakke.  Langs Kragerøveien er det gang –og sykkelvei 
frem til busstasjonen og sentrum.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nye tiltak: 
 

 
 
Plankonsulent har hatt en dialog med Statens Vegvesen mht. plassering og antallet avkjørsler til og 
fra eiendommen. Det har fra Statens Vegvesen blitt presisert at de ønsker seg en større lengde på 
den foreslåtte avkjørselen fra Kragerøveien inn til p-anlegget enn det som fremkom i det tidligere 
planmaterialet. Dette for å unngå en opphopning av biler, noe som kan ha konsekvenser for 
fremkommeligheten på Kragerøveien. Plassering av selve avkjørselen mot Kragerøveien var 
akseptabel. Det var også ønskelig å redusere bredden av avkjørsel mot Fermannsbakke, ettersom 
bakken er bratt. Vi har regnet ut at hele Fermannsbakken har en bratthet på ca 5 grader fra bunn til 
topp. En bred toveis avkjørsel får konsekvenser for langsgående fortau.  
  
Som en følge av dialogen med Vegvesenet er prosjektet som her vises justert. Dagens tre avkjørsler 
fra eiendommen reduseres til 2. Avkjørsel fra Kragerøveien vil bli hovedtilkomsten til eiendommen. 
En intern rampe som muliggjør en kontakt mellom nedre og øvre parkeringsnivå etableres inne i p-
anlegget. Dette medfører at bygningen blir bredere enn tidligere angitt med et fasadeliv tettere på 
Kragerøveien.  Ut fra en trafikkmessig vurdering har Statens Vegvesen anbefalt dette fremfor flere 
avkjørsler mot Fermannsbakken.  
Toveis avkjørsel i Fermannsbakke er redusert til enveis avkjøsel ut av p-anlegget. Stigningsforholdene 
i Fermannsbakken ved denne avkjørselen er ca 3,5 grader (ca 1 på 19). Stigningsforholdet er ikke i 
konflikt med etablering av en avkjørsel med bredden av en fil. 
 
Etter tilbakemelding fra Statens vegvesen er det i avkjørslene tegnet inn siktlinjer ihht. plankartet. 
Avkjørselen fra Kragerøveien er flyttet noen meter lengre sør ift. dagens - vekk fra krysset til 
Fermannsbakken. Avkjørselen er også langt smalere og bedre definert enn dagens avkjørsel.  
 



Bebyggelsen på nordsiden av Fermannsbakken inngår ikke i reguleringsarbeidet. Dersom gjeldende 
reguleringsplan skal realiseres medfører dette at bebyggelsen på nordsiden av veien må 
endres/rives.  
Bebyggelsen på sørsiden fjernes i dette planforslaget, og ny bebyggelse legges lengre mot sør-øst, 
noe som gir bedre bredde på gateløpet. Det smaleste punktet som i dag har et mål på 6,3m økes til 
ca 7,5m.  
 
Tiltakshaver og arkitekt/plankonsulent hadde et møte med Kragerø Brannvesen 19.02.20202.  Da ble 
bla. løsningen med fortau og en innsnevring av Fermannsbakken diskuteres mer inngående. Det er ut 
fra Kragerø Brannvesen sitt perspektiv ikke ønskelig at det i planen etableres opphøyet fortau øst for 
avkjørsel SV3 da dette er til hindrer for manøvreringen av brannbiler ut av brannstasjonen. Fortau er 
her foreslått kun avmerket i veilegemet, ikke opphøyet. 
    
Det er fra Brannvesenets side heller ikke ønskelig å etablere gatetunet/ innsnevringen rundt 
Brannstasjonstårnet slik planforslaget tidligere har lagt opp til.  
 
Formålet «annen veigrunn» er etablert ihht. innspill fra Statens Vegvesen. 
Ved inngangen til Bygg B er det en pause i formålet «annen veigrunn for tilgjengelighet til trapp- og 
heissjakt. 
 

Nr. 14 - Støy 

 
Kart: Statens vegvesen støysoner for riks- og fylkesveger 
 

Rødt felt viser støysonekategori - R, som viser områder som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål, og etablering av støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

Gult felt viser støysonekategori – G, som viser vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan 
oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

I følge Statens vegvesen sitt støyvarselkart vil deler av reguleringsområde om ca. 20 år ligge innenfor 
gul sone, og en mindre del innenfor rød sone. Innenfor gul sone bør bebyggelse som boliger vurderes 
nøye, og bør bare tillates dersom avbøtende tiltak gjennomføres og grenseverdiene tilfredsstilles.  

Det er gjennomført en støykartlegging av eiendommen utført av Multiconsult våren 2019. Fra 
sammendraget gjengis følgende utdrag: 



 

Beregningene viser overskridelser av myndighetenes grenseverdier for støy fra veitrafikk på fasadene 
til de planlagte leilighetene. Kommunen kan vurdere å tillate avvik fra grenseverdiene, normalt hvis 
det er mulig å oppnå en stille side til hver av leilighetene samt at minst 50% av oppholdsrommene og 
minst ett soverom vender mot stille side. 

Det vil være mulig å få tilgang til stille side for samtlige leiligheter hvis tiltak utføres som beskrevet i 
kapittel 4.1. Beregninger av lydnivå på utendørs oppholdsareal viser overskridelser av grenseverdiene 
for balkongene til bygget langs Kragerøveien. Beregninger med tett rekkverk/skjerm mot 
Kragerøveien på balkongene viser at det er mulig å tilfredsstille grenseverdiene til utendørs 
oppholdsareal for balkongene. 

For bygget langs Fermannsbakken er beregnede lydnivåer på balkongene tilfredsstillende slik de er 
vist i figur 2. 

Det vises forøvrig til rapporten i sin helhet.  

Kort oppsummert foreslås det at leilighetene planlegges med: Uteplass bort fra trafikken, 
oppholdsrom/soverom bort fra trafikken. Oppholdsrom opp fra gateplan 

Det foreslås også fra Multiconsult konkrete formuleringer til bestemmelsene som vil sikre 
ivaretakelsen av bokvalitet ift. støy. Formuleringene vil bli implementert i planbestemmelsene.  

 
Kart: Multiconsult støysonekart – støyutredning Fermannsbakken 

 

Løsning:  

Planforslaget viser leilighetsplaner som ivaretar nødvendige hensyn ift. støy. Et spesielt fokus på støy 
vil også bli rettet ifm. prosjektering og materialbruk i gjennomføringsfasen. Dette fokuset er sikret 
gjennom bestemmelsene i denne planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 17 - Sårbare arter / rødlistearter 

 

Kart: Utsnitt som viser registrerte rødlistearter  
 

Det er ingen registreringer innenfor planområdet, men det er gjort en registrering i nærheten som 
strekker seg også innenfor planområdet, dette gjelder Buskvikke. 
 
Størstedelen av planområdet er allerede bebygd og det planlagte tiltaket har liten betydning for 
registreringen 

 
Nr. 19 – Kulturminner 

 

 

 



Nyere tids kulturminner: 

Planområdet grenser til Kragerø kirke og Minneparken.  En mindre del av planavgrensningen ligger 
også innenfor arealer «Nasjonale interesser i by». I sør-vest ligger den verneverdige Kragerø 
Metodistkirke.  

Telemark fylkeskommune krever at ny bebyggelse tilpasses eksisterende omgivelser og påpeker at 
volum, høyder og materialbruk er viktig i så måte. Innsynet mot kirka og Minneparken må 
opprettholdes, noe som setter en begrensning på høyden for ny bebyggelse.  

I Telemark fylkeskommune sitt innspill til planen oppfordrer de til dialog underveis og før et offentlig 
ettersyn. Forslagstiller har oversendt illustrasjonsmateriale til Telemark Fylkeskommune for deres 
kommentarer. Disse er pt. Ikke mottatt.  

Det er lagt inn føringer for materialbruk og høyder i reguleringsbestemmelsene.  

Det er mottatt bemerkning fra Kragerø kulturkontor vedrørende reguleringsprosjektets forhold til 
Kragerø Kirke og at teglboligen i Fermannsbakken 6 er en bygning med høy verneverdi som bør 
bevares.  

Det påstås at «Det foreslåtte tiltaket er lite tilpasset omkringliggende bebyggelse og tar svært lite 
hensyn til siktlinjen fra veien i Kirkebukta opp mot kirken.» 

Videre «Fra et kulturminnefaglig synspunkt så underordner ikke det fremlagte prosjektet Kragerø 
kirke, det er videre vanskelig å se at bygningsmassen etterstreber et nøytralt arkitektonisk uttrykk. 
Bygget er heller ikke pent.» Det konkluderes med at «Prosjektet bør omarbeides og reduseres i 
høyde og volum, samt få en neddempet fasade for å harmonisere bedre med omgivelsene.»  

Vedrørende Fermannsbakken 6 så konkluderes det med at: «Kulturminneverdien i eiendommen er 
høy, basert på en kombinasjon av en middels til høy arkitektonisk verdi og en høy lokalhistorisk verdi. 
Fermannsbakken 6 vurderes derfor fra kulturminnefaglig synspunkt til å ha høy verneverdi og bør 
bevares og restaureres.»  

Det vises til at bygningen er oppført etter bybrannen i 1886, og at den fremkommer på Krums 
matrikkelkart fra 1889.  

Det bes om hvem som har gjort vurderingen om at bygningen er uegnet for restaurering. Denne 
vurderingen er gjort av tiltakshaver og arkitekt/plankonsulent i fellesskap der det har blitt vedlagt 
bilder som viser bygningens tilstand.  

 

Automatisk freda kulturminner: 

Telemark fylkeskommune vurderer det som lite trolig at det finnes automatisk freda kulturminner 
som er i konflikt med planforslaget, men gjør oppmerksom på meldeplikten. Ønsket tekst er 
innarbeidet i fellesbestemmelsene i planen. 

Til Kulturkontorets bemerkninger knyttet til Kragerø Kirke så er vår intensjon å foreslå en bygning 
med en fasade som er nøytral og tilpasset omgivelsene.  

Cortenstål (rustrøde spiler og stålplater i ulike bredder) er foreslått som fasademateriale ettersom 
dette gir et meget beskjedent fasade uttrykk og oppfattes som et naturmateriale som underordner 
seg omgivelsene.  

Vår henvisning i planbeskrivelsen om at dette materialvalget kan knyttes mot historiske referanser i 
Kragerøs byhistorie er ikke et vesentlig argument for materialvalget. Det foreslåtte materialet har 
primært en estetisk begrunnelse. Vi mener at et naturmateriale på bygningen vil gi en god 
kontinuitet og stå godt opp mot fjellet som kirken ligger på. Det er i denne siktlinjen bygget avleses. 
Kirken er anlagt oppå fjellet. På denne måten mener vi at kirkens autonomi som arkitektonisk objekt 
blir ivaretatt.  

Det er også foreslått en alternativ utførelse av fasadene på p-anlegget med vegetasjonsskjerm. Dette 
er forsøkt illustrert i plansaken.  Fasader med vegetasjon skjerm gir bygningen er grønt preg. 



Benyttelse av eviggrønne planter vil gi fasadene årstidsvariasjoner, noe som også er et estetisk 
argument.   

Vedrørende bygningens høyde så er den prosjektert ihht. reguleringsplanens bestemmelser med 
maks høyde 12,6 m.o.h. Begrunnelsen for denne høydebegrensningen er utsikten fra minnestøtta, og 
at bebyggelsen skal underordne seg kirken. Siktlinje fra Kirketomta er nå innarbeidet i planmaterialet 
noe som medfører at den sørligste av leilighetene er fjernet.  

Vi vil samtidig påpeke at status quo for eiendommen med uegnet bygningsmasse i forfall, og Hagen-
bygget i særdeleshet, skjemmer området estetisk og forholdet opp mot kirken.  

Det vektlegges i planforslaget at tilgjengeligheten til kirkeområdet styrkes som en følge av planen. 
Det ligger inne i planen en etablering av et trappeanlegg fra kirkeområdet ned mot Ytre Strandvei. 
Denne trappen står i sammenheng med vinnerforslaget i arkitektkonkurransen for kirkeområdet. 
Videre påpekes det at planforslaget vil betydeliggjøre minneparken som byrom og det legges opp til 
å benytte parken mer aktivt for gående i området.  

Vedrørende Fermannsbakken 6 så har vi ikke et eksakte byggeår og betviler ikke en oppførelse av 
bygningen mellom år 1886 og `89. I Riksantikvarens SEFRAK register er bygningen oppført som gul 
SEFRAK med ID-nr.  0815-0502-227 og tidsangivelse fjerde kvartal 1800 tallet. 

Boligene i Fermannsbakken 4 og 6 i Havnefrontplanen regulert som byggeområde for 
boligbebyggelse B9. Reguleringsbestemmelsenes §9 angir at eksisterende bebyggelse innenfor dette 
byggeområdet tillates fortettet eller fornyet:  

«Bebyggelsen skal avtrappes langs gateløpet, og maksimalt være 3 etasjer over gatenivå 
(Fermannsbakken). Ved utforming skal det tas hensyn til de tilstøtende bevaringsområdene med park 
og kirkebygg. Parkering ihht. kommuens norm dekkes på egen tomt»  

Det er i Havnefrontplanen altså lagt opp til at bebyggelsen i Fermannsbakken 4 og 6 rives. Det er 
derfor ikke ansett som nødvendig å utføre en tilstandsvurdering av bygningene, jf. spørsmålet om 
egnethet for restaurering. 

Det stilles spørsmål rundt hvordan man kan bevare teglsteinene samtidig som man anser en 
restaurering av bygningen som lite gjennomførbar. Teglstein som materiale har spesielle gode 
forutsetninger for å kunne gjenbrukes. Dette finnes det nye og historiske eksempler på. Samtidig er 
det hevet over enhver tvil at Fermannsbakken 6 er en bygning med store byggeskader der omfanget 
/ kostnadene av rehabiliteringsarbeidet langt vil overstige boligens markedspris.  

Dette sammenstilt med det forholdet at det reguleringsmessig har ligget en forutsetning om at 
eiendommene kan bebygges ihht. bestemmelsen som redegjort for over, gjør det ikke aktuelt for 
tiltakshaver å vurdere en rehabilitering. 

 

Nr. 20 - Transportnett for kjørende 

Nye tiltak vil gi økende trafikk i området, men det er også gjort tiltak for å bedre eksisterende 
trafikkmønster. Dagens kjøremønster videreføres med noen forbedringer. Veibredden i 
Fermannsbakken økes ved at eksisterende bebyggelse som ligger tett opp til vegkanten rives og ny 
bebyggelse flyttes lengre inn på eiendommen. Antall avkjørsler i Fermannsbakken reduseres til en, 
avkjørselen fra Kragerøveien flyttes vekk fra krysset til Fermannsbakken. Begge avkjørslene får 
tilfredsstillende siktlinjer.  

 

Nr. 21 - Transportnett for gående/syklende 

Det vil som en følge av planen bli realisert nytt fortau oppover Fermannsbakken.  

De nye boligene vil ligge gunstig til i forhold til kollektivtrafikk, det er fortau/gang -og sykkelvei frem 
til busstasjonen og ferjeleiet. Boligene har også kort vei til Kragerø sentrum med sine servicetilbud, 
og gåavstand til skole. 



Det er vurdert at den planlagte oppgradering av veien vil bedre forholdene for fremtidige myke 
trafikanter. 

Planforslaget medfører et ønske om å realisere den planlagte trappen mellom planområdet og 
kirken. Trappen vil gi en bedre tilknytning mellom Kirken / Andølingen og havnefronten og ansees 
som et «byutviklings grep» som vesentlig forbedrer kontakten mellom de ulike områdene i denne 
delen av Kragerø.  

Planen åpner også for en bedre kontakt mellom Fermannsbakken og minneparken, der det kan 
etableres en sti/gangvei under Bygg B og opp gjennom minneparken. Dette, sammen med en evt. 
trapp er tiltak som vil aktivisere minneparken som i dag er svært lite benyttet. Dette ansees som en 
udelt fordel.   

Disse to tiltakene, en ny trapp samt en evt. sti/gangvei i minneparken etableres på kommunal grunn 
må reguleres av en utbyggingsavtale.  

 

 

I tillegg beskrives noen punkter ytterligere: 

 

Nr. 1 - Skred/Ras/ustabil grunn 

I følge NVE Atlas er ikke planområdet utsatt for skred eller kvikkleire, og det vurderes som 
unødvendig å legges spesielle føringer/ hensyn i planarbeidet. Dette er videre stadfestet av 
Multiconsults geologisk undersøkelser i deres rapport.  

 
Kart: NGU 

 
Kartet viser en oversikt over løsmassetyper innen for planområdet: 

Type 130, rosa: «Bart fjell – stedvis tynt dekke». 

Fundamentering av nye byggetiltak vil bli mot fjell. En nærmere beskrivelse av fundamentering og 
grunnarbeider vil fremkomme i tiltaksplanen som skal foreligge før igangsetting av byggearbeider. 

 

Nr. 5 - Overvann 



Kommunen er kontaktet med hensyn til overvann, og de skriver i sin tilbakemelding at de ikke har 
noen målinger som kan bekrefte muligheten for å koble på flere abonnenter. Dagens overvannsnett 
ligger, som vist i kartet under, i Fermannsbakken. 

Boligbebyggelsen blir liggende spredt omkranset av vegetasjon. Overvannshåndteringen innenfor 
området skal primært baseres på overflatebaserte løsninger. Det bør være tilstrekkelig at overvannet 
behandles lokalt, terrenget har fall og vannet vil renne unna på en naturlig måte. Der det ikke er 
tilstrekkelig med fall bør overvannet ledes ned, og bort i rør.  

Det er lagt inn reguleringsbestemmelse som skal sikre at dette er løst før en bygging kan finne sted. 

 
Kart: Kommunens VA kart 
 

Nr. 23 – Drikkevannsforsyning og nr. 24 - Avløp 

Kommunens VAR avdeling er kontaktet for en avklaring i forhold til VA. Her er tilbakemeldingen at 
nye leiligheter kan koble seg på det kommunale nettet, men det må vurderes hvilke 
tilkoblingspunkter som er mest hensiktsmessige.  

 

 

Konklusjon 

ROS-analysen har tatt for seg aktuelle hendelser som kan ha betydning for vurderingen av risiko- og 
sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen.  

Ut i fra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens er det konkludert med lav til moderat 
risiko knyttet til de fleste hendelser i planområdet. 


