
 
 

 

 

 

 

Dokumentnr.: 21/08346-2  side 1 av 5 
 

Arkivsak-dok. 21/08346-2 
Saksbehandler Anette S Guldager 

  
Saksgang Møtedato 
Oppvekst- og kulturutvalget 01.12.2021 
Eldrerådet 29.11.2021 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelser 29.11.2021 
Kommunestyret 16.12.2021 
Formannskapet 02.12.2021 
Ungdomsrådet 29.11.2021 

 
 
   

Plan for framtidig bruk av Cudriosgate 3 og øvrige bygninger i 
kystkulturkvartalet Langesund 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
Bamble kommunestyre vedtar: 
 

1. Bamble kommune iverksetter et forprosjekt for utvikling, ivaretakelse og bruk av 
kystkulturkvartalet i Langesund i tråd med mål og føringene i vedlagte plan 
 

2. Forprosjektet skal også avklare rammer for etablering av et kystkultursenter 
 

3. Cudriosgate 3 selges ikke, men inkluderes i en helhetlig utredning av kystkulturkvartalet 
 

4. Utvikling av kystkulturkvartalet vil være et kontinuerlig og langsiktig arbeid med fokus på 
videre utvikling av miljø, bygninger og innhold  

 
5. Forprosjektet gjennomføres i samarbeid med sentrale aktører fra frivillighet og næringsliv 

 
6. Prosjektspesifikasjon for forprosjektet fremmes som egen politisk sak 

 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Plan for utvikling av kystkulturkvartalet Langesund – Mulighetsstudie 2021 
2. Kulturminnefaglig vurdering Vestfold og Telemark fylkeskommune 
3. Uttalelse om Cudriosgate 3 og omgivelsene – Vest-Telemark museum, bygningsvern  
4. Kystkulturkvartalet i Langesund – mulige lokaler for Gea Norvegica Geopark IKS 

(Geoparken) 
5. Notat til prosjekt Skipsbro simulator i Langesund – Kongsberg Digital AS  
6. Forslag til brosimulator i Cudriosgate 3 fra Langesund og omegn sjømannsforening 
7. Strategi Bamble kystkultursenter – Langesundsfjordens kystlag m.fler 
8. Kystkulturkvartalet - innspill Bamble 2025 

 
Referanser i saken 
 

x 04.04.2013 – Sak 16/3 – Detaljregulering Langesund sentrum 
x 08.02.2018 – Sak 1/18 – «Kjøp av tomt på Smietangen og Tordenskiolds plass» 
x 07.02.2019 -  Sak 2/19 – «Senter for kystkultur – endelig behandling av forprosjekt» 
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x 11.06.2020 -  Sak 31/20 – «Sikring av allment tilgjengelig kystkulturkvartal – kjøp av 
Cudriosgate 3» 

 
 
Bakgrunn 
 
Bamble kommune eier et unikt bymiljø i Langesund bestående av trebygninger fra 1700-tallet. 
Bygningene og uteområdene utgjør et intakt og helhetlig bygningsmiljø av nasjonal kulturhistorisk 
interesse. Det er en viktig offentlig oppgave å ivareta og utvikle slike bymiljøer. Utvikling av 
kvartalet vil styrke Langesunds samlede attraktivitet og identitet. Det er en forutsetning for utvikling 
at kommunen også fyller bygningene og uteområdene med aktivitet og innhold.  
 
Bamble kommunestyre kjøpte eiendommen «Cudriosgate 3» sommeren 2020. Formålet var å 
gjøre sentrum bedre tilgjengelig for publikum og etablere bedre vilkår for utvikling av kystkultur, 
festivalvirksomhet, turisme- og næringsliv i sentrum.  Dette kjøpet aktualiserte et behov for en plan 
for hva Cudriosgate 3 og de øvrige bygningene i kystkulturkvartalet skal brukes til. Etablering av et 
kystkultursenter vil være et naturlig element i denne planen.  
 
Bamble kommunestyre framhevet i vedtak i 2019 at kystkultur er en viktig del av Bamble 
kommunes identitet og kulturpolitikk, og et viktig element i kommunens og Telemarks satsing på 
turisme. Bakgrunnen var kjøp av tomt på Smitangen og forprosjektet «Horisont» - senter for 
kystkultur, et konsept som ikke ble vedtatt realisert pga. kostnadene det representerte. 
Kommunestyret bad rådmannen utarbeide forslag til andre konsept for et kystkultursenter som 
kunne la seg gjennomføre til en betydelig lavere kostnad for kommunen. 
 
Denne saken svarer opp behovet for å utvikle kystkulturkvartalet i Langesund sentrum, avklare 
framtidig bruk av Cudriosgate 3 og øvrige kommunalt eide bygninger i området, samt rammer for å 
etablere et kystkultursenter i Bamble kommune.  
 
Saksfremstilling 
 
Forut for denne saken er det gjennomført en mulighetsstudie ledet av kommuneadministrasjonen. 
Mulighetsstudien har pågått i perioden mars til november 2021. Resultatene av mulighetsstudien 
er samlet i vedlagt rapport, «Plan for utvikling av kystkulturkvartalet i Langesund – Mulighetsstudie 
2021» med konkrete forslag til prioriteringer og videre arbeid i et forprosjekt.  
 
Rapporten definerer «kystkulturkvartalet» i Langesund som et konkret og avgrenset område. 
Kvartalet samsvarer med arealet som er satt av til kystkultur i gjeldende reguleringsplan for 
Langesund sentrum. Bygninger i dette arealet er: 
 

Lensmannsgården og Det Gamle rådhus - gbnr 106/25 

Cudriosgate 3 – gbnr 106/26 

Cudrios sjøbod – gbnr 106/22 

Tollpakkboden og St.Helena – gbnr 106/13 

Tollboden – gbnr 106/770 

Privateid eldre bebyggelse, omhandles ikke i denne rapporten – gbnr 106/11 og 106/10 

 
Det har vært gjennomført en rekke møter med sentrale aktører knyttet til dagens bruk av 
bygningene, personer involvert i kystkultur og frivillighet i Bamble generelt, andre sentrale aktører 
blant annet i lokalt næringsliv og representanter for ulike fagområder i kommuneadministrasjonen. 
Ønsker og ideer fra ressurspersoner lokalt har blitt mottatt og vurdert. Det har i samarbeid med 
Vestfold og Telemark fylkeskommune vært gjennomført en befaring for å innhente kompetanse fra 
sammenlignbare prosjekter i Åsgårdstrand og Tønsberg. Ideer og konklusjoner har vært drøftet 
med ulike næringsaktører i området, Bamble 2025, arbeidsgruppa for kulturminneplanen i Bamble 
og Styret for Langøya og kystkultur.  
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Arbeidet har resultert i en helhetlig plan for utvikling og bruk av bygninger, uteområder og 
kaiområder i kystkulturkvartalet. Det er lagt særlig vekt på konkrete forslag til bruk av gbnr. 106/26 
– Cudriosgate 3 og gbnr. 106/25 – Lensmannsgården og Det Gamle rådhus som er de bygningene 
hvor det er størst behov for raske avklaringer. 
 
Planen er foreløpig på et overordnet nivå. Ideene som er foreslått må utredes videre i avgrensede 
forprosjekter per bygg og per konsept. Disse forprosjektene vil gi detaljerte svar på konsekvenser 
knyttet til både bygningsmessige tiltak og drift. Dette vil danne grunnlag for politiske vedtak om 
hvilke tiltak som skal gjennomføres. Det er hittil i arbeidet lagt vekt å ivareta og stimulere det 
engasjementet som allerede finnes blant de ulike kystkulturaktørene i området. Ideene som er 
prioritert er ideer som er egnet til å skape aktivitet i og rundt bygningene i området. Et levende 
kystkulturmiljø i sentrum bør i størst mulig grad være en helårs arena for aktiviteter og opplevelser 
for mennesker i ulike aldere som igjen vil generere inntekter til lokalt næringsliv, overnattings- og 
spisesteder samt detaljhandel.  
 
Konseptene som foreslåes for videre utredning er følgende: 

x Cudriosgate 3 1.etg: aktivitetsrom for tradisjonshåndverk, båtbygging, slag av 
håndverksartikler og kurs 

x Cudriosgate 3. 2.etg: digital brosimulator for båt- og skipsopplæring og opplevelser av 
ferdsel på sjø 

x Gamle rådhus: transformasjon til egnede kontorlokaler til utleie for profesjonelle aktører 
som kan bidra positivt til et kystkulturmiljø. Museumsrom beholdes. 

x Lensmannsgården: utstillings- formidlingsrom om for eksempel geologi og/eller 
bygningsvern, eller detaljhandel innen bygningsvernartikler og/eller maritime antikviteter. 
Dagens brannsikre arkiv beholdes inntil alternativ er etablert.  

 
I tillegg foreslås det en rekke tiltak for å øke tilgjengelighet, trivsel og aktivitet i uteområdene 
mellom de historiske bygningene, langs bryggene og i kommunehullet.  
 
De ulike konseptene er ikke avhengige av hverandre for å bli realisert. Skulle neste fase vise at et 
konsept er vanskelig gjennomførbart kan det erstattes av nye alternativer uten at det velter 
helheten i arbeidet. Hittil er det særlig forslaget om en digital brosimulator det knytter seg mange 
spørsmål til. Administrasjonen mener at en slik simulator er en interessant ide å utrede videre, men 
den er ingen forutsetning for prosjektet som helhet. Kystkulturkvartalet, et kystkultursenter og 
bygningen Cudriosgate 3 kan utvikles både med og uten en digital simulator. Det samme gjelder 
for de øvrige elementene som er foreslått. 
 
Etablering av et kystkultursenter 
Det har i en årrekke vært ønsket å etablere et kystkultursenter i Bamble. 
Det har vært vurdert ulike alternativer for hva et kystkultursenter skal bestå av og hvor det skal 
ligge. Bamble kommune kjøpte en tomt på Smitangen, samt Tordenskiolds plass i 2018 for å sikre 
at dette arealet kunne komme offentligheten til gode. I saken om kjøpet ble det understreket at 
opparbeidelsen av dette området skulle sees i sammenheng med videre realisering av et 
kystkultursenter.  
 
Konseptet «Horisont kystkultursenter» ble utarbeidet i årene 2017-2019. Dette konseptet inneholdt 
forslag om et nybygg for formidling av kystkultur på Smitangen. «Horisont» ble ikke politisk vedtatt, 
men ønsket om et kystkultursenter ble opprettholdt. Kommunedirektøren ble i saken bedt om å 
utarbeide forslag til andre konsept knyttet til kystkultursenter som kan la seg gjennomføre til en 
betydelig lavere kostnad for kommunen.  
 
Langesundsfjordens kystlag, Bamble historielag og Langesund og omegn sjømannsforening har 
etter dette gått sammen om å utvikle et konsept til et kystkultursenter som er basert på de 
ressursene som allerede finnes i området Smitangen, Langøya og Kystkulturkvartalet. Dette vil 
være en etablering som kan realiseres med lave driftskostnader for kommunen og samtidig ivareta 
de behov et kystkultursenter bør fylle. Det er grunn til å anta at et framtidig kystkultursenter vil 
bestå av deler av kystkulturkvartalet sammen med bygninger og ressurser som f. eks båtbyggeriet 
på Langøya og bygningene på Langøytangen fyr.  
 
Det er kystkultur i hele Bamble 
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Bambles kystkultur finnes ikke bare i Langesund. Med utgangspunkt i kommuneplanens vedtak om 
å «videreutvikle Bamble som kystkulturkommune» pågår det for tiden et arbeid med å utforme en 
kystkulturstrategi for hele kommunen. Langs hele Bamblekysten finner man viktige områder, 
kulturminner, innretninger, kompetanse og tradisjoner knyttet til kystkultur. Det er viktig å huske at 
en stor del av bebyggelsen på gamle Stathelle er del av riksantikvarens NB-register med egne 
behov for ivaretakelse for framtida. Det er en oppgave for administrasjonen i samarbeid med 
befolkningen å utforme en kystkulturstrategi som er egnet til å ivareta og utvikle kystkulturen i hele 
kommunen. Tiltak i kystkulturkvartalet i Langesund vil inngå som et delprosjekt i den framtidige 
kystkulturstrategien for Bamble, sammen med andre prioriterte tiltak i andre kystområder.  
 
Museumsplan 
Det er vedtatt at det skal utarbeides en ny museumsplan for Bamble. Dette arbeidet er ikke startet 
opp ennå. Det er på noen områder overlapp mellom området kystkultur og området museum, blant 
annet når det gjelder kommunens samling av maritime gjenstander på Cudrios sjøbod. Utvikling av 
den museumsrelaterte delen av kystkulturarbeidet vil bli omhandlet i det forestående arbeidet med 
museumsplan. 
 
Økonomi 
Det viktig å legge opp til en utvikling av kystkulturkvartalet som er tilpasset kommunens 
økonomiske situasjon. En moderat og ansvarlig investeringstakt vil ligge som et premiss for videre 
arbeid i prosjektet. Det som foreligger av økonomiske beregninger i rapporten er hittil gjort på 
overordnet nivå. Alle kalkyler vil detaljeres mer i neste fase. Det samme gjelder pristilbudet som 
Kongsberg Digital AS har gitt til Langesund og omegn sjømannsforening i forbindelse med 
muligheter for etablering av en brosimulator. De gir likevel en indikasjon på hvilke beløp som hittil 
er kjent for prosjektet.   
 
Som rapporten viser er det i mulighetsstudien lagt vekt på konsepter som i stor grad medfører 
samarbeid med frivillige organisasjoner, utnyttelse av eksisterende bygningsmasse og 
tilrettelegging for attraktive leietakere. En vellykket utvikling av kystkulturkvartalet er ikke avhengig 
av store engangsinvesteringer, men heller mindre tiltak som bygger på hverandre og kan sees i en 
helhet over tid.  
 
Arrangementsvennlig bykjerne 
Cudriosgate 3 ble kjøpt for å sikre et sammenhengende og allment tilgjengelig kystkulturkvartal i 
Langesund sentrum. Langesund er kjent for sine festivaler, arrangementer og konserter som 
trekker mye publikum til byen særlig i sommerhalvåret. Dampskipsbrygga og gjestehavna, med 
tilhørende landareal rundt Cudrois sjøbod er Langesunds målpunkt for svært mange tilreisende, 
enten de kommer fra land eller sjø. Avprivatisering av Cudriosgate 3, med dens beliggenhet i 
kommunehullet og i tilknytning til bryggeamfiet på Dampskipsbrygga, er derfor et viktig og riktig 
grep for å gjøre den indre kjernen av Langesund sentrum enda bedre egnet for festivaler, 
arrangementer og publikumsopplevelser, samt å sikre offentligheten varig tilgang til byens brygger 
og sjøområder.  
 
Kystkulturkvartalet – et samarbeidsprosjekt 
Forstudien er gjennomført med bred involvering og engasjement fra en rekke foreninger og 
instanser. Foreningene Langesundsfjordens kystlag, Langesund og omegns sjømannsforening, 
Museets venner, Bamble historielag og Langesund vel har alle bidratt med kunnskap, ideer og 
engasjement i arbeidet. Bamble 2025 har vært involvert på slutten og har ytret ønske om å bidra 
mere i neste fase av prosjektet. Vedlagt saken ligger også uttalelser fra de sentrale faginstanser 
som har vært involvert i forstudien. Alle involverte aktører stiller seg bak et ønske om at 
Cudriosgate 3 forblir i offentlig eie og brukt til beste for utvikling av kystkulturkvartalet og 
kommunens kystkulturidentitet. Aktørene er også motiverte til å arbeide videre med gode løsninger 
for aktivitet og vekst i denne bydelen. Dette er et svært godt fundament å bygge videre på i 
arbeidet.  
 
Kommunedirektørens vurdering 
 
Hvordan byer er utformet, deres beliggenhet og tradisjoner er viktige deler av Norges historie. 
Bygningsmiljøet i kystkulturkvartalet står på Riksantikvarens NB! -register som en av totalt 75 
utvalgte byer i Norge som er særlig viktig å bevare. Cudriosgate 3 er et av de eldste husene i 
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Langesund og viktig for Bamble og Langesunds identitet. Byens særpreg er vesentlig for dens 
attraktivitet som reisemål.  
 
Kommunedirektøren anbefalte i 2020 å kjøpe Cudriosgate 3 for å sikre et sammenhengende og 
allment tilgjengelig kystkulturkvartal i Langesund sentrum. Mulighetsstudien som nå er gjennomført 
opprettholder vurderingen av at dette bygget bør forbli i kommunalt eie. Utvikling av Cudriosgate 3 
er i tråd med Bamble kommunes ønske om å satse på kystkultur. Det er fortsatt viktig å sikre dette 
sentrale område for offentligheten og legge til rette for at søndre dampskipsbrygge og 
kommunehullet kan brukes til konsert- og festivalaktiviteter. 
 
Ivaretakelse av verneverdige bygninger og bymiljøer er et viktig offentlig ansvar. Nasjonale 
myndigheter ønsker at eksisterende kulturmiljøer som kystkulturkvartalet blir tatt vare på og 
samtidig tatt i bruk som ressurs for positiv byutvikling. Riksantikvarens bystrategi anbefaler at det 
legges til rette for ny bruk av eldre bebyggelse, samtidig som kulturmiljøets viktigste særpreg og 
kvaliteter ivaretas. Det er derfor et visst handlingsrom for endring og utvikling av 
kystkulturkvartalet. Liv i og mellom husene er viktig for helse og livskvalitet i byen, både for de som 
bor der og de som driver næring. Det er også god klima- og miljøforvaltning å ta i bruk 
eksisterende bygningsmasse framfor å bygge nytt. Disse føringene er lovende for Bamble 
kommunes ønske om nettopp å oppnå en positiv utvikling i kystkulturkvartalet.  
 
Å utvikle kystkulturkvartalet er en kompleks oppgave som balanserer mellom mange ulike 
interessegrupper og lokale, regionale og nasjonale vernehensyn. Oppgavens kompleksitet 
sammen med vernerestriksjonene er trolig medvirkende til at utvikling av kvartalet hittil ikke har 
vært prioritert. Å planlegge framtidig bruk av Gamle rådhus og Lensmannsgården er på mange 
måter et «overmodent» prosjekt. Kjøp av Cudriosgate 3 er det tiltaket som har aktualisert og 
intensivert dette arbeidet nå.  
 
Bamble kommune står foran betydelige innsparinger på drift i årene som kommer. 
Kommunedirektøren mener likevel at hensynet til sikring av langsiktige utviklingsmuligheter og 
handlingsrom forsvarer kjøp av Cudriosgate 3. Erfaring har vist at å ha bygninger regulert til 
boligformål i sentrale byområder er en utfordring med tanke på støyproblematikk og avgrensning 
av privatliv. For å sikre dampskipsbrygga og kommunehullet som allment tilgjengelige byrom er det 
viktig at Cudriosgate 3 er offentlig eid. Sikring av kystkulturkvaliteter og offentlig torg, byrom og 
sjøtilganger har vært et mål for alle de senere reguleringsplanene som berører Langesund 
sentrum. Dette har også vært mål for kommunens engasjement i rehabilitering av Nordre- og 
Søndre dampskipsbrygge og Det Gamle rådhus.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at det nå startes et forprosjekt for utvikling av kystkulturkvartalet og 
etablering av et kystkultursenter. Prosjektet bør ha en langsiktig horisont, samtidig som det har 
fokus på framdrift og konkrete, synlige resultater underveis i prosessen. Arbeidet må gjennomføres 
i samarbeid med sentrale aktører fra frivillighet og næringsliv, og med jevnlig rapportering til 
kommunestyret på alle sentrale beslutningspunkter. Den historiske byen er del av vår felles 
kulturarv og kollektive hukommelse som bidrar til identitet og tilhørighet. Ved å gjennomføre gode 
grep for utvikling ser kommunedirektøren fram til at kystkulturkvartalet vil bli et positivt tilskudd til 
Langesund og hele Bamble.   
 
 
 
 


