K R AG ERØ V EST
ÅTAN GE R N , KR A GERØ

MUL IGHET SSUD IE 13. 10. 2020

KRAGERØ VEST
LOKASJON
STØRRELSE

- Åtangen, Kragerø
- 30.000m² (BRA)

BYGGEÅR
KUNDE

- 2021 - 2030
- Åtangen eiendom v/ Geir Teigen

Tomteeier ønsker å vise hvordan et større antall fritidsboliger (opp mot 300) kan
innpasses i landskapet ved:
1) Omforming av det gamle industriområdet med gjenåpning og transformasjon
av strandlinjen over en strekning på ca 500 meter.
2) Utnytt av heien i kollen til fritidsbebyggelse ved å underordne seg
naturen.
3) Knytte området til Sauøyene, og mulighet for gangvei med bro mot Kragerø
sentrum Kragerø sentrum
1) Langs sjøkanten skal det ryddes opp i eksisterende bebyggelse- og lagringsområder. Her bygges det tett, med inspirasjon fra de historiske delene av sørlandsbyene med variasjon, halvprivate inngangssoner og prioriterer for fotgjengere.
Industribygget omformes i bruk, det markerte bygget opprettholder størrelse og
skala, uten at den endelige utforming er definert foreløpig.
Bebyggelsen skal skape et spennede sted å være med arealer ved sjøkanten,
aktiviteter som badestrender og den historiske odden med bygninger fra tiden som
vertshus og skipsbygging i bukten. Industrihistorisk utstilling, tilrettelegging for
mindre servicenæring. Og det legges også opp til høst- vinter- og våraktiviteter.

OVERSIKT OVER NYTT FRITIDSBOLIG OMRÅDE

2) En bygningsutforming i heien med en annen typologi.
Det tas vare på mest mulig uberørt natur lages terrengtilpassede veier med infrastruktur under veibanen. Det kan pigges noe i fjellet, og ellers legges veier
med pene yttrekantmurer. Fritidshusene i tre hovedkategorier tilpasses terrengets
helning: Flatt, svak skråning og bratt.
Hus og veier plasseres i terrenget mellom koller og store trær.
3) Tiltakshavers intensjon er å knytte området sammen med Kragerø sentrum.
Dette kan løses ved bidrag til etablering av bro og gangvei langs sjøen til
veinettet i Kragerø. (Rørvikveien) Tilsvarende vil tiltakshaver foreslå å etablere og
bekoste broer til Ytre Sauøy og gangsti langs sjøen ved LNF-området.
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KRAGERØ KOMMUNE
2018 - 2030

AREALDELEN
Tegnforklaring Plan- og bygningsloven §§ 11-7 og 11-8
Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §11-7 NR.1)
Nåværende

X 6534500

Felt 4

Framtidig
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Boligbebyggelse (1110)
Fritidsbebyggelse (1120)
Sentrumsformål (1130)
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Tjenesteyting (1160)
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Fritids- og turistformål (1170)
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P-plasser

Råstoffutvinning (1200)
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Næringsbebyggelse (1300)

N

I

Idrettsanlegg (1400)

Ab

Andre typer angitt bebyggelse og anlegg (1500)
Kba

Kba

Kombinert bebyggelse og anleggsformål (1800)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 § 11-7 NR.2)
J

X 6531000

Bane (2020)
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Havn (2040)
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Parkering (2080)

Felt 3

Grønnstruktur (PBL2008 § 11-7 NR.3)
G

Blågrønn struktur (3001)

Fr

Fr

Friområde (3040)

Landbruks-, natur- og friluftsformål (PBL2008 § 11-7 NR.5)
Lnf

LNF-areal (5100)

Fo

Friluftsområde (5100)

Sfl

LNFR-areal for spredt fritidsbebyggelse (5220)



LNFR-areal for spredt boligbebyggelse (5210)

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL2008 § 11-7 NR.6)
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Vfe

Ferdsel (6100)

Sh

Sbh

Småbåthavn (6230)



X 6527500

Fiske (6300)
Drikkevann (Grøtvann) (6500)

D
Ak

Akvakultur (6400)

Vfr

Naturområde (6600)
Vka

Kombinerte formål sjø og vassdrag (6800)

L

Kjent låssettingsplass

Hensynssoner (PBL 2008 § 11-8)
Sikringssone - Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass

H130

Sikringssone - Nedslagsfelt drikkevann

H110
H720 H730 H740

Båndlegging - lov om naturvern / lov om kulturvern / andre lover

H720

Båndlegging - lov om naturvern - fremtidig

H370

Faresone - Høyspenningsanlegg

H510 H560 H570
X 6524000

Byggetrinn 2

Bevaring kultur- eller naturmiljø, Hensyn Landbruk - kjerneområde for jordbruk og kulturlandskap

H550

Hensyn landskap (SPR for differensiert forvaltning av strandsonen)

H910

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde

Felt 2

Linjesymboler (PBL 2008)
Planens avgrensning / Omriss Verneplan for Kragerø sentrum/Områder unntatt rettsgyldighet
Bestemmelsegrense
Hensynssonegrense
Strandlinje sjø 200 m
Forbudsgrense sjø 100 m

Historiske
Torget

Byggegrense

E-18

Stiplet linje angir bro / tunnel

Fylkesveier
Kommunale veier
Private veier
Gang- og sykkelveier

X 6520500

Byggetrinn 1

Farled

Torget

Planen er utarbeidet av Kragerø Kommune
Euref 89, UTM sone 32

Målestokk:

Basiskart tatt ut 15.03.2018

1:35 000

Ekvidistanse: 20 m

Geodata: (N20 høydedata)

Dato

Periode for høring og offentlig ettersyn
Høring og offentlig ettersyn:

22.03.2018-08.05.2018

Høring og offentlig ettersyn:

23.10.2018-06.12.2018

Bade
Torget

Byggetrinn 3

Saksbehandling etter Plan- og bygningsloven
Vedtaksbehandling i Kragerø formannskap

29.01.2019

Endelig vedtaksbehandling i Kragerø kommunestyre

12.02.2019

Felt 1

X 6517000

Handels
-Torget

KRAGERØ KOMMUNE

Åtangen
Situasjonsplan 1:2000

Åtangen
Situasjonsplan 1:2000

Kommuneplanens arealdel

X 6513500

Felt 1

2018 - 2030

Planen er tilgjengelig på kommunens nettsider:

www.kragero.kommune.no
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GRUNNEIERFORHOLD, EKSISTERENDE
BEBYGGELSE OG TOPOGRAFI:
Tomtestørrelse: 292.370,5m²
Gnr/Bnr: 68/6
Formålsgrense for fritidsbebyggelse og tomtegrense følger nesten samme linjer på kartet.
Holmene og Sau-øyene ligger også innenfor eiendommen.
5 stk. eksisterende næringsbygg (blå skravur på kartet) på tilsammen 3,7 daa, er avsatt til næringsbebyggelse.
Vi har laget eget notat som tilsier at det i vårt utbyggingsforslag ikke er nødvendig med konsekvensutredning.
Topografien er typisk kystnære områder i Telemark med breskurte fjellformasjoner av ymse bergarter.
Platået nede ved sjøen har ”fjell i dagen” ute i vannkanten. Vi ser også fjell på flate partier innenfor. Den første
skråningen opp til cote 15 ser ut til å være formet av naturen og noen steder sprent ut med dynamitt.

REGULERINGSFØRINGER FOR TOMTEN - SITUASJONSK ART

ÅTA N G E N , K R AG E R Ø
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OVERSIKT OVER TOMTEN SETT FRA SØR
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DAGENS SITUASJON
Historiske spor:
Fabrikkbygningene står igjen etter tideligere sagbruk/ tremasseproduksjon.
Vi må regne med å finne nedbrutt/delvis nedbrutte rester fra produksjonen på sjøbunnen utenfor.
Det er et deponi på land i et flatt parti oppe i heien. Omfang av kjemikaliebruk er ukjent. På en liten
holme står det igjen en del utstyr som har vært brukt til vanning av flytende tømmer.
Fra før etablering av fabrikken skal det ha vært et vertshus her. Stedet er halvveis mellom Kil og
Kragerø. Det er spor etter dokk for bygging av større seilskuter her for mer enn 150 år siden.

HISTORISK BILDE

Virksomhet i dag:
Masser fra nedbrutt bark/flisdeponi på land avhendes som jordforbedringsmasser/veksjord til planter som trenger sur jord. (Rhododendron mm)
Lagring av diverse materialer for resirkulering og gjenbruk.
Verksted for reparasjon og støping og av glasfiberskrog til båter.
Det tilgjengelige naturområdet i heien:
Eiendommen oppe i heien er ganske nedgrodd. Dette gjelder både den som er regulert til fritidshusbebyggelse og området som er LNF-merket. Det er en kombinasjon av sand/gjørmestrender og
partier med svaberg hvor det er brådypt langs sjøkanten.
Dagens avstengte kystlinje og naturområdet:
Brygger fra treindustriens tid virker usikre og skaper i dag begrensninger og barriærer mot sjøen i
stedet for åpenhet og tilgjenglighet.
Store deler av området er avstengt på grunn av farlige partier og plager med hærverk.

DAGENS SITUASJON SIT T FRA SJØSIDEN.

ÅTA N G E N , K R AG E R Ø
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SITUASJONSPLAN
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UTBYGGINGSPLANEN
Området deles inn i tre hovedgrupper.
A) Fritidsbebyggelse i sjøfront.
B) Terrengtilpassede fritidsboliger i heien.
C) Havnen og alle boliger forholder seg til
innseilingen som i hovedsak kommer fra Kragerø, og noen fra Kil.

Felt 4
P-plasser
Felt 3

A)
Sjøfronten er delt inn i 4 møtesteder.
1) Historisk Torg.
Et område hvor det tidligeree har vært seilskutebygging og vertshus
2) Hovedtorget
3) Badetorget
4) Fabrikktorget

Felt 2
Historiske
Torget

Torget

På disse stedene fokuseres det på begivenheter og aktiviteter som stammer fra tomtens muligheter og historsike spor.

Bade
Torget

Felt 1

Handels
-Torget

Åtangen
Situasjonsplan 1:2000

B)
Det er fokus på å bevare eksisterende vegetasjon. Bebyggelsen er samlet i
grupper slik at mellomliggende vegetasjon kan bevares.
Hele området er ment å bli bygget ut over en periode på 8-10 år. Valg av rekkefølge
vil avhenge av ikke foreliggende forutsetninger. Det legges vekt på at hvert felt får en
helhetlig avslutning som har minst mulig fremtidige avhengigheter.

KORT BESK RI V ELSE AV BIL DE T OV ER

C)
Havnen med flytende utliggere med båtplasser. Moloen tenkes bygget av utfylte steinmasser med bølgebrytende natursteinsblokker på toppen, eller alternativt
kjettingforankret flytende bølgebrytekonstruksjon.

ÅTA N G E N , K R AG E R Ø
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BEBYGGELSENS KARAKTER OG
UTBYGGINGSREKKEFØLGE
GENERELT OM DIMENSJONER OG VOLUMER
Det legges vekt på å forme bebyggelse med nedskalerte volumer. Lavt mot sjøen, og med
høyere bebyggelse med en svingt husrekke innenfor. Det skal skapes rikdom og variasjon i
geometri og detaljering (Kragerøpanel) og med valg av husfarger innenfor en oppgitt palett.
Den tidligere fabrikken tenkes om- og tilbygget ved opprettholdelse av volumet innenfor de
eksisterende BRA arealene som ligger der i dag. Dette for å gi en historisk forankring.
HEIEN, OPPDELING I BYGNINGSGRUPPER (TUN OG REKKER)
Her er tegningene foreløpige for skjematiske. Løsningen viser ca. halvparten av
fritidsboliger i heien i områdene som ligger på mellom Cote 35 og 55.
Opp fra hovedtorget, hvor terrenget er bratt (1:3) forselår vi “stolpehus” med takterrasser.
Gangbroer til enhetene blir inn langs den eksisterende veien opp til heien. Tilsvarende, men
mee trapper opp på oversiden Denne husgruppen knytter seg visuelt til bebyggelsen langs
sjøen.
BRYGGEVANDRING, HUSENE VED SJØKANTEN: All utbyggingene langs sjøen
får avskjærende bryggevandring som ikke er privatisert ( type Kyststi) med varierende 38 meters bredde mellom det private og sjøen. Denne bryggevandringssonen blir liggende
omtrent 1,2 meter lavere enn uteområdene til de smale tomtene innenfor.
Husrekkene i rad 2, får varierte og betydelig høyere gesims- og mønehøyde. Her ligger
gavlene i nord vendt mot atkomtveien inn mot den eksisterende skrenten. Dette er en kombinasjon av hus der nederste leiligheter går over to etasjer, og øverstre leilighet er en etasje
på toppen via bro inn fra veien i nord. Noen av disse husene er veldig smale, og i 3 etasjer.
Beboere her ser da ut på sjøen over de lavereliggende husene i rekken ved sjøen.
Vi former “hyttetomtene” innenfor bryggevandringen med bredde på 5- 6 meter, dybde 10 –
12 meter og høyde gesims/ møne; 3 / 4,5 meter, med passasje og brannvegger mellom hver.
Det må være restriksjoner som forbyr bygg som i utforming er sammenslåing av eiendommer
og bruksenheter .
Bebyggelsen øst for “fabrikken” (nærmest Kragerø) planlegges bygget i et eget byggetrinn.
Bebyggelsen på vestsiden av fabrikken bygges ut tidlig. Lokalene for reparasjon og vedlikehold av glassfiberbåter søkes å bli beholdt så lenge som mulig, eller bli hel intgrert i to-

KORT BESK RI V ELSE AV BIL DE T OV ER

talløsningen.
PARKERING: Beboere til hyttene som ligger i heien skal kunne kjøre frem til, og parkere helt
ved husveggen. Boenhetene ved sjøen har tilgang på “10 minutters p-plasser” og langtidsbiloppstilling oppe på slette på cote 45. Når sørøstlig byggetrinn igangsettes blir det
vurdert bygging av tunell med parkering på skrå ned fra atkomstveien. Denne vi kunne bli
benyttet til båtopplag om vinteren. Utsprengte masse kan brukes til molo.
ÅTA N G E N , K R AG E R Ø
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BYGGETRINN SJØFRONT
Sjøfront deles inne i 3 hoved-byggetrin, ikke nødvendigvis vist i rekkefølge her.
1. Hovedfelt med hytter fra 1- 1+1/2 etasje, opp til 3 etasjer i rekke innenfor.
(kan underdeles i ytterligere 3- 4 delfelt ref. side 11)
2. Hytter i den bratte skråningen over 2 og 3 plan med mulige takterrasser.
3. Tradisjonelle Kragerøhus - panelkledning i 2 etasjer med loft .
Her er det foretatt lite detaljplanlegging foreløpig.
Hit kan det bygges direkte tunell,
også for bruk til parkering og båtopplag i tunellen ned fra innfartsveien.
Tilhørende infrastruktur med torg, næringslokaler, kaifront, badeplasser og båtplasser
blir utbygget i takt med byggetrinnene, også her må mer detalplanlegging utføres.
Byggetrinn 2

Byggetrinn 1

Byggetrinn 3
Felt 1

Åtangen
Situasjonsplan 1:2000

SITUASJONSPLAN
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HYTTER I HEIEN SOM UAVHENGIG
BYGGETRINN
TOPOGRAFI OG VEGETASONSKARTLEGGING I HEIEN
Vi har studeret topografien, vegetasjon og landskapet forøvrig i heien. Det består mye
av fjell i dagen med furutrrær på fjellrabbene.
I søkkene, der det er mer tykkelse på humuslaget, er det løvtrevegetasjon.
Boniteten i området er generelt lav, platåene i byggetrinn 2 har noe høyere verdier,
dagens løvtrevegetasjon viser at det kan ha vært gressletter med beite- og naturlandskap frem til for ca. 70 år siden. Våre løsninger baseres på veier som legges

Byggetrinn 2

høyt i terrenget. VA + EL grøfter bygges under veietraceene, og veiene ligger på
innsiden av natursteins-størrmurer i søkk og yttrkant av store svinger , uten utfylte
steinskråninger. Det sprenges da minimalt i det sårbare terrenget. Trær vernes utenfor
markerte kanter som er oppmerket rundte avgrensede rekke- og tunbebyggelser .
MINST MULIG INNGREP I EKSISTERENDE VEGETASJON
Hovedbilveien inn til det nye hytteområdet i heien blir bygget på terrengryggen som
vender mot sørøst.
Området i heien skal også bli fine tur- og treningesveier med utsiktssteder.
Frem til 1. byggetrinn kommrer denne veien opp til et platå som ligger på ca. cote
C+45. (i dag med oppfyllinger av bark og annen tremasse som blir fjernet).
Her viser vi en ballslette og et samlet parkeringsområde (grått) mellom trærne.Det
etableres en fotgjengerbasert hovedvei herfra og ned til sjøkantbebyggelsen som vist
skjematisk med sort strek på side 9.
FRITIDSBEBYGGELSEN BLIR SAMLET I MINDRE GRUPPER SOM UNDERORDNES NATUREN
Fritidshusene i byggefeltenes minste delutbyggingstrinn legges i 1) Markerte rekker
og 2) Avgrensed tun.
Disse enkeltområdene får krav om gjennetabkering av stedegen vegetasjon ut mot
den eksisterende sårbare naturen. Det blir utført vegetasjonskartlegging i
reguleringsfasen.
Rekkefølgen på byggetrinnene skal være slik at ferdige utbyygde områder forstyrres
minst mulig av påfølgende byggetrinn. Ved kjørerestriksjoner kan, ved ferdig
utbygging, den sentrale delen av utbyggingsområdet reguleres med et minimu av biltrafikk kveld og natt.

Byggetrinn 1

Byggetrinn 1

Felt 1
Åtangen
Situasjonsplan 1:2000

SITUASJONSPLAN
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HOVEDTORGET .

OVERSIKT OVER DET HISTORISKE TORGET

HYTTER I SJØFRONTEN

P ROS JEK T N AV N
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MULIGHETER OG LIV, PRIVAT OG TILSTØTENDE
“ HALVPRIVATE” SONER I KRAGERØ VEST
BEBOELSESOMRÅDE
Kragerø Vest er ment å bli et kompakt område som aktivieserer uteområder i sesongen. Småhustypologier er
brukt for å skape en menneskeskelig skala i bebyggelsen.
Det er en forutsetning at alle skal ha fri tilgang til sjøen. Ingen får da eksklusiv tilgang til strandkanten, men de
smale husene kan ha sitt lille private uteområde 1 - 1,2 meter høyere enn bryggepromenaden, kan gå direkte
ut og over denne og videre ned til egen båtblass.
Bebyggelsen er bygget lavt i front. Husene som ligger tett inntil hverandre bygges med halvpivate forhager ved
inngangspartiene på nord- og sørsidene, den lille halvprivate sonen mellom der alle går og det helt private inne
gir gode kvaliteter til hele om rådet. Noe mange ønsker å eie, og liker å gå tur langs for å se på mangfold og
variasjon.

FRA TORGET OG BADESTRANDA

NÆRINGSOMRÅDER
Det legges opp til næringsarealer for salg eller leie i den gammel industribebyggelsen.
Selv om dette bare blir av sesongmessig karakter kan det tilrettelegges for aktiviter i alle bygg som blir bevart.
En mulighet her kan være sambruk, hvor andre næringsdrivende kan leie seg inn i de samme arealene høst,
vinter og vår.
13.10.2020
Niels Torp + AS
Torkel Hiorth
Siv. ark. MNAL partner.
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