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BRaTsBERG BRyGGE
Betong i utemiljø, Porsgrunn

FEsTE GRENlaNd as laNdskaPsaRkiTEkTER MNla

Tekst: lars Martin sørli 
Foto: sigbjørn lenes Reklamefoto as (utlånt av aaltvedt Betong as) og lars Martin sørli

Fra å knytte all næringsvirksomhet 
mot Porsgrunnselva under seilsku-
tetida, til i stadig større grad å vende 
elva ryggen utover 1900-tallet, har 
Bratsberg brygge som det første store 
utbyggingsprosjekt i Porsgrunn tatt tak 
i kvalitetene langs vannfronten. 

Et stort og et mindre torg åpner 
byen mot elva. På begge torgene 
ligger en smal kanal som forbinder 
bakenforliggende gateløp med det 

store elverommet. Langs elva går 
strandpromenaden som strekker seg 
gjennom hele byen.

Bratsberg brygge er en ny «bydel» 
i sentrum av Porsgrunn, hvor de to 
første byggtrinnene er ferdigstilt. De 
nye byggene inneholder nærings-
arealer på grunnplan og leiligheter 
videre opp. Hvert kvartal åpner seg ut 
mot elva og danner gårdsrom på 2. 
etasjenivå. 

Sentralt i det store torgrommet lig-
ger den gamle Bratsberg Bruk som 
en gang huset produksjon av bl.a. 
vaskebrett og kjerrehjul. Dette bygget 
er pusset opp og inneholder i dag 
lokalene til Porsgrunn kunstforening, 
restaurant, kontorlokaler og leiligheter. 
Kunstforeninga har tatt i bruk torget 
ved flere anledninger med ulike tem-
porære installasjoner og utstillinger.

Det store torgrommet rundt gamle 
Bratsberg bruk faller svakt ned mot 
elva og henvender seg på denne 
måten på en lun måte mot byens blå 
navlestreng. Et intimt amfi er lagd der 
hvor det gamle ferjeleiet en gang var. 
Langs Ferjegata renner det vann i et 
basseng som tar opp i seg kanalmoti-
vet fra gamle tider. 

Det er lagt vekt på å skape gode 
rammer med overordna trevegetasjon. 
Utenfor strandpromenaden er det 
lagd en romslig gjestebrygge, samt 
småbåtanlegg for beboerne. Spredt 

Feste Grenland as landskapsarkitekter  
holder til i Porsgrunn og har røtter tilbake 
til Moen og Feste as. 
Vi jobber bredt innenfor fagfeltet med 
alt fra utredninger til gårdsrom og legger 
vekt på å formgi anlegg med utgangs-
punkt i stedets egne kvaliteter i ulike 
landskaper og landsdeler. 
De siste årene har kontoret vunnet flere konkurranser, bl.a. i et fruktbart samarbeid med 
Grenland friteater. 
Feste Grenland as har for tida 9 landskapsarkitekter ansatt.
www.feste.no
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Gårdsrom på 2. etasjenivå med lekeskulptur i betong fra Escofet
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Kanalbasseng med terskel langs Ferjegata

Fotoutstillinga «En dag i Porsgrunn» i forbindelse med byens 200-årsjubileum sommeren 2007
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Adresse:  Ferjegata og Friisebrygga, Porsgrunn
Byggherre:  Bratsberg Gruppen as
Landskapsarkitekt:  Feste Grenland as v/Jan Feste og Lars Martin Sørli
Arkitekt:  Arkitektkontoret Børve & Borchsenius as  

v/Lars Gabrielsen og Geir Goplen 
Arken arkitektkontor as (regulering) v/Atle Halsøy

RIB:  Cowi as
RIV:  Infratech as
Kunstnere:  Marit Benthe Norheim (1.byggetrinn) 

Claus Ørntoft (2. byggetrinn)
Entrepenør:  HRL entrepenør as (betongarbeider) 

Hauk as (grunn- og utomhusarbeider) 
Sten og Grøntanlegg as (belegg)

Leverandører: Belegningsstein: Aaltvedt betong as
Byggeår:  1. byggetrinn 2004–2005. 2. byggetrinn 2006–2007
Areal:  ca. 8000 m2 (utomhus)

rundt i området finner vi sju slanke 
betongskulpturer av Marit Benthe 
Norheim; én ønsker deg velkommen 
inn fra Storgata og én vinker farvel fra 
bryggekanten.

Det lille torget har en stor stein-
skulptur av den danske billedhug-
geren Claus Ørntoft som midtpunkt. 
Denne ligger på en betongskive 
med stråler for solverv og jevndøgn 
og flyttes rundt fire ganger i året. 
 Spaserende i Storgata vil en gjen-
nom «Fiskesmauet» se skulpturen og 
 kanalen i forlengelsen av denne og 
over mot Vestsida. 

Som kontrast til de stramme for-
mene ellers i anlegget er det anlagt 
et organisk formet staudebed i murt 
stablestein. 

Bratsberg torg med det gjenskapte ferjeleiet
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Materialer
Det er benyttet gangbaneheller (450x 
450 mm) i gang- og torgarealer og 
optiloc i kjørearealene, sammen med 
granittplater i tre formater og to farge-
nyanser. For å unngå å skjære i hellene 
er tilpasninger utført med smågatestein. 
Den utstrakte bruken av smågatestein 
i renner, tilpasninger og lekeskulptur 
løfter det estestiske inntrykket og får 
området til å fremstå som et solid utea-
real med god material kvalitet. 

Alle beleggsflatene har snøsmelte-
anlegg tilknyttet fjernvarmeanlegget 
som distribuerer spillvarme fra Herøya 
Industripark. Foruten granittbelegget 
har vi benytta lokal stein i tørrmurer, 
benker («syrestein», granittblokker 
som ble brukt i syretårna på ammoni-
akkfabrikken på Herøya) og i den store 
lekeskulpturen (kalkstein og larvikitt fra 
Porsgrunn). Utearealene er overtatt av 
kommunen etter ferdigstilling i henhold 
til utbyggingsavtalen. 

Den urbane lekeplassen består av en steinsatt terrengform og store blokker med lokal stein

Ferjegata er forbeholdt kollektivtrafikk


