DETALJREGULERING FOR PUSNES
HISTORISK NOTAT

Illustrasjon over Pusnes utarbeidet av TAG Arkitekter AS

Innledning
Hensikten med dette notatet er å belyse det som blir videreført og bevart i forhold til kulturminner i
reguleringsplan for Pusnes. I tillegg beskriver notatet hvordan prosjektet henviser til områdets kulturog industrihistorie gjennom blant annet bebyggelse, materialer og uterom.
Dagens industriområde på Pusnes skal utvikles til et levende bydelssenter. Gjennom å åpne området
mot omgivelsene skal Pusnes knyttes tettere til byen, samt invitere til aktiv bruk gjennom
transformasjon av det gamle industriområdet. Blågrønne forbindelser og stedstilhørighet vektlegges.
Det er flere kulturminner og SEFRAK-bygninger registrert innenfor planområdet. Eksisterende
bebyggelse, som Pusnes gård, skal fremheves og bevares i ny plan, noe som vil bidra til å styrke
områdets stedsidentitet.
Pusnes grenser til, og ligger delvis innenfor områdene Skilsø og Pusnes-Brattekleiv, som i
kommuneplanen er avsatt med hensynssone H570 bevaring kulturmiljø. Bebyggelsen er noe variert,
med hus av både eldre og nyere dato. Skilsø er preget av eldre småhusbebyggelse nært sjøen. Det
totale bebyggelsesutrykket er variert, terrengtilpasset og skaper et historisk bakteppe for
planområdet.

Figur 1 Figurene viser fredet bygnings- kulturminner og -miljø. Kilde: Miljøstatus.no, og Kulturminner: rød stiplet linje bevaringsverdig bygningsmiljø, rød F - Fredet bygg, svart trekant - bevaringsliste tillegg, grønn sirkel - maritime
kulturminner. Hentet fra kommunedelplan for bevaring. Kilde: Arendalskart

Det er flere bygg markert som SEFRAK-bebyggelse i miljødirektoratets kartdatabase utenfor
planområdet. I tillegg er hele Pusnesområdet markert med teknisk/industrielt minne (ikke vernet). I
bebyggelsen på Pusnes er det flere industrielle enkeltobjekter og elementer som er tilknyttet
virksomhetshistorien på Pusnes, hvorav flere av disse er bevart.
Nærmest planområdet i nordvest ligger SEFRAK-bebyggelse (bolighus med uthus), på eiendom
205/42. Eiendommen er, i henhold til miljøstatus.no, registrert som bolighus Marienlund fra 1700tallet, 3. kvartal. Eiendommen inneholder også et uthus/garasjehus fra 1800-tallet, 3. kvartal.

Kapittel 1 Pusneshistorien, virksomhetshistorie
Pusnes har hovedsakelig vært et gammelt industriområde med historie som spenner seg over 250 år.
Samspillet mellom skipsbygging/verftsindustrien er en del av arendalsregionens landfaste
skipsfartshistorie og sjøfart som næring i Aust-Agder. Pusnes har lange tradisjoner som verft, støperi
og mekaniske verksted. På 1700-tallet ble det etablert skipsverft for kjølhaling, reparasjon og bygging
av seilskuter på Pusnes.
Erfaring fra skipsbygging, støperivirksomhet og nesten hundre års erfaring med å bygge vinsjer la et
godt grunnlag for innovative løsninger innen laste og forankringssystemer til offshoreinstallasjoner.
Pusnes var derfor tidlig ute med produkter for offshoresektoren da oljeeventyret startet i Nordsjøen
på 70- og 80-tallet. Fra 1996 tok Aker Olje og Gass-teknologi ASA over og bedriften fikk navnet
Maritime Pusnes. I 2001 fusjonerte Aker Maritime ASA og Kværner ASA og Maritime Pusnes skiftet
navn til Aker Kværner Pusnes. I 2008 byttet eierne navn til Aker Solution og Pusnes nye navn ble Aker
Pusnes. Gjennom denne perioden produserte de forankringssystemer, laste-/lossesystemer og
dekkmaskiner for skip og offshoreinstallasjoner. Dette var nisjeprodukter for et internasjonalt
marked.

Figur 2 Pusnes, Kjølhaling i Grundesund, sundet mellom Pusnes og SKilsø. Røyken som er på skuteskida kan være fra
arbeidet med å varme opp og tørke den begrodde skutesida. Dette ble gjort med åpen ild, og var en grunn for at kjølhaling
skulle foregå utenfor tettbebyggelse i byene. Det ligger også ei skute på beddingen i Indre Brattkleiv, i dag kalt Timber. Fra

1860-70. Utsnitt fra foto i Fursts album, AAks. Kilde: Årbok for Aust-Agder kulturhistorisk senter 2010, Pusnes.

Figur 3 Kart over Arendal og omegn fra midten av 1800-tallet. Legg merke til at det er tegnet inn broforbindelse mellom
Skilsø og Pusnes. Dette ble gjort i Weidemanns tid. Skuta som kjølhales i Grundesund må derfor a ligget innenfor denne
steinbroa. Fra Fursts album, AAks. Kilde: Årbok for Aust-Agder kulturhistorisk senter 2010, Pusnes.

1700-tallet var en gullalder for skipsbygging og skipsfart i arendalsregionen, og Pusnes har derfor en
stolt historie som strekker seg langt tilbake i tid. Arendal var det nest største skipsfartsdistriktet i
landet og på den tiden var det gryende skipsbygging her. Trelasthandelen var det økonomiske
fundamentet. Men eksport av tømmer var forbeholdt byborgere, og ble regulert av myndighetene i
Danmark-Norge. Etter 1723 ble handelen med tømmer fra det rikte Arendalsvassdraget overlatt
borgerne i Arendal. Trelast var eksportvare og i hovedsak avhengig av et marked i Europa. I
motsetning til tidligere hvor utenlandske skip fraktet mye av tømmeret selv, var et av de viktigste
grepene, foruten å skaffe seg kontroll over trelasthandelen, å sørge for at eksporten av tømmer
skjedde med egne lokal bygde skip.1
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Figur 4 Pusnes verft anno 1905, Pusnes gård kan skimtes helt til venstre i bilde helt nede ved vannet. Foto: M. Løvfold, Kilde:
Facebook: Rudebilstasjonen i Arendal.

Fra midten av 1750-tallet ble det drevet med skipsbygging ved Pusnes Gård. Industrivirksomheten på
Pusnes begynte i 1875 da Pusnes Mekaniske Verksted ble grunnlagt. Bedriften drev med skipsbygging
og produserte dekkutstyr. På slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet var bedriften ledende
innen dampdrevet dekkmaskineri. De produserte ovner i støpegods frem til 1904 og bygde skip frem
til 1961.
I 1910 ble en vinsj produsert for Roald Amundsens berømte skute Fram som deltok i ekspedisjonen
til sydpolen året etter. I 2014 ble virksomheten flyttet fra Tromøya til Barbu i Arendal, da det
internasjonale skipsutstyrskonsernet MacGregor overtok virksomheten på Pusnes.

Figur 5 Foto ca. 1860-1870 fra Fursts album, AAks. Pusnes hovedgår, bygd i 1751 til venstre og kjølhaling i Grundesund til
høyre i bildet. Kilde: Årbok for Aust-Agder kulturhistorisk senter 2010, Pusnes.

Figur 6 Historiske flyfoto som viser utviklingen av Pusnes og Fjellvig med både industri og tømmerfløting. Kilde: Google
historiske kart.

Pusnes verft
Så tidlig som 1784 var det skipsbyggeri ved Pusnes verft. Et av verdens første barkskip, Johannes og
Christiania, ble bygd for Salve Kallevig i 1778. Jens Sivertsen Riber kjøpte Pusnes i 1775, og bygde opp
alle nødvendige innretninger for å kunne reparere eller bygge nye skip. I 1783 søkte han om
privilegiebrev for:
paa sin eiende og for fem Aar siden af mig bekostede Skibsværft, Pusseness kaldet, Forhude, Kjøhale,
fortømre og Reperere Skadelidte Skibe. Søknaden forteller hvem Jens Riber var, og hvordan han
bygde opp Pusnes.
Han hevdet at «det var en ubestridt sannhet at Pusnes hadde store fortrinn framfor både
Kolbjørnsvik og Kittelsburg. På Pusnes kunne kranbrygga bære et skip med sin «fulde Tyngde» og
brygger, vanndybde og vannvid var slik det skulle være. 2
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Bygd opp under oppgangstidene under den nordamerikanske frihetskrigen, var Pusnes et solid verft
på slutten av 1700-tallet. Verftets fine plassering i Tromøysund var viktig for å kunne gå i gang med
skipsbygging og kjølhaling. Tromøysund ligger i le av vinden, og det var lett å anlegge bedding slik at
skuter kan bygges og gli ut i vannet. Skuter under seil fra Pusnes kunne seile både vestover og
østover ved laglig vind – like ut i Nord-Europas viktigste handelsvei som passerte utenfor Tromøy. 3

Figur 7 Bildet er tatt før brannen i 1893. Støperiet er på plass til venstre, men det gamle huset til Jens Sivert Riber
Therkelsen, som brant i november 1893, er til høyre i bildet. Foto utlånt av Finn Falck, Tromøy. Kilde:

Fra slutten av 1800-tallet ble verftet drevet av Harald Berthelsen. Virksomheten under familien
Berthelsen fra 1872 og fram til 1962 hadde stor betydning for distriktet. Familiens ingeniørkunnskap
tilførte bedriften ny teknologi. Støperiet og verftet fulgte dermed en internasjonal utvikling. Dette
fikk ringvirkninger for kunnskapsnivået innen maritim teknologi i Arendalsområdet. På noen områder
var også bedriften nyskapende når det gjaldt nyutvikling av vinsjer og dekkutstyr for skip.4

Figur 8 Pusnes verksted ca. 1966 med gammel trehusbebyggelse som nå er revet. Kilde: Europeana.eu / Sjøsetting av M/S
Sagen fra Pusnes, 1958. Kilde: Agderposten.no

Pusnes Støberi og Mek. Verksted, tidligere verft, ble fra 1835-1872 drevet av bl.a. skipsbygger E. A.
Thomle og sønnen Iver-Sten Thomle. Gunder Berthelsen, Anders Andersen og Erik Bjerke kjøpte
eiendommen i 1872 og fortsatte med skipsbygging. I 1911 ble det bygd patentslipp for skip opp til
3000 tonn og det var skipsbygging helt fram til 1960-åra på Pusnes.

I 1875 begynte Clemetsen fra Stavanger et ovnsstøperi, som etter hvert ble en stor virksomhet som
pågikk fram til 1960-årene da man gikk over til skipsopphogging.
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Figur 9 Pusnes verft sett fra lufta, ca. 1960. Pusnes gård lå på dette tidspunkt helt inntil vannet. Kilde: Facebook:
Rudebilstasjonen i Arendal.

Figur 10 Pusnes verft fra lufta. Kilde: Facebook: Rudebilstasjonen i Arendal.

Tidlig 1900-tallet var det verft med tilhørende sagbruk i Fjellvig, og under 1. verdenskrig ble det bygd
mindre fraktefartøy der.

Bebyggelse
Innenfor planområdet er det flere store lagerbygninger samt Pusnes gård samt noen mindre
bygninger og kaier. Eksisterende bebyggelse på Pusnes er hovedsakelig industribygg, og bebyggelsen
stammer fra før 1946 og fram til 2012. På Pusnes siden ligger det blant annet noen lagerhaller,
produksjonslokaler, maskinhaller, snekkerverksted, råvarelager, monteringshaller og kontorlokaler i
tillegg til boliger.
Pusnes gård
Pusnes gård, bygget i 1751, med tilhørende parkanlegg og brygge ligger lengst nord i planområde
mot Tromøysund. Eiendommen ligger på en odde på nordvestsiden av Tromøya, og består av to
etasjes våningshus med valmtak med fløybygninger. Senere har området blitt fylt ut og gården fikk
også parkanlegg og brygge som en del av eiendommen. Det ble drevet gårdsbruk ved denne gården
frem til 1950-årene.

Figur 11 Pusnes Gård, dagens situasjon

Uthuset er i senere tid revet og hageanlegget med allé er det få spor etter. Opprinnelig lå bygningene
omkranset av sjø på tre sider, men i 1970-årene ble det bygget en stor kai foran. I senere tid, ca.
1970-årene, ble det også anlagt en stor verkstedbygning nærliggende gården. Pusnes Gård ble
totalrenovert i 1986 og var knyttet til kontorvirksomhet for industrien på Pusnes. Pusnes Gård er nå
fredet.

Figur 12 Pusnes Gård. Fotograf: Odd de Presno, Kilde: Kulturminne.no

Fjellvig
I Fjellvig ligger det et verksted, datert fra før 1946, som tilhører Pusnes Mekaniske Verksted og en
garasje fra mellom 1968-1975. Det ligger en enebolig fra før 1946 som har tre garasjeuthus/anneks
fra før 1946, 1990 og ca. 2000 i tillegg til en enebolig datert 1903. Fjellvig barnehage har helt siden
byggets oppføringsdato, 1974, fungert som barnehage. I 2011/2012 ble eksisterende barnehage
revet og ny barnehageoppført. De nye barnehage er plassert på ringmur og er et modulbygg fra
Konsmo.

Kapittel 2 Vurdering av egnethet for bevaring
Områdets industrielle dager er nå historie og Pusnes skal transformeres til en ny bydel i Arendal.
Hovedsakelig skal det komme boliger, samt noen næringsarealer på Pusnes. Under er det gjort en
vurdering i forhold til egnethet for bevaring i planforslaget for Pusnes.
Pusnes Gård
Pusnes gård er bevart i reguleringsplanen i tillegg til at det vil sikres et betydelig større grøntareal
rundt gården. En av hovedgrunnene til dette er at det er ønskelig å gjøre det attraktivt å oppholde
seg rundt samt bruke gården. Dette vil gi kulturminnet i seg selv en større viktighet og betydning enn
det det har i dag. Det skal praktiseres vern gjennom bruk. Hvilket betyr at det igjennom økt bruk og
aktivitet i Pusnes gård, sikrer man også at kulturminnets betydning i nærmiljøet forbi brukbarheten
og tilgjengeligheten økes.
Bebyggelse innenfor H_570 i Kommunedelplan for bevaring
Flere hus, både tidligere revet og eksisterende bebyggelse, er markert og lagt innenfor hensynssone
H_570 i kommunedelplan for bevaring. Hensynssonen inneholder både eldre og nyere hus. Hvit
markering rundt bebyggelse, i figuren under, viser tidligere revet bebyggelse innenfor planområdet
langs Skilsøveien inn mot Pusnes gård. Bebyggelsen her er/var fra rundt 1905-1910 og inngikk i et
helhetlig eldre bebyggelsesmiljø. Bebyggelsen følger veien inn mot gården, og videreføres sørover på
sørsiden av Skilsøveien på noenlunde samme høydedrag.

Figur 13 Oransje markering viser revet bebyggelse. Kilde: Kommunedelplan for bevaring.

Husene langsmed veien inn til Pusnes gård uten hvit markering er de eneste husene fra 1900 som
gjenstår i planområdet. Disse er planlagt revet i planforslaget. Dette er for å gi rom for etablering av
boligbebyggelse. Til tross for at dette fører til en svekkelse av inntrykket i det historiske
bebyggelsesuttrykket og er en negativ konsekvens for de enkelte hus det gjelder, ligger disse husene
mindre fremtredende fra sjøen enn andre eiendommer i bedre stand. I tillegg er hus i samme rekke
revet og rivning av de to enkeltstående bygningene som er igjen vil ikke gi en betydelig svekkelse av
totalbildet i det historiske bebyggelsesuttrykket som en helhet.
I planområdets nordvestre hjørne grenser planen mot en bolig fra 1700- tallet, tredje kvartal. I
henhold til miljødirektoratets kartdatabaser er dette bygget SEFRAK- registrert. Her skal det
etableres en vegetasjonsskjerm samt at nærliggende ny bebyggelse vil trekkes lengre unna enn det
eksisterende industrihall gjør i dag. Dette vil skape mer luft mot boligen, i tillegg til å styrke
synligheten fra sjøen.
Bebyggelse av nyere dato
Gjenbruk av eksisterende bebyggelse innenfor planområdet av nyere dato er vurdert.
Industrihallene
De gamle industrihallene har etter forslagsstillers vurdering ikke transformasjonspotensial til planlagt
bebyggelsesformål innenfor planområdet. Å oppfylle TEK er vanskelig. Hallene er uisolerte samt
dimensjonert for kranbaner og tunge løft. Det er for lav takhøyde for bruk som flerbrukshall. Tidlig
visuell kartlegging ser forekomst av asbest, olje og søl. Gjenbruk av materialer er derfor ikke
hensiktsmessig. I tillegg har ikke materialene CE-sertifisering som det er krav til i dag.
Mønelinjene står på tvers av bevegelsesaksene og Industrihallenes fotavtrykk sperrer for sjøen. De vil
derfor fungere som en barriere mot Tromøysund og gjør det vanskelig å få til uteområdene som er
ønskelig i området. Størrelsen og plasseringen gjør at man ikke oppnår visjonen om sørlandsidyllen
med dets gateløp og smett.

Noen av de nyere kontorbygninger innenfor området skal holdes i drift midlertidig mens området
utvikles. Bebyggelsen innenfor planområdet er derimot vurdert til å ikke ha tilstrekkelig
transformasjonspotensiale til å sikre en bærekraftig utnyttelse av området. Eksisterende bebyggelse
av nyere dato innenfor planområdet vil derfor rives. Det er viktig å påpeke at området kommer til å
være under utvikling over mange år. Pusnes skal fortsatt «leve» mens f.eks. første og andre
byggetrinn pågår.

Kapittel 3 Hva gjør vi for å sikre industrihistorisk forankring?
Hovedidéen bak utformingen av planforslaget er å tilrettelegge for at Pusnes blir et sjønært, levende
bomiljø med attraktive allment tilgjengelige grøntområder, plasser og forbindelser. Idéen rundt
struktur av området baserer seg på å knytte sammen prosjektets iboende kvaliteter og
attraksjonspunkter. Dette gjøres blant annet ved å sikre industrihistorisk forankring ved å ta vare på
og videreføre eksisterende kvaliteter og binde det samme med områdets historie. Under følger en
beskrivelse av hvordan historien vil bli ivaretatt i ny arkitektur samt at historiske elementer vil bli
bevart.
Pusnes Gård
Pusnes Gård sikres ivaretatt og bevart med hensynssone for kulturmiljø H_570 med tilhørende
bestemmelser om istandsetting og tiltak som berører gården. Juridiske linjer sikrer at bebyggelsen
bevares. I planen er det også sikret betydelig større grøntarealer rundt gården. Dette bidrar til at det
vil gjøre det attraktivt å oppholde seg rundt og bruke gården, noe som vil gi kulturminnet i seg selv
en større viktighet og betydning.
I tilknytning til Pusnes gård vil det etableres aktivitets- og frileksarealer. Utviklingen legger til rette
for, på lang sikt, å tilføre mer rekreasjonsareal, legge til rette for bedre opplevelse av lokalhistorie og
åpne sjøfront for allmennheten. Dette er med på å bidra til et positivt tilskudd i lokalmiljøet. Det skal
praktiseres vern gjennom bruk, hvilket betyr at via økt bruk og aktivitet i Pusnes gård sikrer man også
kulturminnets betydning i nærmiljøet forbi brukbarheten og tilgjengeligheten økes. I tillegg legges
det til rette for et eget amfi ved Pusnes gård, noe som gir mulighet for eksempel til
utendørskonserter og danseoppvisninger.
For å framheve den historiske verdien av Pusnes gård, har fasadene i nær beliggenhet et nedtonet og
mykt uttrykk. Gårdens fremtoning er sikret ved at fargetoner ikke skal være like som gården.
Bebyggelseshøyder trappes ned mot gården, mønekoter på direkte tilliggende bebyggelse vil være
lavere enn gården. Ny bebyggelse vil ikke legges nærmere gården enn det industrihallen gjør i dag.
Takformene, med sitt særegne spill, tydeliggjøres ved at de skilles fra en roligere base. Materialer i
tre går fra et liggende til et stående inntrykk, i takt med bevegelsen fra vann til fjell. Fasadene kles i
spiler med muligheter for variasjon i både farge, tykkelse og avstand. I tillegg etableres det grøntareal
mellom gården og ny bebyggelse. Ved at gården bevares og aktiviseres vil dette igjen bidra til glede
for beboere og for fremtidige generasjoner i den videre utviklingen av området.

Naturmangfold / friluftsliv
Eksisterende tursti nordøst i planområdet, som kommer ned ved dagens parkeringsplass, antas å
være tidligere atkomstvei til Pusnes gård. Denne sikres også med hensynssone H_570 ved at den skal
bevares. I tillegg så knyttes eksisterende tursti videre i planområdet gjennom grøntareal ved Pusnes
gård, og videre langs den oppgraderte og fornyede havnepromenaden. Turstien føres dermed inn i
planområdet og kobles på forbindelser som aktivitetsaksen, kaifronten/promenaden og torget. Dette
bidrar til å åpne opp området, gjøre det mer tilgjengelig, samt knytte sammen de forskjellige
nærliggende områdene som Pusnesheia – Pusnes – Fjellvig – Skilsø. I tillegg vil nye møteplasser,
oppholdssoner og grøntområder bidra til å gjøre Pusnes til et mer attraktivt turmål i kombinasjon
med tilrettelegging for servering og næring/handel. Videreføring av turstien fra Pusnesheia vil gi
Pusnes gård en rolle som utgangs- eller målpunkt for turer i nærmiljøet, og bidra til å tilbakeføre
Pusnes gård til den rollen og spesielle posisjonen den tidligere har hatt.
Blodbøk
Det er registrert lauvskog på Pusnesheia og ned til sjøen, og edellauvskogen strekker seg også rundt
parkeringsarealet mellom grøntområde på Pusnes gård og parkeringsplassen. Ved dagens

parkeringsplass nedenfor Pusnesheia, nord i planområdet langs Kjerreveien, står det en blodbøk.
Denne blodbøken bevares og er regulert inn som tre som skal bevares i planen. Blødbøken står ved
eksisterende tursti som skal bevares, og er antatt å være tidligere hovedadkomst til Pusnes gård.
Turstien kan ses bak blodbøken i bildet under.

Figur 14 Blodbøk som bevares i reguleringsplanen.

Båthus
Båthuset nord i planområdet mot Tromøysund er ikke bevaringsverdig i seg selv, men ses på som et
identitetsskapende element med god gjenbruksverdi. Båthuset skal rives og bygges nytt med
tilsvarende uttrykk og benyttes til bl.a. utlån av kajakker. Båthuset er synlig fra sjøen og vil være et
kjent element langs sundet.

Figur 15 Båtbua nord i planområdet skal bevares.

Industrielementer (vinsj, ovner)
Pusnes Eiendom har fått en nyere vinsj fra MacGregor Pusnes da de flyttet til Barbu. Det er tenkt at
denne kan være en sentral del av torget på Pusnes med mulighet å bruke den til å klatre i, sitte rundt
o.l. Det vil også være mulig å lese bakgrunnsinformasjon om vinsjen. Det er foreslått at den skal ha
en signalfarge, slik at den ikke bare blir et møblement i området, men også stikker seg ut som en del
av Pusnes sin sjø- og verfthistorie. Vinsjen er tenkt plassert sentralt på torget, som gjennom
Aktivitetsaksen vil danne en forbindelse til Pusnes Gård. Det vil være mulig å se Pusnes Gård fra
torget og vinsjen. Dette vil igjen skape en sammenheng mellom de ulike industrihistoriske
elementene i planområdet.
Pusnes Eiendom har også tilgang til noen mindre og enklere vinsjer som har historisk betydning, og
disse vil mest sannsynlig også bli synlige på området. Det jobbes med å skaffe tilveie flere
vinsjer/andre Pusnes produkter som har historisk betydning for området. Til eksempel ønsker Pusnes
Eiendom å ta vare på 1-2 stk store traverskraner fra tidlig 1900-tallet, samt kranbane og søyler
tilhørende disse kranene. I tillegg er diverse utstyr, verktøy o.l. samlet på og kan brukes i prosjektet.
Noen eksempler fra samlingen er vist i bildene under. Det er forventet å finne flere skipsrelaterte
elementer når man graver i området, blant annet er det funnet flere gamle skutesider med naglehull.

Figur 16 Til venstre: Historisk utstilling i Pusnes Gård. Til høyre: Stemplingsur fra 40-tallet.

Figur 17 Gamle håndtegnede kart funnet på Pusnes, samt gammel spikkebenk fra 1836 som tilhørte snekkervekstedet til
bedriften.

Figur 18 Gammel Koldsag fra 50-tallet og en gammel Fres fra 1948 kom til Pusnes i forbindelse med Marshallhjelpen.

Figur 19 Gammel traverskran fra 1916.

Ovnene
På Pusnes har det også vært en betydelig ovnsproduksjon. De første 25 årene ble det også produsert
ovner, i tillegg til drift av mekanisk verksted og støperi for skipstilbehør. Ovnsmodellene har blitt
innkjøpt og lett etter de siste årene, og Pusnes Eiendom forsøker fortløpende å skaffe seg en
komplett samling av disse ovnene så langt det lar seg gjøre. Det finnes i dag i samlingen mellom 1516 ovner, de fleste er montert sammen og står i dag i forskjellige etasjer på Pusnes gård. Samlingen
er tenkt benyttet til utstilling med produksjonshistorie på gården. Det befinner seg i dag en historisk
utstilling på Pusnes Gård som er montert opp i Østfløyen, der fortelles historien fra begynnelsen og
frem til ca. 2000.

Figur 20 Kjøkkenovn st. nr. 4 fra Pusnes.

Sveisehallen
Elementer fra Sveisehallen skal tas vare på samt gi nytt liv et annet sted.. Deler av Sveisehallen peker
seg ut med sitt industrielle preg, og dette blir videreført ved at planforslaget foreslår at fergeleiet skal
flyttes fra dagens situasjon som er lengre inn på Skilsøy, og dermed blir nærliggende Sveisehallen.
Det planlegges båtbutikk i Sveisehallen, noe som vil bidra til å gi dette området et maritimt og litt
røffere preg enn de andre møteplassene på Pusnes. I tillegg så etableres det en allment tilgjengelig
kaifront i forkant av Sveisehallen, i tilknytning til fergeleiet. Området foran Sveisehallen vil i hovedsak
handle mye om forflytning av folk, båter, sykler og busser. Derfor er det tilrettelagt for et romslig
kaifrontareal i forkant av Sveisehallen og fergekaia, som gir mulighet til å kunne ha
utendørskonserter.

Figur 21 Viser deler av konstruksjonen til Sveishallen som kommer til å bli bevart.

Aksen mellom Fjellvig og Pusnes som tidsvitne
En åpen akse mellom Pusnes/Tromøysundsiden og Fjellvig, med gjennomsyns der Skilsøy opprinnelig
var adskilt som en egen øy skal gjøre landskapets historie lett å lese. Grepet med å danne en sentral
akse mellom Tromøysund og Fjellvig med torget sentralt plassert midt i aksen, er for å etablere en
siktlinje så de to områdene som i dagens situasjon separeres av Skilsøveien får en tydelig
sammenheng. I tillegg til at aksen opererer som en siktlinje innenfor planområdet vil den også være
en forbindende gangakse og allment tilgjengelig oppholdsrom gjennom prosjektet.

Figur 22 Viser sammenheng mellom områdene og siktaksen fra Fjellvig-Pusnes, samt forbindelsen mellom dem.

Materialbruk/fasader
Fremtoning av området mot sjø er identitetsskapende og har et historisk preg. Samtidig er det et
bilde på typisk lokalhistorisk byggeskikk. Strategien bak materialene har vært å se på identiteten og
historien i området kombinert med det man forbinder med den sørlandske idyllen.

Figur 23 TAGs tolkning av sørlandsarkitektur med materialitet, gater og smug, samt vegetasjon.

Figur 24 Tidslinje som bakteppe for materialvalg.

Prosjektet er utformet med tanke på å gi beboere og besøkende en variasjon i opplevelser når man
beveger seg på Pusnes Stedets eksisterende kvaliteter, som umiddelbar nærhet til sjø,
identitetsskapende omgivelser som Pusnes gård og industrihistorie løftes frem og tydeliggjøres. Til
eksempel lå Pusnes gård opprinnelig helt inntil vannet, og disse linjene videreføres i prosjektet med
bebyggelse tett på sjøen.
Som tidligere nevnt vil fasadene mot Pusnes gård ha et nedtonet og mykt uttrykk for å framheve den
historiske verdien. Hovedgrepet i fasaden til rekke 1 mot Tromøysund vil være liggende trekledning,
med spill av spiler. Fargene vil gjenspeiles i sokkel og mindre felter, med spiler foran vindu. Det vil
også bli brukt mørk flat takstein med felter av grønt tak.

Figur 25 Inspirasjons til material og fasade for rekke 1.

Noen av rekkehusene i første rekke har buet tak for å gjenspeile industrihistorien til Pusnes,
produksjonshallene, som er ganske så karakteristisk for området, se bilder under.

Figur 26 De buede takene fra produksjonshallen, dagens situasjon.

Figur 27 I planforslaget er de buede takene fra produksjonshallene gjenspeilet i noen av rekkehusene langsmed sjøen mot
Tromøysund.

For rekke 2 er intensjonen at fasaden skal se ut som en trebåt, fra innsiden og ut. Dermed tas det
inspirasjon fra Pusnes tid som båtbyggeri, med utenpåhengende lekter med liggende panel bak.
Taket brer seg om bygningskroppen fra toppen.

Figur 28 Inspirasjon til material og fasade rekke 2.

For rekke 3 vil fasaden bestå av stående trekledning med variasjon i utførelse, samt todelt fasade for
oppdeling av bygningskropp. Taket utformes i relasjon til rekke 2.

Figur 29 Inspirasjon til material og fasade rekke 3.

Volumene plasseres der det passer best inn i forhold til terreng, noe som er særlig relevant for rekke
4 mot Pusnesheia, samt i forhold til eksisterende bebyggelse rundt. Hovedgrepet for fasade til rekke
4 er sokkel oppdelt mot tunet med to hovedmaterialer hvorav det mest taktile mot bakken. For å få
solspill i fasaden er det foreslått platekledning eller tilsvarende.

Figur 30 Inspirasjon til material og fasade rekke 4.

Intensjonen er at graden av tetthet i materialer varierer fra lavere tetthet mot sjøen og en høyere
tetthet mot Pusnesheia. Det overordnede konseptet for trekledningen, som også gjenspeiler det man
kan forbinde med sørlandsidyll, er et gradvis skifte av retning av trekledning fra fjell til hav. Det vil si
at høyere bebyggelse vil ha en vertikal kledning som er en inspirasjon fra fjell med vertikale linjer i fra
trærne. Den lavere bebyggelsen vil ha horisontal kledning. Den lavere bebyggelsen ligger også nært
vannet. I tillegg har det vært viktig å gjenspeile båtbyggertradisjoner med inspirasjon fra trebåtens
horisontale linjer i fasader på ny bebyggelse på Pusnes.

Figur 31 Snitt som viser overordnet konsept trekledning.
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