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1 Bakgrunn
LINKArkitektur utarbeider forslagtil reguleringsplanfor arealeneder PorsgrunnMekaniskeVerksted
(PMV)tidligere haddesin virksomhet.Planforslagetvil berøreen rekkebygningerog et kulturmiljø
det er knyttet verneinteressertil, og det er derfor stilt krav til utredning av kulturminneverdiene
innenfor planområdet.

Foreløpigplanavgrensning

Oppdragsnummer:
Oppdragsnavn:
Utarbeidet av:
Dato:

A61298
PorsgrunnMekaniskeVerksted
CamillaMohr (SivilarkitektMNALog kulturminnefagligkompetanse)
BruseRognlien(Kunsthistorikerog byplanlegger)
17.09.15
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2 Porsgrunnmekaniskeverksted
PorsgrunnMekaniskeVerksted(PMV)er blant landetseldste mekaniskeverkstederog var en del av
en bølgemed verkstedersom ble opprettet rundt om i landet på 1850-tallet.Det som av mange
omtalessom Porsgrunnsførste industribedrift ble stiftet av RasmusBrønlundi 1857som et lite
utrustningsverksted,og eksisterteunder navnetPorsgrunnmekaniskeverkstedfra 1862.Verkstedet
leverte blant annetstøpejern til skip og bygg,kompasserog andre mindre deler til skipsfarten.
I 1872bygdePMVden første dampbåten. Dampskipetvar det ene av de to første dampbåtenesom
ble byggeti byen og fikk byggenr.1 og navnet «Alpha».Skipetble bestiltav «Fiskekvaseselskapet»
i
Porsgrunnog skulletas i bruk som «fiskekvase»–en brønnbåtsom skulleholde byen med levende
fisk. Verkstedethaddefulgt trenden med byggingav dampbåterpå 1870-talletog leverte ytterligere
noen båter før skipsbyggingen
avtok.

(Usikkerdatering. Kilde:http://media31.dimu.no/media/decoimage/FMU/FMU.402615/55154?size=800)

Brønlundsom startet virksomhetendrev dessutenogsået seilmakeripå siden,og senereogsåen
reperbane.Sombestyrerav PMV,og med annenomfattende sjøfartsrelatert virksomhetgående,var
han tungt involvert og avhengigav skipsfarten–som igjen var svært avhengigav konjunkturen.
Grunnetden store kriseni Europas-ogNord Amerikasøkonomipå slutten av 1870-talletstoppet
skipsbyggingeni Porsgrunnopp og Brønlundsvirksomhetergikk stadigdårligere.Reperbanenble
solgt og PMVgikk inn i en tid med underskudd.1885var det sisteåret med full drift for Brønlundog
PMVsine ca. 60 ansatte.Omsetningendette året ble bare 100000 kr og verkstedetendte i
skifteretten i 1886.Direksjonenfikk ingen passendebud på auksjonenog tok selvrollen som
garantistfor gjelden.Kreditorenefikk full dekning,men aksjekapitalengikk tapt.
Verkstedetfortsatte som et interessentskapi en konstellasjonbeståendeav direksjonenog en rekke
skipsredere,en malermesterog en doktor. Konstellasjonenhaddeogsåstore problemermed å drive
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lønnsomt,men klarte heller ikke finne en passendekjøper.Man belagetsegderfor i økendegrad på
å leveremaskinertil den voksendeindustrieni lokalområdet.Dette var en nisje med et visst
potensiale,men den ble ansett som for snever.Det manglerdetaljert dokumentasjonpå hva PMV
produsertemellom 1886og 1896,men det kan antasat man livnærte segpå ombygging,
reparasjonerog vedlikeholdsarbeidpå båter og produksjonav husholdningsutstyrog utstyr til
bedrifter i Porsgrunn.
Samtidigmed dette ble Skienfjordensmekaniskefagskoleetablert i tilknytning til verkstedet.Det ble
her utdannet metallarbeidereog teknikerefra 1887-88. Dette skjeddesom følgeav et initiativ
Brønlundhaddetatt i 1883.Blant elevenei 1889var ChristianJeremiassen(Reim),som senereble
leder og eier av PMV.I 1890trakk Brønlundsegfra arbeidetmed skolen,og artilleriløytnant Kr. Dick
ble ansatt. Skolenhaddeholdt til i lokaler på Vestsiden,blant annet i Brønlundsgamleseilmakerloft,
men voksteetter hvert ut av dem og man flyttet til Osebakken.Etter flyttingen fikk skolenraskt
omkring160 elever.

I 1895var det bare de tre skipsredernesom var igjen i eierkonstellasjonen.Somet sisteforsøkpå å få
verkstedettil å gå rundt etter mangevanskeligeår, ansattede maskinkonstruktørenÆgediusElling
som driftsbestyrer,som blant annet var kjent for sin modifikasjonav dampmaskinen(«Ellings
system»).Ellinggjorde flere endringerog utbedringerved verkstedet,og man begyntei større grad å
satsepå produksjonav skip igjen –denne gangenmer helhjertet på mindre dampskip.Det ble utvidet
med ny patentslipp,som kunneta opp fartøyer på opptil 200 tonn, ny smieog en stor ny maskinhall
på 710 m2.
I årenesom fulgte haddeverkstedetnok å gjøreog byggetflere dampskip,men de store
nyinvesteringenetynget likevel økonomien.Dette resulterte i at eierne valgte å selgePMVi 1899.
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Kjøperenvar den 26 år gamleskipsingeniørenChristianJeremiassenReim.Under hansstyre og
eierskapfortsatte fokusetpå dampskipog dampmaskiner,og i rekordåret1901 ble det ferdigstilt 13
skip.TidenReimstyrte (1899-1920)blir ofte omtalt som verkstedetsgullalder.PMVgikk fra å være
en vanskeligstiltindustriaktørtil å bli et moderneverkstedog skipsverftsom på ca. 20 år produserte
68 båter.
I 1907haddeverkstedet210 ansatteog 20 funksjonærerog formenn. PMVvar på dette tidspunktet
spesialisertfor produksjonav dampskipopp til 1000tonn, men drev fortsatt med reparasjonog
ombygging/tilpassing.I 1908opplevdeverkstedetigjen en konjunkturnedgangog skipsproduksjonen
gikk ned. Reimbenyttet anledningentil arbeidemed bygningsmassen
på verkstedet–flere av
byggeneer datert med smijernsom sier 1908.Det ble ogsåbyggeten flytedokk for båter opptil 2700
tonn. Lavkonjunkturenvarte ikke lenge,og alleredei 1910 var produksjonengodt i gangigjen.
Etter at første verdenskrigbrøt ut i 1917 ble det fort mangelpå kull og stål. Likevelklarte verkstedet
å levere resultater,mye takket værereparasjoner.Flereav nybyggenesom ble byggetetter krigens
utbrudd, ble byggetpå spekulasjon.Blant annet byggetPMVet standardisertlasteskippå 1300tonn,
men haddeproblemer med å få solgt det. Dette resulterte i at Reimvalgteå opprette et ASsom
overtok båten og satt den i drift.
Under første verdenskrigog i mellomkrigstidenutviklet verkstedetsegtett med Reims
rederivirksomhetog produserteflere båter for Reimsrederivirksomhet.Dette var nødvendingfor å
holde produksjonenoppe i nedgangstideneetter krigenog for å utvikle nye metoder og modeller i
skipsbyggingen.
I periodenmellom 1919og 1940var 8 av 27 nybygdebåter bestilt av Reimselv,og
fra 1947 bygdePMVkun for Reimsrederi. Det var i mellomkrigstidenPMVutviklet
«Porsgrunnsbåten»
som blant annet ble brukt mye på de store innsjøenei Nord-Amerika.

(Kilde:http://www.maanaforlag.no/diagara/gall_05.html
Faksimilefra NorgesHandels-ogSjøfartstidendei 1938.)
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Trendenved verkstedetvar å øke kapasitetenog muliggjørebyggingav stadigstørre og
standardisertebåter. Kraner,beddingerog flytedokker ble oppgradertog PMVfikk kapasitettil å
byggestadigstørre skip.Men mellomkrigstidenvar ustabil og det svingtemellom å byggepå
bestillingog på spekulasjon–ved noen anledningerble skip solgt med gevinstved andre anledninger
med tap.
Under andre verdenskrigvar PMVkontrollert av tyskerne,og måtte byggefor den tyske flåten. Det
ble byggetlektere, torpedobåterog tankskip.Under en bombingrett før krigensslutt ble tyske båter
som lå til reparasjonsenket,uten at verkstedettok nevneverdigskade.
Etter andreverdenskrigble den internasjonaleproduksjonenav skip endamer effektiv og rasjonell.
Man reduserteantall typer skip,og det ble vanligeremed seksjonsbygging
og helsveising.Skipenes
størrelseøkte ogsåvoldsomt,150%i gjennomsnitti tiden frem til 1960.De store verftene produserte
skip på rundt 20-25000 dvtog noen verft ogsåendastørre. Til sammenlikningbygdePMVi 1962skip
på 8400 tonn. Med de store skipeneble skipsfartenstyrt mot stadigstørre havnerog verft. Med et
synkendeantall passendebåtanløp,ble detvanskeligfor mangeav de norskemellomstoreverftene å
konkurrere.PMVlå hele tiden på etterskuddi forhold til trendenepå skipsstørrelser,men gjennom
50-tallet tilpassetman segden generelleutviklingeni skipsbyggingenved å leggeom til sveisingog
seksjonsbyggingiforbindelsemed byggingenav tørrdokkeni 1950.Denneble ogsågradvisutvidet til
å til slutt få en kapasitetfor skip opptil 18000 tonn. I forbindelsemed utvidelsentil 117 meter i 1958
brøt dokkenVestregate.Gateløpethar senereblitt delt i Reimsgateog Porselenvegen.I 1953gikk
verkstedetogsåtil anskaffelseav «Utrustningskrana»som haddeen kapasitetpå 60 tonn.
Endringeni skipsfartenredusertegrunnlagetfor å drive med reparasjonerog vedlikehold,som hadde
vært en viktig inntektskildefor mangesmåog mellomstoreverft. Dette igjen resulterte i en
polariseringder enkeltemindre verft klarte å overleveved å spesialiseresegpå nisjemarkedereller
den lokale fiskerinæringen,mensandre mindre verft ble kjøpt opp av større konsernereller gikk
sammeni konstellasjonermed andre verft.
Trendenmed større skip endret segytterligere utover 1970-talletblant annet i forbindelsemed den
stadigviktigereoffshore-,olje-og gassnæringen.
Gjennom1950-tallethaddeReimsvirksomhetdreiet mer og mer mot rederivirksomhet.De nybygde
skipenegikk til Reimsrederi. I tillegg fokuserteverkstedetstadigmer på produksjonav styremaskiner
til andre rederiersnybygg.PMVble etter hvert en internasjonalstorleverandørav styremaskiner.Da
verkstedetble solgt avReim i 1971,hadderederiet 11 skip hvoravdet største,M/S Diagarapå 12 730
tonn og 459 fot, var PMVsitt størsteskip noen sinne.Dette ble ferdigstilt i 1971.
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Diagaraved kai i Porsgrunn.Foto: EinarHødnebø.(http://www.maanaforlag.no/diagara/gall_75.html)

Kjøperenav verkstedetvar Trosviki Brevik,som haddekastet seginn i oljeplattformproduksjon.
Boomeni oljebransjenvar bra for Trosvikgruppenog PMV,som produserteinstallasjonertil
oljeindustrien,skrogog seksjoner,samt utførte reparasjoner. Produksjonenav styremaskiner
fortsatte også,og nåddetoppen på slutten av 1970-tallet.
PMVforble en del av Trosvikgruppenfram til midten av 1980-tallet,da det ble kjøpt av en
konstellasjonbeståendeav TelemarkIndustriutvikling,og bedriftene Buer&Buerog Brødrene
Sørensen.Virksomhetenendret navn til PorsgrunnStålog Maskinog haddeca. 100 ansatte.I 1987
ble selskapetdelt i to; Porsgrunnsmaskineringssenterog PorsgrunnsStålog Sveis.Samtidigble
styremaskinvirksomheten
skilt ut og solgt til Pusnesi Arendal.
Fratidlig 1970-tallog utover haddeverkstedetseiendommerog byggi stor gradvært gjenstandfor
oppstykkingog salg.I forbindelsemed endringenepå slutten av 1980-talletble dette kjøpt tilbake
gjennomselskapetKSVestsidenEiendomunder ledelseav tidligere hovedtillitsvalgtTomDewey.Fra
1990 kontrollerte Reimsgate10 ASog KSVestsidenEiendomverkstedetseiendommer.Det ga
sikkerhetknyttet til de grunnleggendeverdieneog bidro til at eiendommeneforble samletpå få
hender i forbindelsemed at verkstedetmåtte i skifteretten i februar 2001.Alleredei mars sammeår
var det igjen drift ved verkstedet,og for første gangsiden1971 ble det byggetskip i tørrdokka,nå
under det opprinneligenavnet Porsgrunnmek. Verkstedog som en del av Brevik-gruppen.
Årene2001til 2003var det stor aktivitet på verkstedet.Det ble byggetto fiskebåterog en cruisebåt
som ble levert i denneperioden.Denneaktivitet ble utført på området til KSVestsidenEiendom.
Skrogeneble byggeti platehalleni seksjonerog montert på kai under 60 tonns kran
Eiendomsselskapet
Reimsgate10 sitt område.Cruisebåtenble i sin helhet byggetferdig inne i
platehallen.
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Eiendomsselskapet
Reimsgate10 ASlokaler ble fra 2001 utleid til forskjelligeaktiviteter og mindre
bedrifter. Fra2004ble platehallenutleid til GrenlandOffshoreASsom ogsåkjøpte maskinene
plasserti maskinverksteddelen
av bygget,og tørrdokkable utleid til PorsgrunnShippingAS.
Hvisikke personermed stort ønskeom videre drift haddebesittet eiendommene,haddedet trolig
ikke vært mulig å drive videre som verksted.Alleredepå midten av 1980tallet haddeutviklere vært
på banenmed ønskerom å utvikle eiendommenpå liknendemåte som vi så på Aker Bryggei Oslo.
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3 Beskrivelse
av området
3.1 Vestsidenog Verkstedsområdet

Industriområdet,som ofte omtalessom Vestsiden,strekkersegfra Porsgrunnbruaog nedover
elvebreddenmot Rv36.Lengstnordøstpå VestsidenliggerPorsgrundPorselænsfabrik,som fra 1885
har produsert kopper,tallerkenerog servise.Fabrikkener den enesteav sitt slagi landet. Rett sør for
den gamleporselensfabrikkenligger det som i 1883 ble opprettet som DenNorskeBryne-og
Slipesteinsfabrikk,senerekalt NorrønafabrikkerAS.Bedriften brukte råstoff fra steinbruddved
Eidsborgi Tokke,hvor det alleredei hundrevisav år haddevært utvunnet materiale til brynesteiner.
Sørvestfor slipesteinsfabrikkenligger Verkstedsområdet.
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Kartfra 1887somviser de tre industrivirksomhetenepå Vestsia.(Obs:kartet er ikke orientert mot nord, se nordpil «i elva»)

Vestfor industribebyggelsenpå Vestsidenliggerdet småhusområderog gater som har vært knyttet
opp mot industrivirksomhetenei området, blant annet som arbeiderboligområder.Alle de tre
industribedrifteneble etablert i sistehalvdelav 1800-tallet,og representererførste faseav
industribyggingeni Grenland.
Til sammenutgjør deler av dette et delområdesom Riksantikvarenhar kalt «Verkstedet,brynesteins
og porselensområdet»i sitt NB!-register1. IfølgeRiksantikvarenvitner delområdet«…om Porsgrunns
industriperiodefra den tida hvor industrienvar resultat av lokaleinvesteringer,i kontrast til
investeringerfra internasjonaleselskapsom Hydro senerehar ført med seg.Områdetbærer på en
kulturhistorie som er av nasjonalinteresse».Delområdeter et av tre NB!-områderi Porsgrunn,de
andre to er; Rådhusområdetog Osebrogata.

1

«NB! er en databasedrevet av Riksantikvaren.Registeretgir en oversiktover områdersom det knytter seg
nasjonalekulturminne-og kulturmiljøinteressertil inorske byer og tettsteder med bystruktur.Basenviserde
viktigste eksisterendesporeneav norskbyutviklingfra vikingtid frem til omkring 1950-tallet.»For mer info om
NB!: http://nb.ra.no/nb/om_nb.jsf
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Kartet viserNB!-delområdet«Verkstedet,brynesteinsog porselensområdet».
(Kulturminnesøk.no)

Bebyggelsenpå Vestsidahar historisksett orientert segsørøstovermot elvebreddenog nordvest
mot det som tidligere het Vestregate. Sørfor Porsgrunnsbruaer det gamlegatetraseetdelvisbrutt
og de gjenværendestrekningenegitt nye navn;Reimsgateog Porselenvegen.
Industriarkitekturenpå Vestsidener blandet og bærer preg av virksomhetenesbehovfor utvidelser
og tilpassingtil utviklingeni de respektivebransjer.De eldste industribyggeneer dominert av
romanskborgarkitektur,med upussedeteglfasader.Flereav de eldre byggenehar fått mer
modernistisketilbygg,og i flere områder fremstår arkitekturensom sværteklektisk.
I motsetningfremstår boligområdeti tilknytning til Reimsgatesom et mer heltlig bygningsmiljøsom
har en tett og delvisorganiskfremtoning. Disseområdeneinngår ikke i RiksantikvarensNB!-soneog
inngårkun delvisi planområdet.
I kapittel 6 gjøresdet nærmererede for enkeltbyggenepå verkstedsområdet.
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Ortofoto fra 1937.Vestregateer fortsatt uavbrutt. Gata delesførst opp i forbindelsemed at tørrdokkenbyggesi 1951.
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3.2 Områdeti dag
Vestsideni Porsgrunnhar de senereårenevært gjenstandfor transformasjon.De gamle
fabrikklokalenetil Porsgrunnporselener modernisertog restaurert,og handels-og
næringsvirksomhethar flyttet inn. Lokaleneetter Norrønafabrikker er ogsåblitt transformert til å
blant annet romme en rekke leiligheter på bryggekanten.Den fremtidige transformasjonenav PMV
sine gamlefasiliteter kan seessom nestesteg i utviklingstrendenpå Vestsiden.

PorsgrunnMekaniskeVerkstedog Utrustningskranasett fra østsiden(Frednesøya21) av elva.

Innenfor verkstedsområdeter det i dag forskjelligeleietakere:Eiendomsselskapet
Reimsgate10 AS
lokaler er fra 2001utleid til forskjelligeaktiviteter og mindre bedrifter. Fra2004til 2015 er
platehallenutleid til GrenlandOffshoreAS,og tørrdokkaer utleid til PorsgrunnShippingASsom
fortsatt administrererdisseoppdrag.
Det er liten tvil om at det fysiskekulturmiljøet på Vestsiden,slik det fremstår i dag,formidler en
viktig del av Porsgrunnsog Grenlandshistorie. Ved vurderingav enkeltbygger det derfor helt sentralt
å ikke løsrivesegfra stedetsom kulturmiljø, men ogsåfokuserepå hvilken verdi det enkelte bygghar
for kulturmiljøet.
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4 Bygninger i området somvurderes

Utvelgelsenav hvilke byggsom vurderesi dennerapporten er gjort med utgangspunkti plangrensen.
Byggutenfor plangrensenblir ikke gjort rede for. Innenfor planområdet2 er det igjen gjort en
utvelgelseav bygningermed utgangspunkti kommunensegenverneplanog SEFRAK-registeret.
Når
det gjelder nyere byggverk,så er de byggenesom anseså væregode«formidlere»av stedetshistorie
ogsåtatt med i vurderingen.

2

Jfr. kartillustrasjonkap.2.
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5 Metode
Utredningentar utgangspunkti Riksantikvarenskriterier for verdisettingog vektingav kulturminner,
jfr. Håndbokfor lokal registreringISBN978-82-75-74068-5.
For å kunneprioritere kulturminnenesverdi er det nødvendigikke bare å kunneidentifisereverdiene
vi knytter til dem, vi må ogsåkunnevurdere betydningenav disseverdiene–hvor mye veier de?
Vektingenav dem er her lagt opp til å skje ved bruk av noen konkretekriterier. De fleste av disse
kriteriene vil kunne brukesbåde på nasjonalt,regionaltog lokalt nivå. Den avsluttendevektingen
innebæreren vurderingbådeav om kulturminnet oppfyller noen av kriteriene og, om dette er
tilfelle, på hvilket nivå.
Kriterieneinngår i en systematiskframgangsmåtefor arbeidet med verdisettingog verdivektingog
skalsikreen mest mulig omforent begrepsbruk.Framgangsmåten
skalgjøre arbeidet enklere,og det
skalgi innsyni og gjøre det mulig å etterprøvevurderingersom gjøresunderveisog konklusjonersom
trekkestil slutt.
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5.1.1 Offentligemyndighetersvernevurdering
Kulturminnerog kulturmiljøer kan værevernet på flere ulike måter. Det vanligstevernet gjøresmed
hjemmel i Plan-og bygningsloven,ofte med en hensynssonei en arealplan.Det kan ogsåvedtas
kommunaleverneplanersom redegjørfor kulturminneverdierog leggerpremisserfor kommunens
saksbehandling.
I Porsgrunnkommuneble det vedtatt en verneplani 1991.Denneklassifiserer
byggverki fire kategorier:
A= Fredetbygningeller bygningsom er så verdifulle at de burde fredes,eller har meget stor lokal interesse.
B = Meget verneverdigbygningog som derfor bør bevares.
C = Andrebevaringsverdigebygninger,som bådekan væreverdifulle i segselvog inngåsom en viktig del av et
bygningsmiljø.
D = Øvrigebygningersom bør tas vare på.

Kulturminnerog miljøer kan ogsåvære vernet gjennomKulturminneloven,da ofte gjennomet
fredningsvedtakfattet av Riksantikvaren.
I vernespørsmålog vurderingerer SEFRAK-registreringer
(mer info i kap.7)en viktig kilde som ofte
brukessom et utgangspunktfor vurderinger.Registreringeneinneholderinformasjonom bygget,
men gir ingenverdivurdering.SEFRAK-registeret
har følgendekategorier:
Meldepliktig ved rivningeller vesentligendring,jfr. Kulturminneloven§ 25
Annet SEFRAK
bygg
Ruineller fjernet
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6 Vurderingav verneverdi
6.1 Bygg1: Reimsgate10 (Kontor)

6.1.1 Beskrivelse
Frakommunensfaktaark:
Fabrikkbygningeri tegl og pussetmur fra ca. 1910.
Kontorbygningeni Reimsgate10 liggerved hovedinngangenog –porten inn til området. Den er
oppført i tegl i 2,5 etasjemed kjeller. Taketog de fleste vindueneer skiftet, med unntak av enkelte
vinduer i fasadenmot nordvest.
Den er skiltet utvendigmed 1908,men deler av byggeter antageligfra 1866.Tallet 1908stammer
trolig fra en ombygging/sammenføying
av to bygningeri 1908.Påkartet fra 1887 kommer det tydelig
frem at det lå to teglbyggved sidenav hverandretidligere.
Bygningenvar opprinneligoppført som kontorbygning.I dag er den kontor, møterom mm for
forskjelligebedrifter. Interiøret er endret og bærer preg av perioden1970-2015.
Byggeter i dagkoblet sammenmed verkstedbyggetsom har adresseReimsgate8. Utvidelser,
sammenføyingerog innvendigtrapp mellom byggeneer delvissynligei teglfasadeneog på
innvendigevegger.Trappenble fjernet på slutten av 1980-tallet.
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6.1.2 Offentligemyndighetersvernevurdering
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

Nei

Områdeter ikke tidligere
regulert

KommunensVerneplan
(1991)
C= Andrebevaringsverdige

SEFRAK
Ikke registrert

bygninger,som bådekan
være verdifulle i segselvog
inngåsomen viktig del av et
bygningsmiljø.

6.1.3 Kort vurderingav teknisktilstand
(Fratekniskrapport 814193-RIB-RAP-001.
Multiconsult 31.10.2014)

6.1.4 LINKsin vurderingav verneverdi
(Seutfyllende vurderingi vedlegg1.)
Bygningensvolum og ytterveggerer autentiskog en typisk representantfor tidspunktet da den ble
ombygd,dvs.ca. 1910.Plasseringenved hovedportenog inngangentil området gjør det lett å lese
hvilken posisjonog funksjonden har hatt.
Bygningenforeslåsregulert til bevaring.
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Eksteriør
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6.2 Bygg2: Reimsgate8 (Maskinverkstedog kjeleverksted)

6.2.1 Beskrivelse
Bygningenligger vegg-i-veggmed kontorbygningen.Den er oppførtpå begynnelsenav 1900-tallet
som kjeleverkstedi tegl. Det ble sidenogsåbrukt som maskinverksted,bl.a. for produksjonav
styremaskiner.Det største,åpnehovedrommetliggermot sørvest.Det har med kraftige
stålkonstruksjonermed skinnerog kraner og spor av trapp opp til 2. etasjei kontorbygningen.Mot
nordøstligger et mindre og lavererom. I tillegg er det et lite rom mot kaien.Det lå tidligere en smiei
forlengelseav bygningenmot elva.
Bygningener oppført som et verkstedog brukesi dag som lager.Opprinneligvar det størsterommet
bl.a. inndelt i verksted,formannsbrakkeog verktøyrom.
Påslutten av 1960-åreneble taket løftet mot øst. Sporav dette er synligpå fasadenmot elva.For
øvriger ytterveggerog vinduenei hovedsakopprinnelige.

6.2.2 Offentligemyndighetersvernevurdering
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

Nei

Områdeter ikke tidligere
regulert

KommunensVerneplan
(1991)
C= Andrebevaringsverdige

SEFRAK
Ikke registrert

bygninger,som bådekan
være verdifulle i segselvog
inngåsomen viktig del av et
bygningsmiljø.
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6.2.3 Kort vurderingav teknisktilstand
(Fratekniskrapport 814193-RIB-RAP-001.
Multiconsult 31.10.2014)

6.2.4 LINKsin vernevurdering
(Seutfyllende vurderingi vedlegg1.)
Bygningenmed sineteglfasader,vinduer og detaljer er forholdsvisautentiski forhold til
byggetidspunkt,og interiøret er intakt. Samtidigviserden utvikling av verkstedetover tid der
bygningener tilpassetendret produksjon.Dette er en av flere verkstedsbygningerpå området, og en
typisk representant.
Bygningenforeslåsregulert til bevaring.
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6.3 Bygg3: Porselensvegen
50 (skipsbyggeriog mal-loft)

6.3.1 Beskrivelse
Porselensvegen
50 er oppført rundt 1925 og ligger parallelt med tørrdokkensnordøstligeside.
Tørrdokkog skipsbyggerietliggerskrått i forhold til elva,slik at det skullevære lettere å ta inn /
byggestørre skip uten at de kom nær motsatt elvebredd.
Byggeter oppført i tegl og delt i to haller; maskineringshallog platehall.Byggethar en kontorfløy mot
dokkensom tidligere blant annet inneholdt et mal-loft. Takstoleneble forsterket i 1960.I 1980ble en
del av vindueneskiftet. På1990-talletble kontordelenoppgradert,men gulvet med de gamlemalene
er bevart til tross for at fløyen har fått en ny rominndeling.
Fasadenemot øst og nord er autentisketeglfasadermed ornamenterog utsmykking.Øvrige
teglfasaderer kledd med stålplater,og det var derfor ikke mulig på befaringeneå se hvilke endringer
som er gjort der.
Byggetbrukesi dagav Agility Grouptil maskinarbeid,sveisingmm. Det var derfor ikke mulig å ta
bilder av interiøret.
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6.3.2 Offentligemyndighetersvernevurdering
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

Nei

Områdeter ikke tidligere
regulert

KommunensVerneplan
(1991)
C= Andrebevaringsverdige

SEFRAK
Ikke registrert

bygninger,som bådekan
være verdifulle i segselvog
inngåsomen viktig del av et
bygningsmiljø.

6.3.3 Kort vurderingav teknisktilstand
(Fratekniskrapport 814193-RIB-RAP-003.
Multiconsult 13.11.2014)

6.3.4 LINKsin vernevurdering
(Seutfyllende vurderingi vedlegg1.)
Maskinhallog platehaller forholdsvisautentisk,bådei interiør og eksteriør,menskontordelenog
malloftet er mye endret. Fasadenemot nordvestog sørvester kledd, og det er usikkertom den
opprinneligefasadener intakt under platene.Nærhetentil dokkenog elven gjør funksjonlett lesbar.
Den store breddenpå bygningengjør det vanskeligå tilpassebygningentil ny bruk, som f.eks.
boliger, på grunn av lite dagslysinn i bygningenmed eksisterendevindusutforming.Det bør likevel
vurderesi prosjektetom det er mulig å ta vare på den autentiskefasadenmot nord og øst. Gulveti
malloftet med opptegningav båtmalenebør tas vare på, men dette kan løsrivesfra bygningen.
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Tegninger

31

Eksteriør

32

33

34

Interiør
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6.4 Bygg4: Vestergate50 (VestrePorsgrunndampskipsbrygge)

6.4.1 Beskrivelse
Opprinneligskaldet ha vært oppført en bygningher på 1800-talletsom lagerbygningi tilknytning til
dampskipsbryggen.
Eksisterendebygningener ny med bindingsverk,platekledningpå tak ogvegger
og uten isolasjon.
Det har ikke vært mulig å finne årstall for når lagerbygningenblir revet.

6.4.2 Kort vurderingav teknisktilstand
Ingensynligeskader.Godteknisktilstand.

6.4.3 Offentligemyndighetersvernevurdering
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

KommunensVerneplan
(1991)

SEFRAK

Nei

Områdeter ikke tidligere
regulert

Inngårikke

Ikke registrert

6.4.4 LINKsin vernevurdering
(Seutfyllende vurderingi vedlegg1.)
Nyerebygningsom antageliger oppført på sammetomt og med omtrent sammevolum som den
opprinneligebygningen.Da bygningenhar lav alder og liten tilknytning til miljøet på PMV,vurderes
ikke bygningensom bevaringsverdig.
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6.5 Bygg5: Kranerved tørrdokken

1

2

6.5.1 Beskrivelse
Langsog over tørrdokkener det en 90-tonnstraverskranfra 1974,en 25-tonnskran fra ca. 1987fra
England(nr. 1, midt i bildetover) og en 8-tonnskran som er byggetpå PMVtidlig på 1950-tallet(nr.
2, til høyrepå bildetover).

6.5.2 Offentligemyndighetersvernevurdering
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

KommunensVerneplan
(1991)

SEFRAK

Nei

Områdeter ikke tidligere
regulert

Inngårikke

Ikke registrert

6.5.3 Kort vurderingav teknisktilstand
Kraneneer godkjentog i drift i dag.Det krevesjevnliggodkjenningfor fortsatt å kunnebruke disse.

6.5.4 LINKsin vernevurdering
(Seutfyllende vurderingi vedlegg1.)
Kraneneer autentiskeog sammenviser de utvikling av verkstedetfra tørrdokkenble etablert i 1950
frem til i dag.De er markantekonstruksjoneri landskapetoghar høy symbolverdii tilknytning til
PMVog industriområdet.Traverskranenog den eldste kranensom ble byggetpå stedet da
tørrdokkenble etablert, vurdereså ha høyestverneverdiog anbefalesbevart, da de er direkte
knyttet til dokkenog stedet. Den engelskekranenfra 1987er en standardkran.
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6.6 Bygg6: Tørrdokken

6.6.1 Beskrivelse
Dokkenble byggeti 1950 for at PMVskulletilpassetman segden generelleutviklingeni
skipsbyggingenved å leggeom til sveisingog seksjonsbygging.
Dokkenble gradvisutvidet til å til slutt
få en kapasitetfor skip opptil 18 000 tonn. I forbindelsemed utvidelsentil 117 meter i 1958brøt
dokkenVestregate,og gateløpetble da lagt om.
Tørrdokkog skipsbyggerietliggerskrått i forhold til elva,slik at det skullevære lettere å ta inn /
byggestørre skip uten at de kom nær motsatt elvebredd.

6.6.2 Kort vurderingav teknisktilstand
Porter og tørrdokk er tidvis i bruk i dagog fungerer.Rompå sidenav dokkenvil trolig ikke
tilfredsstille dagenskrav.

6.6.3 Offentligemyndighetersvernevurdering
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

KommunensVerneplan
(1991)

SEFRAK

Nei

Områdeter ikke tidligere
regulert

Inngårikke

Ikke registrert

6.6.4 LINKsin vernevurdering
(Seutfyllende vurderingi vedlegg1.)
Dokkener autentiski forhold til utvidelseni 1958.Denviser tydelig størrelsenpå skipenesom ble
byggether, og er viktig for områdetsmiljøverdi,da den visersammenhengenmellom
verkstedsbygningene,
elva og dokken.Tørrdokkener typisk,lett lesbarog har pedagogiskpotensiale.
Den har ogsået brukspotensialeog kan f.eks.brukestil rekreasjonom den fylles med vann.Dokken
foreslåsregulerttil bevaring.
40
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6.7 Bygg7: Utrustningskrana

6.7.1 Beskrivelse
Kranener byggeti 1950i stål og har løfteevnepå 60 tonn. Fundamenteter i betong og er innredet
som kontor/oppholdsromi to etasjer.Kranable opprinneligbrukt til å utruste skrogenesom var
ferdig sammenføyet.Det var vanligat kranablant annet løftet store førerhuspå plassi de tette
skrogene.Densvingermed vinden og står ikke fast. Opprinneligvar det klokkepå de runde skivene
oppe i krana,men klokkenble fjernet for noen år siden,og det har ikke vært mulig å finne klokken
igjen.
Kranaer i dag ikke i bruk.

6.7.2 Offentligemyndighetersvernevurdering
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

KommunensVerneplan
(1991)

SEFRAK

Jfr, Bygg1: Reimsgate10

Jfr, Bygg1: Reimsgate10

Jfr, Bygg1: Reimsgate10

Jfr, Bygg1: Reimsgate10
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6.7.3 Kort vurderingav teknisktilstand
(Fratekniskrapport 814193-RIB-RAP-002
. Multiconsult 31.10.2014)

6.7.4 LINKsin vernevurdering
(Seutfyllende vurderingi vedlegg1.)
Kranener autentiskog er lite endret. Dener godt synligsom landemerkeog er et symbolog ikon for
PMVog industriområdet,og har høy verdi som identitetsskaper.Samtidiger sikkerhetviktig. Kranen
svingermed vindenog den må jevnlig godkjennes.Denhar ogsålav anvendbarhet.Det foreslås
derfor at man i stedet tar vare på 8-tonnskranenog traverskranenved tørrdokken,som kan bevaresi
et nytt boligområdeantageliguten problemerknyttet til sikkerhet.
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6.8 Bygg8: Badog strømforsyning

6.8.1 Beskrivelse
Mellom rørleggerverkstedetog maskinverkstedet/ kjeleverkstedetliggerenetasjesmurbygningsom
var oppført på 1930-tallet.Til venstrepå bildet lå verktøyburet.Her ble jekker og løfteutstyr testet.
Sentraltpå bildet var strømforsyningmed kompressorromog dieseltank.Til høyrepå bildet lå bad og
garderober.
Badeneble mye brukt av arbeidernetil helt ut på 1960-tallet.Da var det ogsååpent for andre to
dageri uken; herrer fredagog damer en annenukedag.Badeneer flislagt og forholdsvisautentiske.
Garderobenevar stengt og derfor ikke befart, men bildenei den tekniskerapporten viserat
opprinneliginteriøret er erstattet av nyere garderober.
Rommetfor strømforsyninglå sentralt plassert.Gavlenhar tempelmotiv rundt en sentralt plassert
nødbryter,noe som tydelig viserhvor viktig dennebygningenog bryteren var. Rommenehar pussede
veggerog støpt gulv.
Originalevinduer.Endel av rutene er knust.

6.8.2 Offentligemyndighetersvernevurdering
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

KommunensVerneplan
(1991)

SEFRAK

Jfr, Bygg1: Reimsgate10

Jfr, Bygg1: Reimsgate10

Jfr, Bygg1: Reimsgate10

Jfr, Bygg1: Reimsgate10
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6.8.3 Kort vurderingav teknisktilstand
(Fratekniskrapport 814193-RIB-RAP-001.
Multiconsult 31.10.2014)

6.8.4 LINKsin vernevurdering
(Seutfyllende vurderingi vedlegg1.)
Interiør og eksteriører autentiskemed unntak av garderobene.Særliger badene,som har vært åpne
for andre enn arbeiderne,er interessant.Men bygningener genereltdårlig vedlikeholdt,og lav
takhøydegjør at det er vanskeligå bruke bygningsmassen
til annet enn lager.Det anbefalesderfor
ikke at bygningenregulerestil bevaring.
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Interiør
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6.9 Bygg9: Rørleggerverksted

6.9.1 Beskrivelse
Bygningener oppført før 1908som rørleggerverkstedi teglsteinmed pulttak. Vindueneer
opprinnelige,menstak og dører er skiftet. Veggeneer pussetinnvendig.Det er spor etter døråpning
for opprinneligedører i gavlveggene.
Rørleggerverkstedet
brukesi dag som lager.

6.9.2 Offentligemyndighetersvernevurdering
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

KommunensVerneplan
(1991)

SEFRAK

Jfr, Bygg1: Reimsgate10

Jfr, Bygg1: Reimsgate10

Jfr, Bygg1: Reimsgate10

Jfr, Bygg1: Reimsgate10
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6.9.3 Kort vurderingav teknisktilstand

6.9.4 LINKsin vernevurdering
(Seutfyllende vurderingi vedlegg1.)
Bygningenhar autentiskeksteriørog et åpent rom inni. Dette er en tidstypiskverkstedbygningmed
preg fra rundt 1908 da Reimreparerte en rekkeav bygningeneog oppførte nye på området.
Bygningenkan anvendestil flere formål.
Bygningenhar verdi som en del av det helhetligeverkstedsmiljøet,og den anbefalesbevart.

50

6.10Bygg10: Velferdsbygget/ skolebygget

51

6.10.1Beskrivelse
Velferdsbyggetble antageligoppført i 1930-årene,opprinneligmed velferdsromøverst,så
maler/glassverksted,modell-/snekkerverkstedfor innredningerog underst tømmerverkstedog
seilverksted.Byggeter helstøptmed betongdekkeog betongsøyler.
Porsgrunnmekaniskefagskolehar vært i dennebygningengjennommangeår. Skolebygningenstår
nå for det mestetom. Vinduerer skiftet og hele bygningener kledd med stålplater.

6.10.2Offentligemyndighetersvernevurdering
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

KommunensVerneplan
(1991)

SEFRAK

Jfr, Bygg1: Reimsgate10

Jfr, Bygg1: Reimsgate10

Jfr, Bygg1: Reimsgate10

Jfr, Bygg1: Reimsgate10

6.10.3Kortvurderingav teknisktilstand
(Fratekniskrapport 814193-RIB-RAP-002
. Multiconsult 31.10.2014)

6.10.4LINKsin vernevurdering
(Seutfyllende vurderingi vedlegg1.)
Bygningenhar hatt en viktig posisjonpå verkstedsområdet,men den bærer lite preg av opprinnelige
uttrykk og overflater, og det er vanskeligå lesesammenhengenmed det øvrigeverkstedsområdet.
Det anbefalesderfor ikke at bygningenregulerestil bevaring.
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6.11 Bygg11: Kaldlagerog hovedlager

6.11.1Beskrivelse
Bygningenble oppført i ca. 1950 med hovedlageri midten og kaldlagerpå sidene.Ytterveggerav
pussetog malt betong,dekkerav stål og betong og tak kledd med stålplater.
Brukesi dag som lagerog som klubblokalefor en motorsykkelklubb.

6.11.2Offentligemyndighetersvernevurdering
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

Jfr, Bygg1: Reimsgate10

Jfr, Bygg1: Reimsgate10

KommunensVerneplan
(1991)
C = Andrebevaringsverdige

SEFRAK
Jfr, Bygg1: Reimsgate10

bygninger,som bådekan
være verdifulle i segselvog
inngåsom en viktig del av et
bygningsmiljø.

6.11.3Kortvurderingav teknisktilstand
(Fratekniskrapport 814193-RIB-RAP-002
. Multiconsult 31.10.2014)
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6.11.4LINKsin vernevurdering
(Seutfyllende vurderingi vedlegg1.)
Lagerbygningen,
tørrdokkenog kranaer fra periodenda de gikk over fra klinkingtil sveising.
Bygningener forholdsvisautentiski forhold til byggeåret,med unntak av mindre endringeri
gavlfasadenmot elva.Men dette har vært en sekundærbygningi forhold til produksjonav skip mm.
på verkstedet,og det er stor avstandtil tørrdokkenog kranen.Den har derfor fått lav verdi i
vernevurderingen,og det anbefalesikke at denne regulerestil bevaring.
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6.12 Bygg12: Reimsgate12

6.12.1Beskrivelse
Frakommunensfaktaark:
Norberggårdenfra 1807.Original.Opprinneligfunksjonvar enfamilieboligfor skipper,nå
kontorbygg.Tidligerestod huset ved elva,men ble flyttet.

6.12.2Offentligemyndighetersvernevurdering
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

Nei
Områdeter ikke tidligere
(Vedriving eller vesentlig
regulert
endringav byggeller anlegg
oppført før 1850,plikter
kommunenå sendesøknad
til til vedkommende
myndighet,jfr.
Kulturminneloven§ 25.)

KommunensVerneplan
(1991)
A= Fredetbygningeller
bygningsom er så verdifulle
at de burde fredes,eller har
megetstorlokal interesse.

SEFRAK
Meldepliktig ved rivning
eller vesentligendring.

6.12.3Kortvurderingav teknisktilstand
Bygningenfremstår som godt vedlikeholdt.

6.12.4LINKsin vernevurdering
(Seutfyllende vurderingi vedlegg1.)
Bygningener foreslått fredet. Kommunensvurderinger ikke overprøvd.
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6.13Bygg13-21og 23: Arbeiderboligenei Reimsgateog Brønlundsgate
Byggenevurderessamletsom kulturmiljø. Nærmerebeskrivelseav bygningeneog offentlige
myndighetersvurderingfølger under.

6.13.1Bygg13: Reimsgate11

Frakommunensfaktaark:
Eneboligfra før 1900 med miljøverdi.
Arbeiderboligi tre. Hovedvolumer opprettholdt. Vindu og tak er skiftet.
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

Nei
Områdeter ikke tidligere
(Vedriving eller vesentlig
regulert
endringav byggeller anlegg
oppført før 1850,plikter
kommunenå sendesøknad
til til vedkommende
myndighet,jfr.
Kulturminneloven§ 25.)

KommunensVerneplan
(1991)
C= Andrebevaringsverdige
bygninger,som bådekan
være verdifulle i segselvog
inngåsomen viktig del av et
bygningsmiljø.

SEFRAK
Meldepliktig ved rivning
eller vesentligendring
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6.13.2Bygg14: Brønlundsgate3

Frakommunensfaktaark:
Boligfor næringsdrivendeinnen handeleller tjeneste.Fra1869med miljøverdi.Uthusogså
verneklasseC.
Arbeiderboligi tre. Tilbygg,nye vinduer, skiftet panelog tak. Lite igjen av opprinneligbygning.
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

Nei

Områdeter ikke tidligere
regulert

KommunensVerneplan
(1991)
C= Andrebevaringsverdige

SEFRAK
Annet SEFRAK
bygg

bygninger,som bådekan
væreverdifulle i segselvog
inngåsomen viktig del av et
bygningsmiljø.
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6.13.3Bygg15: Brønlundsgate5

Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

KommunensVerneplan
(1991)

SEFRAK

Nei

Områdeter ikke tidligere
regulert

Inngårikke

Ikke registrert

Boligi tre. Ikke registrert i SEFRAK
eller i kommunensverneplan.Usikkerdatering.Bygningenbærer
ikke preg av å være en eldre bygning.
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6.13.4Bygg16: Reimsgate20

Frakommunensfaktaark:
Eneboligfra 1900med miljøverdi.
Vaktmannsbolig.Her bodde dreier Torsby.Hanholdt godt oppsynmed porten inn til PMV.
Noe utskiftning av panelog vinduer,men bygningenhar beholdt sitt opprinneligepreg.
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

Nei

Områdeter ikke tidligere
regulert

KommunensVerneplan
(1991)
C= Andrebevaringsverdige

SEFRAK
Ikke registrert

bygninger,som bådekan
være verdifulle i segselvog
inngåsomen viktig del av et
bygningsmiljø.
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6.13.5Bygg17: Reimsgate22 (Persegården)

Frakommunensfaktaark:
Eneboligfra 1831.Persegården.Uthus er godkjentfor rivning/brenning.
Her bodde vaktmannWilliam Thommesen.Hanholdt oppsynmed utgangender det var mulig å gå ut
etter stengetid.Det er merker etter trappen opp langsmuren mot elva.
Skiftet vindu, tak og antageligpanel.Lite igjen av det opprinneligepreget med unntak av hovedform.
Vinduenekan tilbakeførestil opprinneligform.
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

Nei
Områdeter ikke tidligere
(Vedriving eller vesentlig
regulert
endringav byggeller anlegg
oppført før 1850,plikter
kommunenå sendesøknad
til til vedkommende
myndighet,jfr.
Kulturminneloven§ 25.)

KommunensVerneplan
(1991)
B = Meget verneverdig
bygningog som derfor bør
bevares.

SEFRAK
Meldepliktig ved rivning
eller vesentligendring
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6.13.6Bygg18: Reimsgate24

Frakommunensfaktaark:
Eneboligfra 1875-1899.
Bygningi tre. Bygningenhar et tilbygg mot elva,men dette er antageliget eldre tilbygg.Vindueneer
skiftet, men ser ut til å ha beholdt opprinneligformat og inndeling.Taketer skiftet. Godt
vedlikeholdt.
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

Nei

Områdeter ikke tidligere
regulert

KommunensVerneplan
(1991)
B = Meget verneverdig

SEFRAK
Annet SEFRAK
bygg

bygningogsom derfor bør
bevares.
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6.13.7Bygg23: Reimsgate24 (uthus)

Uthusi tre med saltaksom hører til bolighusmed sammeadresse.Ukjent byggeår.Ikke registrert i
SEFRAK
eller kommunensverneplan.Det er antagelignyere enn hovedhus.
Nytt tak. Veggerer godt vedlikeholdt.Noe kort avstandmellom panelog bakkesom kan føre til råte i
vegg.
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

KommunensVerneplan
(1991)

SEFRAK

Nei

Områdeter ikke tidligere
regulert

Inngårikke i planen.

Nei
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6.13.8Bygg19: Reimsgate28

Frakommunensfaktaark:
Eneboligfra 1900-1924.
Trebygningsom er betydeligendret: Påbygg,skiftet vindu og tak. Lite igjen av opprinneligpreg.
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

Nei

Områdeter ikke tidligere
regulert

KommunensVerneplan
(1991)
C = Andrebevaringsverdige

SEFRAK
Annet SEFRAK
bygg

bygninger,som bådekan
være verdifulle i segselvog
inngåsom en viktig del av et
bygningsmiljø.
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6.13.9Bygg20: Reimsgate32

Frakommunensfaktaark:
Eneboligfra 1825-1849.
Trebygning(«Fingalhuset»)som er byggetmye om. Vanskeligå leseopprinneligform. Kanbygningen
være revet og erstattet av et nytt hus?
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

Nei
Områdeter ikke tidligere
(Vedriving eller vesentlig
regulert
endringav byggeller anlegg
oppført før 1850,plikter
kommunenå sendesøknad
til til vedkommende
myndighet,jfr.
Kulturminneloven§ 25.)

KommunensVerneplan
(1991)

SEFRAK

Inngårikke

Meldepliktig ved rivning
eller vesentligendring
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6.13.10

Bygg21: Reimsgate30

Bolighusi tre som er påbygdog ombygdflere ganger.Ukjent byggeår.Bærerikke preg av å væreen
eldre arbeiderbolig.
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

KommunensVerneplan
(1991)

SEFRAK

Nei

Områdeter ikke tidligere
regulert

Inngårikke

Ikke registrert
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6.14Bygg22: Lagerskur

6.14.1Beskrivelse
Åpent lagerskuroppført i bølgeblikkpå stålkonstruksjonrundt 1950.

6.14.2Kortvurderingav teknisktilstand
Ikke vedlikeholdtog derfor dårlig teknisktilstand.

6.14.3Offentligemyndighetersvernevurdering
Vern hjemlet i
Kulturminneloven

Vern hjemlet i Plan
og bygningsloven

KommunensVerneplan
(1991)

SEFRAK

Nei

Områdeter ikke tidligere
regulert

Inngårikke

Ikke registrert

6.14.4LINKsin vernevurdering
(Seutfyllende vurderingi vedlegg1.)
Bygningenhar dårlig teknisktilstand, og er, ifølge informant, ikke oppført tilknytning til PMV.
Bygningenvurderesderfor ikke som bevaringsverdigsom del av kulturmiljøet.
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6.15Porterog andrehistoriskespor
Hovedport

Sekundærport
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Utgangutenfor arbeidstid

70

Fortøyningsbolter

Alarmklokke/ høytaler

Enkeltelementersom porter, bolter, varslingsklokkermm har betydningi forhold til å forstå historien
til PorsgrunnMek. Verkstedoghvordan området ble brukt / bevegelsesmønster.
Porteneanbefales
regulert til bevaring,og det anbefalesat flest mulig av de andre elementenebevaresog innarbeidesi
prosjektet.
(Seutfyllende vurderingi vedlegg1.)
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7 Oppsummeringog konklusjon,kulturminnerog kulturmiljø
Bebyggelse
generelt

- Storedeler av bebyggelsenknyttet til den gamleverkstedsvirksomheten
bærer preg av manglendevedlikehold.(Jfr.ogsåtekniskerapporter.)
- I de fleste interiøreneer det lite gjenværendeinventar,og i forhold til
autentisitet fremstår flere byggsom skallmed veggerog til delsoriginale
vinduer.
- Noe utypisker det bevart interiør i bygg8. Et annet interiørelementsom
er bevart er skipsmalenepå mal-loftet i den gamleverkstedshallbygningen.

Kulturmiljø

- Mye av bebyggelseni planområdetformidler tydelig en lang og variert
industrihistorie,med hovedfokuspå skipsbyggingog reparasjonav skip
og offshoreinstallasjoner.Likeveler det enkelteelementeri kulturmiljøet
som fremstår som mer effektive «storytellers»enn andre,som
tørrdokken,kraneneogstørre industribyggav tegl.
- Byggenesom ogsåhar en tydelig orientering mot elva,formidler ekstra
godt, fordi de vil væregodt synligefra en fremtidig elvepromenadeog
fra andre sidenav elva.Sett fra den andre sidenav elva bidrar de
elvevendtefasadenetil å skapeet tydelig bilde av industribydelen
Vestsia.
- Småhusbebyggelsen
rundt verkstedsområdethar en enhetlig karakter
som komplementererverkstedetog viser sammenhengenmellom
arbeidsplassog bolig. Trehusbebyggelsen
er derfor et ikke ubetydelig
element i formidlingenav historien om PMVog industrienpå Vestsiden.

Fremtidigbruk

- Flereav byggeneer i bruk i dag,og det er antakeligteknisksett mulig å
fortsette deler av denne bruken,men det er vanskeligå fylle bygningene
med egnedevirksomheter.Hvorvidt bruken av området i dager
bærekraftig,tar dennerapporten ikke stilling til. Veden varig fremtidig
bruk vil det trolig være behovfor store oppgraderinger,for anslagsvist
omfanghenvisesdet til tekniskerapporter utarbeidet av Multiconsult
(2014).
- Ved en transformasjonav området vil det være aktuelt å vurdere de
eksisterendestrukturenesegnethet til ny bruk. Eksempelviser
tørrdokkentrolig godt egnet til å væreet fint innslagi bymiljøet,mest
sannsynligfylt med vann.De store verkstedhalleneer trolig noe
vanskeligå byggeom til boliger eller kontorer, da volumetsstørrelse
antakeligvil by på store utfordringer i forhold til f.eks.dagslysmm. Det
er ogsåuvisstom det det lar seggjøre å byggegode,funksjonelle
leiligheter som er mulige å omsette i markedeti Grenland.Kranenevil
kunne bevaressom identitetsskapendeelementeri bybildet, men det vil
f.eks.væreknyttet risiko til den roterende utrustningskranasom ikke kan
låsesi en posisjongrunnet vind. Antageliger en av de andre kranenemer
foreneligemed tanke på sikkerhetog ny bruk av området.
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Følgendebygningerog bygningsmiljøanbefalesregulert til bevaring:
(SS= Sværtstor, S= Stor,M = Middels og L = Lavverneverdi.)
12

Bygning
Reimsgate12

S

1

Kontor

M

2

Maskin-og kjeleverksted M

5

Kraner

M

Anbefaling
Bygningener anbefalt fredet i kommunensverneplan.
Vurderingener ikke overprøvd.Anbefalesregulert til
«Hensynssone
–bevaring»som en del av kulturmiljøet på
PMV,og «Bygningsom skalbevares».Eventuellfredning
vurderesav kommunenog fylkeskommunen.
Bygningenhar god egnethet,men krever en oppgraderingav
standard.Bygningenviser,sammenmed de eldste
verkstedsbygningene,
PMVslik det var rundt 1908.Det
anbefalesat vinduenetilbakeførestil opprinneliginndeling
ved senereutskiftning. Anbefalesregulert til «Hensynssone
–bevaring»som en del av kulturmiljøet på PMV,og
«Bygningsom skalbevares».
Bygningenviser,sammenmed de eldste
verkstedsbygningene,
PMVslik det var rundt 1908.
Bygningenhar store, åpnerom med godt lysinnslippsom
gjør den anvendbartil flere funksjoner.Det anbefalesat
vinduenebevaresmed innervinduer.Anbefalesregulert til
«Hensynssone
–bevaring»som en del av kulturmiljøet på
PMV,og «Bygningsom skalbevares».
Kraneneer ikon for PMVog viser tydelig at dette er et
mekaniskverksted.De er godt synligi bylandskapet,særlig
fra andre sidenav elva.Til sammenviserde ogsåen utvikling
over tid der båtene ble større og større. Kraneneer
autentiskeog er nær knyttet til tørrdokken.Dersombare
noen av kraneneskullebevares,anbefalesdet at 8-tonns
kran som ble byggetpå PMVtidlig på 1950-tallet,og 90tonns traverskranfra 1974,regulerestil «Hensynssone
–
bevaring»som en del av kulturmiljøet på PMV,og «Bygning
som skalbevares».
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6

Tørrdokk

M

9

Rørleggerverksted

M

13

Reimsgate11

M

16

Reimsgate20

M

Tørrdokkener tett knyttet til skipsbyggeriet,maskin-og
kjeleverkstedetog kranene.Størrelsenog utformingen med
skråstiltplasseringi forhold til elvebreddenfor å unngå
motsatt elvebredde,forteller om størrelsenpå skipenesom
ble byggetog dokket her. Dokkener autentiski forhold til
sisteutvidelsei 1958 da den brøt gateløpet.
Dersomdokkenf.eks.fylles med vann kan den brukestil
rekreasjon.Det bør ogsåvurderesannenbruk som ikke
endrer kulturminnet.
Anbefalesregulert til «Hensynssone
–bevaring»som en del
av kulturmiljøet på PMV.
Bygningener fra før 1908 og viser,sammenmed de eldste
verkstedsbygningene,
PMVslik det var rundt 1908.
Bygningenhar et stort, åpent rom med godt lysinnslippsom
gjør den anvendbartil flere funksjoner,for eksempel
servering.Det anbefalesat vinduenebevaresog at det
settesinn innervinduer,og at bygningenregulerestil
«Hensynssone
–bevaring»som en del av kulturmiljøet på
PMV,og «Bygningsom skalbevares».
Bygningener blant de best bevarte arbeiderboligenefra
1800-talletsom er konsentrertlangset kort stykkeav
Reimsgatesammenmed direktørboligen-Reimsgate12
(anbefalt fredet). Til sammendannerde et kulturmiljøsom
viser sosialeklasserog sammenhengenmellom bolig og
arbeidsplass.Kommunensvurderinger ikke overprøvd,og
bygningenforeslåsderfor regulert til «Hensynssone
–
bevaring»som en del av kulturmiljøet på PMV,og «Bygning
som skalbevares».
Bygningener blant de best bevarte arbeiderboligenefra
1800-talletsom er konsentrertlangset kort stykkeav
Reimsgatesammenmed direktørboligen-Reimsgate12
(anbefaltfredet). Til sammendannerde et kulturmiljø som
visersosialeklasserog sammenhengenmellom bolig og
arbeidsplass.Kommunensvurderinger ikke overprøvd,og
bygningenforeslåsderfor regulert til «Hensynssone
–
bevaring»som en del av kulturmiljøet på PMV,og «Bygning
som skalbevares».
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17

Reimsgate22

M

18

Reimsgate24

M

23

Reimsgate24 -uthus

M

24

Porter, og andre
historiskespor

M

3

Skipsbyggeri

L

4

Dampskipsbrygge

L

Bygningener blant de best bevarte arbeiderboligenefra
1800-talletsom er konsentrertlangset kort stykkeav
Reimsgatesammenmed direktørboligen-Reimsgate12
(anbefalt fredet). Til sammendannerde et kulturmiljø som
viser sosialeklasserog sammenhengenmellom bolig og
arbeidsplass.Kommunensvurderinger ikke overprøvd,og
bygningenforeslåsderfor regulert til «Hensynssone
–
bevaring»som en del av kulturmiljøet på PMV,og «Bygning
som skalbevares».
Bygningener blant de best bevarte arbeiderboligenefra
1800-talletsom er konsentrertlangset kort stykkeav
Reimsgatesammenmed direktørboligen-Reimsgate12
(anbefalt fredet). Til sammendannerde et kulturmiljø som
viser sosialeklasserog sammenhengenmellom bolig og
arbeidsplass.Kommunensvurderinger ikke overprøvd,og
bygningenforeslåsderfor regulert til «Hensynssone
–
bevaring»som en del av kulturmiljøet på PMV,og «Bygning
som skalbevares».
Uthusetdanner,sammenmed arbeiderboligenefra 1800tallet som er konsentrertlangset kort stykkeav Reimsgate
et kulturmiljø som viser sosialeklasserog sammenhengen
mellom bolig og arbeidsplass.Bygningenhar lav egenverdi,
men med bakgrunni kommunensvurderingav
arbeiderboligenesverneverdiog sammenhengenmed
kulturmiljøet foreslåseiendommenregulert til
«Hensynssone
–bevaring»som en del av kulturmiljøet på
PMV.
Enkeltelementersom porter, bolter, varslingsklokkermm
har betydningi forhold til å forstå historien til Porsgrunn
Mek. Verkstedog hvordanområdet ble brukt /
bevegelsesmønster.
Det anbefalesat flest mulig at disse
bevaresog innarbeidesi prosjektet.Porteneforeslås
regulert til bevaring.
Bygningener fra 1925og viser utviklingenav verkstedetover
tid, da båtenesom ble bygget,ble større og større.
Bygningen,og særliglangfasadenmot øst, er typisk
representantfor verkstedsbygninger
fra rundt 1925oghar
ogsåen vissarkitektoniskverdi. Men breddenog det
begrensedelysinnslippetgjør den mindre anvendelig,og det
er vanskeligå se for segen god bruk av bygningsvolumet.
Det kan vurderesi prosjektetom det er mulig å ta vare på
den østre delen av bygningensom er mest autentisk.Gulvet
i malloftet er spesieltbevaringsverdigog kan evt. tas ut og
stilles ut for å vise spor fra historien.Det kan vurderesom
området skalinngåi «Hensynssone
–bevaring» som en del
av kulturmiljøet på PMV,men bygningenforeslåsikke
regulert til bevaring.
Bygningenhar erstattet den gamledampskipsbryggen.
Med
så lav aldersverdiog egenverdianbefalesdet ikke at den
regulerestil bevaring.
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7

Utrustningskran

L

8

Badog strømforsyning

L

10

Skolebygg

L

11

Kaldlager

L

14

Brønlundsgate3

L

15

Brønlundsgate11

L

19

Reimsgate28

L

20

Reimsgate32

L

21

Reimsgate30

L

22

Lagerskurved dokken

L

Kranener et symbol/ ikon for PMVog viser tydelig at dette
er et mekaniskverksted.Dener godt synligi bylandskapet,
særligfra andre sidenav elva.Sammenmed de andre
kraneneviser den en utvikling over tid der båteneble større
og større. Kranener autentiskeog er nær knyttet til elva,
verkstedsbygningene
og nødbryteren.Kranenhar liten
brukbarhet,og det er vanskeligå ta vare på den av hensyntil
sikkerhet,særlig«armen»som svingermed vinden.Det
foreslåsderfor at man i stedet tar vare på traverskranenog
8-tonnskranen(5).
Bygningenhar høy egenverdisom kulturminne og som en
del av kulturmiljøet, men på grunn av dårlig tekniskstandard
og lav anvendbarhetanbefalesden ikke bevart. Bygningen
bør dokumenteresfør evt. riving.
Bygningenhar laverealdersverdi(1930-tallet)og har lite
autentiskeoverflater. Opplevelsesverdien
er ogsålav.
Funksjonensom velferdsbygninger viktig, men dette er ikke
lesbart av eksteriøret.Samletvurderesbygningenå ha
lavereverneverdiog det anbefalesikke at den regulerestil
bevaring.
Bygningenhar lav aldersverdi(1950).Opplevelsesverdien
er
ogsålav, bl.a. fordi det er stor avstandtil kranenog dokken
fra sammeperiode. Samletvurderesbygningenå ha lavere
verneverdiog det anbefalesikke at den regulerestil
bevaring.
Bygningener lite autentiskog det er ikke mulig å se av
eksteriøretat dette har vært en arbeiderbolig.Anbefales
ikke regulert til bevaring.
Hovedformentil arbeiderboligener bevart, men øvrigedeler
som vindu og tak er skiftet, og det er vanskeligå se av
eksteriøretat dette har vært en arbeiderbolig.Anbefales
ikke regulert til bevaring.
Bygningener lite autentiskog det er ikke mulig å se av
eksteriøretat dette har vært en arbeiderbolig.Anbefales
ikke regulert til bevaring.
Bygningenbyggetpå og om og den er lite autentisk.Det er
ikke mulig å se av eksteriøretat dette har vært en
arbeiderbolig.Anbefalesikke regulert til bevaring.
Bygningenbyggetpå og om og den er lite autentisk.Det er
vanskeligå se av eksteriøretat dette har vært en
arbeiderbolig.Anbefalesikke regulert til bevaring.
Skureter fra 1950 og ikke tilknyttet PMV.Den har lav
egenverdiog anbefalesderfor ikke regulert til bevaring.

Det anbefaleså regulereområdet rundt bygningenesom bør bevares,til hensynssone- bevaringav
kulturmiljø:
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8 Begrepog definisjoner
8.1 Kulturminnerog kulturmiljø
Kulturminnerog kulturmiljø er definert i lov om kulturminner av 9. juni 1978,§ 2:
Med kulturminner menesalle spor etter menneskeligvirksomheti vårt fysiskemiljø, herunder
lokaliteter det knytter seghistoriskehendelser,tro eller tradisjon til.
Med kulturmiljøer menesområder hvor kulturminner inngårsom del av en større helhet eller
sammenheng.
Regleneom kulturminner og kulturmiljøer gjelder så langt de passerogsåfor botaniske,zoologiske
eller geologiskeforekomstersom det knytter segkulturhistoriskeverdier til.

8.2 Automatiskfredete kulturminner(Fornminner)
Alle synligeog ikke synligekulturminner fra før reformasjonen(inntil år 1537)er automatiskfredet
etter Kulturminneloven.Dersomen utbyggingkommer i konflikt med et fredet kulturminne,må
planeneleggesom eller det må søkesom dispensasjonfra loven ("frigiving").Dersomdispensasjon
blir aktuelt, må det foretas en fagliggranskingav kulturminnet (utgravingeller annet).

8.3 Nyeretids kulturminner
Nyeretids kulturminne er definert som kulturminne som er fra etter reformasjonen(1537).Stående
byggmed opprinnelsefra perioden1537-1649er automatiskfredet etter Kulturminnelova.

8.4 SEFRAK
SEFRAK
(SekretariatetFor RegistreringAv faste Kulturminnei Norge)er et landsdekkenderegister
over eldre bygningerog andre kulturminner. Registreringable gjennomførtsom feltarbeid i perioden
1975-1995.I Finnmarkble bygningeroppført før 1945registrerte,mensdet for resten av landet ble
registrert bygningerfra før 1900.Bygningeneble kartfestet, oppmålt og fotografert.

8.5 Vernetter Lovom kulturminnerog Plan-og bygningsloven
Formelt vern av kulturminner kan fastsettesetter Lovom kulturminner (Kulturminneloven)eller
Plan-og bygningsloven:
•
•
•
•

Kulturminnerfra før 1537og ståendebyggverkfra perioden1537-1649er automatiskfredet
etter kulturminnelovens§ 4.
Kulturmiljø kan fredesetter Kulturminnelovens§ 20.
Nyeretids kulturminner kan fredesved vedtaketter Kulturminneloven§§ 15, 22 og 22a.
Kulturminnerkan vernesetter Plan-og bygningslovengjennomreguleringtil hensynssone–
bevaringav kulturmiljø i kommuneplan(§§ 11-8cog 11-9 pkt. 7), og reguleringsplan(§ 12-5
pkt. 5, 12-6 og 12-7 pkt. 6,

Kulturhistoriskeller arkitektoniskverdifulle kulturminner og kulturmiljøer som kan vernesetter disse
lovene.Ved vurderingav verneverdierkan det i tillegg leggesvekt på viktige naturverdierknyttet til
kulturminnene.
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9 Datagrunnlag
Utredningentar utgangspunkti følgendekulturminneregistreringer:
•
•
•

SEFRAK
Kulturminnesok.no
KommunensVerneplan(1991)

Meldepliktig ved rivningeller vesentligendring,jfr. Kulturminneloven§ 25
Annet SEFRAK
bygg
Ruineller fjernet

Utsnitt av kart på www.kulturminnesok.no.

Det er ikke registrert før-reformatoriskekulturminner (automatiskfredet) i området. Potensialefor
funn av automatiskfredete kulturminner er ikke vurdert i utredningen.Muligheten for å finne hittil
ukjente automatiskfredete kulturminner representereren usikkerhetved planleggingenav tiltaket.
Undersøkelserav områder i forhold til nye funn er forhold som etter kulturminnelovens§ 9 pliktes
utredet på reguleringsplannivå.Behovfor arkeologiskregistreringvurderesnormalt av
fylkeskommuneni varslingsperioden.

79

10 Kilder
•
•
•
•
•

http://arkivverket.no/Digitalarkivet
https://askeladden.ra.no/askeladden/
http://nb.ra.no/nb/index.jsf
http://no.wikipedia.org/
PorsgrunnMekaniskeVerksted–150 års industrihistoriepå et sted (manus)
av JonSkeie,NorskLokalhistoriskInstitutt, Oslo
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2. Tekniskrapport 814193-RIB-RAP-001.
Multiconsult 31.10.2014
3. Tekniskrapport 814193-RIB-RAP-002
. Multiconsult 31.10.2014
4. Tekniskrapport 814193-RIB-RAP-003.
Multiconsult 13.11.2014)
5. Eldrebilder fra området(ikke sted- og tidfestet)
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Eldre bilder fra området (ikke sted- og tidfestet)
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