REPERBANEPROSJEKTET
Havnestyret
Tønsberg Havn
Att.: Jan Eide
Tønsberg 26 april 2019

Søknad om prosjektmidler på kr. 2.500.000 til
gjenreising av Tønsberg Reperbane som en del av
Havnepromenaden i Tønsberg havn.
Ivaretakelse av en historisk arv og forpliktelse
Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter har i løpet av de siste 30 årene etablert seg som et aktivt
ressurssenter i bybildet. Store deler av Tønsbergs havneområde er fortsatt under utvikling.
Boliger og moderne næringsvirksomhet overtar der tidligere
industri og tradisjonell mekanisk virksomhet har hatt sitt virke.
Enhver kjenner av byen husker den lange Reperbanen som var et
landemerke for byen i mer enn 200 år. Konstruksjonene og
maskineriet til denne bygningen har Kystkultursenteret bevart.
Stiftelsen arbeider nå for å gjenreise deler av den tradisjonelle
Reperbanen.
Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter er avhengig av
samarbeidspartnere og finansielle bidragsytere for å kunne
realisere prosjektet. Som en del av arbeidet med å realisere dette
prosjektet har en arbeidsgruppe i Kystkultursenteret sett på hvilke muligheter som ligger i
området, og hvordan
Kystkultursenteret kan bidra til å videreutvikle Tønsberg som kysthistorisk by, fast forankret i
tradisjonell kystkultur.
Premissene for dette arbeidet ligger bl.a. i den avtale som er inngått mellom ScanRope,
Kystkultursenteret og Tønsberg kommune med sikte på å gjenreise deler av Reperbanen.
Den gamle Reperbanen var ikke med i planene ved etableringen av Tønsberg
Kystkultursenter. Det var de gamle bygningene til Ubåtstasjonen som sto i sentrum for
innsatsen til de frivillige. Reperbanen var riktignok nærmeste nabo, men innenfor
industriområdet til ScanRope. Det var sågar enkelte som mente at Reperbanen ikke engang
var en bygning, men kun et bekledd reisverk.
Reperbanen ga ly for arbeiderne under produksjon av tauverk. Likevel var Reperbanen et
bygg som ruvet godt i tønsbergenseres bevissthet, og brakte arbeidsplasser og inntekter til
byen. Det var først da ScanRope i 1993 fikk rivningstillatelse av den vestre del av
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Reperbanen, at noen ildsjeler ved Kystkultursenteret så potensialet, og ikke minst de
historiske verdier, i det som en gang var Nord-Europas lengste trebygning.
Da ScanRope ønsket å rive resten av Reperbanen i 1996 var bevaringsinteressen vekket og
Vestfold Fylkeskommune satte betingelser for å kunne gi rivningstillatelse. Det ble iverksatt
den rene redningsaksjon for å ta vare på maskineriet og bygningskonstruksjonene som hadde
verdi.
Bygningen ble dokumentert og demontert i to omganger i 1993 og 1996. Materialene er i dag
forsvarlig lagret på tomt tilhørende Tønsberg kommune. Det ble i 1998 inngått en
forpliktende juridisk samarbeidsavtale mellom ScanRope, Tønsberg kommune og Stiftelsen
Teie ubåtstasjon (nå Tønsberg Kystkultursenter) om overdragelse av tomteareal for
gjenreisning av 100 meter av Reperbanen. I tillegg inneholdt avtalen overdragelse av
maskiner og utstyr fra Repslagmuseet – ScanRopes interne bedrifts-museum – til Stiftelsen.
Kystkultursenteret var samme år ferdig med utvendig
Prosjektet.
Med reperbanekaia vil Kystkultursenteret bidra med 300 m bryggevandring langs kanalen på
Kaldnes-siden. Da gjenstår det bare 120 m bort til Kanalbroa. Siden tomta for reperbanen
ligger i kanalen med vanskelige
grunnforhold kreves et omfattende
fundamenteringsarbeid. Vi vil benytte
stålpeler ned til fast morene eller fjell.
Disse blir omstøpt med betong og PE rør
i den sonen hvor rust og isgang vil
kunne oppstå. Nødvendig avstivning
utføres med skråpeler forankret i fjell.
På ståldragere over pelene etableres et
dekke av armert betong som tildekkes
med treverk og selve reperbanebygget. Dekket et 15 x 100 m, bygget er 10 x 100 m.
Høydeforskjeller mellom sjøbodkaia, reperbanekaia og Scanropekaia utføres med skråplan for
enkel ferdsel.
Reperbanen, mange mulige bruksområder
Vi er overbevist om at gjenreisning av 100 m reperbane på kaia vil gi plass for mange
aktiviteter og være et viktig bidrag til kulturarv og stedsutvikling. Reperbanen vil få en
ikonisk plassering langs havna i byen og nærhet til Færder videregående skole med 700 elever
i yrkesfaglig studieretning.30 meter av bygget er bestemt brukt til utstilling om tauproduksjon
og relatert historie. Allerede igangsatt ungdomsarbeid vil få gode kår med nye lokaliteter
tilgjengelig. Vi tenker oss at dette kan bli en arena for livsmestring og at beliggenheten vil
være ideell for sjøspeidergrupper og båtinteressert ungdom. Ungdom 18 – 30 har vært et
vellykket prosjekt hos oss hvor over 90% har kommet i fast jobb etter oppholdet ved
Kystkultursenteret.
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Reperbanen –en del av Tønsbergs Havnepromenade
BedriftenTønsbergReperbane/ScanRopem. m. har fram til 2019 værttil hinderfor å
etablereen havnepromenade
på sydsidenav Kanalen.Bedriftenernå lagt ned og områdetvil
bli søkt omregulertfra industri til kombinertbolig/næring.Industrifinansog OBOS
representerer
utbyggerne.
TønsbergKystkultursenterhar fått godkjenningpå oppføringav 100 m kai med
gjenoppbyggetreperbanei dennesistegråsoneav Tønsberghavn.
Den 5 m bredeog 100 m langekaia på sjøsidenav Reperbanenvil væreen viktig pådriveri
Havnepromenadenfra
Ørsnestil Støperiet.Her vil medstor sannsynlighetalle private
utbyggerefølge etter fordi en slik vandringvil bidra til miljøvennlig transportmot byens
sentrumog vil bidra til høyeretrivsel for områdenesom skal byggesut.
TønsbergKystkultursenterer en organisasjonmed lang erfaring i fullføring av prosjekter
basertpå en god prosjektfilosofiog målbevisstsamarbeidmedprivate og offentlige partnere.
VandringenlangsReperbanenvil væretilgjengelig for offentligheten.Vår enkle
prosjektfilosofier «Vern GjennomBruk».
Tønsberg Kystkultursenter/Loggen Kystlag
Teie Ubåtstasjon,ogsåkalt Teie undervannsbåtstasjon
i Tønsbergble etablerti 1917og ble i
1918 orlogsstasjon(flåtestasjon)for det norskeubåtveseneti Den NorskeMarine. Stasjonen
var operativfram til tyskernesokkupasjonav Norge9. april 1940.Da gikk alle ubåteneut for
å møtetyskekrigsskip. Ingenav båtenkom tilbake til basen.Tyskerneovertokområdet.

Kystkultursenteret

slik det fremstår i dag

Teie Ubåtstasjonbestårav tre murbyggsom fremdeleshar navn ettersin opprinnelige
funksjon: Torpedomagasinet,
Verkstedbyggetog Ladestasjonen.
Til områdethørerogsåen fin
steinkaipå ca. 100 meter. Dettevar denmilitære delenav TønsbergHavn. Etter krigen drev
Vestfold fylkeskommuneyrkesskolei lokalenefram til 1988.Yrkesskolenble da stengtav
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Arbeidstilsynet grunnet bygningsmessig forfall. Bygningene forfalt ytterligere og fremstod
modne for rivning fram til restaureringen på ideell basis startet i 1992.
Til disposisjon for kystkultur. Stiftelsen Teie Ubåtstasjon, nå Tønsberg Kystkultur-senter
med kystlaget Loggen, fikk ved politisk vedtak en avtale med Tønsberg Kommune, som eier,
om disposisjonsrett til området.
I årene etter 1992 er det nedlagt en formidabel dugnadsinnsats og gjennomført standardheving
av de tre murbyggene og steinkaien. Det er nå aktiviteter og liv i alle bygningene. I ettertid er
området utvidet. Det er bygget slipp, restaurert en stor sjøbu, Riggerloftet er flyttet fra nedfall
på Kaldnes og satt i meget god stand, og Ishavsskuta Berntine har fast havn og verksted på
området.
Loggen Kystlag er et lokallag av Forbundet Kysten og har ca. 350 medlemmer fra Tønsberg,
Nøtterøy, Tjøme, Holmestrand og Horten. Laget vil bevare, formidle og styrke kystens
tradisjonelle verdier i regionen og Tønsbergs identitet som kystby. På Tønsberg
Kystkultursenter ivaretas en historisk bygningsmasse. Filosofien er "vern gjennom bruk". Det
drives aktiviteter som båtbygging og restaurering, møbeltapetsering, tekstilgruppe,
tradisjonsmatgruppe, historisk gruppe, sjanti-kor, mekanisk verksted, kontorgruppe,
informasjonsgruppe, utleiegruppe, kaibrukergruppe, slippgruppe, Berntinegruppe,
krambodgruppe og prosjektgruppe for reperbanen.
Siden 1991 har medlemmer i kystlaget hatt ukentlige dugnader for å sette i stand og
vedlikeholde de verneverdige bygningene og anlegget. Ved overtagelse i 1991 etter siste eier
som brukte bygningsmassen, Vestfold Fylkeskommune, var bygningsmassen fullstendig
forfallen. Gjennom årene har kystlaget stått for en formidabel dugnadsinnsats fram til at det
nå er aktiviteter og liv i alle bygningene til glede for medlemmene og folk i nærmiljøet, så vel
som å være en del av kystkulturen i Tønsberg som er selve grunnlaget for Norges eldste by og
vårt fylke.
I tillegg til de ukentlige tirsdagsdugnadene, inviteres allmenheten til temaaftener om
kystkultur, åpne dager med foredrag, omvisning mm, og Krambua med bakerovn har
søndagsåpent hele året. I tillegg til bygningene, har kystlaget tatt ansvaret for arbeidet med
ishavsskuta Bertine.
De fem bygningene, Bertine og området rundt trenger mye vedlikehold. Dugnadstimene ved
telling til både vedlikehold, prosjekter og gruppeaktiviteter for øvrig ligger godt over 10.000
dugnadstimer pr. år, fordelt på mellom 40 og 50 mennesker, men i realiteten er nok tallet
høyere siden ikke alt blir notert ned!
Historien om Reperbanen
Tønsberg Reperbane stod ferdig på Teie Hovedgårds grunn i 1796. Bedriften lå tvers over
veien like nord for Teieparken. Det var skipsfartens behov for tauverk som var den åpenbare
bakgrunnen for etableringen av reperbanen. Bedriften var på mange måter en god illustrasjon
på maritim etablering i distriktet.
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Fra etableringen i 1796 klarte reperbanen hele tiden å tilpasse seg markedsendringene fra
seilskutetider via hvalfangst til moderne skipsfart. I de senere årene var det offshoremarkedet
som var viktigst. Høyteknologiske kabler og ståltau var helt sentrale i virksomhetens siste
kapitler.
Reperbanen hadde i sin tid Nord-Europas lengste bygning med sine nær 460 meter. På det
meste hadde bedriften 250 ansatte. Bedriften har hatt flere eiere og ulike navn opp igjennom
årene. Bedriften har hatt flere eiere og ulike navn opp igjennom årene. Siste eier var firmaet
Bridon. I desember 2016 kom beskjeden at virksomheten skulle nedlegges. De siste tromlene
med spesialprodusert ståltau ble skipet 28. februar 2017.

Nansen og Amundsen
Blant de som fikk leveranser var polarskutene Fram og Gjøa. Både Fridtjof Nansen og Roald
Amundsen var altså utrustet fra Teie. Colin Archer stod for byggingen
av Fram i Rekkevik ved Larvik Utrustningen ble endelig fullført ved
Akers Mek. Verksted i Oslo. I et brev til Fridtjof Nansen skrev Colin
Archer 29. november 1892.
«Nu er da Fram omsider kommet inn til verkstedet. Det har trukket litt
ut med riggen. Underriggen skulde sendes fra Tønsberg i morgen tidlig
Fritjof Nansen

pr. jernbane, og stengeriggen om få dager, og hvis det nu bare passer
altsammen, vil det ikke stå lenge på å henge den op.»

Resultatet ble etter sigende svært så bra. Prisen på tauverket var for øvrig vel 5.000 kroner.
Prosjektet del 1
Første del er gjenreisning er en betongbrygge sterk nok til at det skal være mulig å
gjenreise 100 meter av gamle Tønsberg Reperbane med en ytre del som vil bli en del
av Havnepromenaden som etter hvert vil strekke seg langs hele indre Tønsberg
Havn.
Neste fase vil deretter bli å gjenreise bygget på den nye betongkaien.
Finansieringen er basert på tilbud fra ABT AS med lang erfaring og sertifikater på
denne typen jobber. (F.eks. Kaien på Fuglehuk og Scanrope m.m.)
Prisbudsjett ny kai for reperbaneprosjektet 11.12.2018
Beskrivelse

Enhet Antall

Utstikking av
pelepunkter med
Geoingeniørene,
oppstrekk av linjer og
merking med wire
oppspent mellom

RS

1

Vekt/enhet

Enhetspris

Sum

37.500

37.500
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sjøbukai og
Scanropekaia.
Riggkostnader for
kaianlegget, inklusive
prosjektering. Vi
forutsetter at vi setter
opp en container, mens
vi benytter tildelt rom i
Kystkultur-senteret for
spiserom og toaletter
m.m.

RS

1

375.000

375.000

Alle mengder i forb. med pelearbeider er antatte mengder og
reguleres i henhold til peleprotokoll. Det tas forbehold om
ramming i harde lag
Levering av Pelemateriale
av HEA 120 gj. snitt 12
m/stk

M

756

Levering og sveising av
fjellfot

Stk

Leie Lekter fra Arne Røed

RS

15

226.800

63

1.875

118.125

1

50.000

50.000

750

567.000

25

496.125

5.000

345.000

Ramming av peler utført av
Arne Røed AS eller ABT
med lastebil på lekter.
Stk

756

Rør rundt peler fra ca.
4m/stk rør Ø 323,9 x 8,0

Stk

63

Ramming av rør

Stk

69

Dragere for dekke 16m/stk
HEA 340

Stk

21

20

315

1.560

37,5 1.228.500

For side og lengdeavstivning av kaiplate benyttes
pelepar med stålkjernepeler som fjellforankres
Stålkjernepeler med
foringsrør Ø140

Stk

5

Rigg boreutstyr på flåte

RS

1

18.750

18.750

Leie av lekter for

RS

1

62.500

62.500
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peleboring ca. en uke +
transport til og fra
Levering av stålkjerner
Ø70 antatt lengde

LM

100

525

52.500

Levering av foringsrør
antatt lengde

LM

75

312

23.437

Oppstilling for boring på
lekter

Stk

5

2.500

12.500

Nedboring av foringsrør
antatt mengde

LM

75

562

42.187

Montering og gysing av
stålkjerner

LM

100

562,50

56.250

Ekstra forsikring for boring
fra flåte
RS

1

12.500

12.500

Geomatikk/pelepotokoll

RS

1

6.250

6.250

Sum peler/rammer

LM

30

Levering av stålplater 1.50
m2 TP 200 x 1,0

M2

1.500

450.000

Bolter og skruer pris pr/m2

M2

1.500

28.125

Montasje plater

M2

1.500

468.750

Levering av kabler til
oppspenning

LM

3.500

371.875

Oppheng for kabler
levering og montering

RS

3.500

437.500

Slakkarmering, nett og
støttearm

Kg

9.000

123.750

Betong levering med
pumpebil og slange

M3

270

540.000

Beskyttelsesrør Ø323,9
rundt stålkjernepeler
medregnet i rør rundt
rammede peler
3.730.925
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Utstøping av dekke

M2

1.500

440.625

Sum dekke

2.860.625

Sum kai med etterspent betongdekke nyttelast
5KN/m2 basert på enterprise uten dugnadsinnsats
inkludert mva. Skjør rundt kai og nedsenket områder
med trapper til småbåter er ikke medregnet. Evnt.
Trallverk på kai og tilfarergulv i bygg ikke
medregnet.

6.591.550

Finansiering
Finansieringen er tenkt gjennom en kombinasjon av offentlig støtte og private gaver. Den første
gaven på kr. 750.000 er allerede gitt av Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg under
forutsetning av at prosjektet blir fullfinansiert.
Fullfinansieringsplan
Tønsberg havnestyret
Vestfold Fylkeskommune
Nøtterøy Kommune
Stiftelser etc
Total

2.500.000
1.000.000
100.000
2.991.550
6.591.550

Profesjonell prosjekt gjennomføringsevne
Tønsberg Kystkultursenter har mange års erfaring med prosjekter av betydelig størrelse. Teie
Ubåtstasjon med sine tre murbygninger er rehabilitert fra rivningsobjekt til godt fungerende

Reperbanen i full lengde
bygninger. Steinkaia er satt i god stand. Det er bygget en slipp med kapasitet på 120 tonn som
er i travel bruk. Riggerloftet på 200 m2 i 4 etasjer er flyttet fra Kaldnes og restaurert på
kystkultursenterets område. Sjøbua er satt i god teknisk stand og benyttes til båtbyggerveksted
og arena for ungdomsarbeid. Stedets uteområde er holdt godt i hevd. Langsiktighet preger
arbeidet. All dugnadsinnsats ved kystkultursenteret utføres med glede og stolthet over vårt
viktige bidrag til stedsutvikling og kulturformidling.
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Ved rivning av den opprinnelige Tønsberg Reperbane i 1996 gikk representanter for
kystkultursenteret inn og tok vare på viktige bygningskonstruksjoner og maskineri. Dette står
lagret på tildelt plass på Tønsberg kommunes eiendommer.
Gjennom aktiv tilstedeværelse har Tønsberg Kystkultursenter fått på plass reguleringsplan og
tomt. 23. januar 2019 forelå endelig byggetillatelse for reperbanekaia som selve
reperbanebygget skal plasseres på. Kaia ligger delvis ute i vannet langs kanalen med overflate
på 100 x 15 m som en naturlig forlengelse av eksisterende kystkultursenter. Reperbanen er 10
m bred og det blir en 5 meter bred bryggevandring i hele byggets lengde. Dette blir en viktig
del av den nye bryggevandringen langs Kanalen på nøtterøysida. Nærmeste nabo er Færder
videregående skole.
Tønsberg Reperbane ble bygget i seilskutetida (1796) hvor Tønsberg var en av Norges største
havnebyer og behovet for godt tauverk var stort. Gründeren Mathias Føyn var
seilskuteskipper på egen skute i en alder av 26 år. Han bygget ut reperbanen til å bli en
betydelig arbeidsplass i byen. Kjente seilskøyter som Fram og Gjøa ble rigget med tau herfra.
Senere utviklet bedriften løpende produkter tilpasset markedets behov. Hvalfangstliner var et

Tegning over «nye» Reperbanen
betydelig produkt tidlig på 1900 tallet.
Siden tomta vi har ligger ute i vannet må det etableres et fundament i form av en betongkai.
Dette er ikke typisk dugnadsarbeid, men må utføres av en profesjonell entreprenør. Vi er
overbevist om at gjenreisning av 100 m reperbane på kaia vil gi plass for mange aktiviteter og
være et viktig bidrag til kulturarv og stedsutvikling. Reperbanen vil få en ikonisk plassering
langs havna i byen og nærhet til Færder videregående skole med 700 elever i yrkesfaglig
studieretning. Allerede igangsatt ungdomsarbeid vil få gode kår med nye lokaliteter
tilgjengelig. Vi tenker oss at dette kan bli en arena for livsmestring og at beliggenheten vil
være ideell for sjøspeidergrupper og båtinteressert ungdom. Ungdom 18 – 30 har vært et
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vellykket prosjekt hos oss hvor over 90% har kommet i fast jobb etter oppholdet ved
Kystkultursenteret.
Vi tenker oss at 300 m2 av reperbanen benyttes til reperbaneutstilling og maskineri. Av det
øvrige arealet, 700m2, vil aktivitet utøves av organisasjoner som også kan bidra til å dekke
byggets behov for vedlikehold og drift.
Kystkultursenteret har i dag greie inntekter og oversiktlig daglig økonomi. Mye av arbeidet
med bygninger og uteareal gjøres på dugnad. Større prosjekter gjennomføres i nært samarbeid
med velvillige finansieringskilder.
Reperbanen, mange mulige bruksområder
Vi er overbevist om at gjenreisning av 100 m reperbane på kaia vil gi plass for mange
aktiviteter og være et viktig bidrag til kulturarv og stedsutvikling. Reperbanen vil få en
ikonisk plassering langs havna i byen og nærhet til Færder videregående skole med 700 elever
i yrkesfaglig studieretning.30 meter av bygget er bestemt brukt til utstilling om tauproduksjon
og relatert historie. Allerede igangsatt ungdomsarbeid vil få gode kår med nye lokaliteter
tilgjengelig. Vi tenker oss at dette kan bli en arena for livsmestring og at beliggenheten vil
være ideell for sjøspeidergrupper og båtinteressert ungdom. Ungdom 18 – 30 har vært et
vellykket prosjekt hos oss hvor over 90% har kommet i fast jobb etter oppholdet ved
Kystkultursenteret.
For ytterligere informasjon se vår web-side: http://loggenkystlag.no/reperbanen-2/. Under
«Bilder fra inspeksjon av materialer og utstyr» ligger bilder fra inspeksjon av lageret der
Reperbanen bare venter på å bli gjenoppbygget.

Med vennlig hilsen
Petter Chr. Gran
Formann i stiftelsen Tønsberg Kystkultur-senter.

Tlf 90866336

