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Rådmannens innstilling
Det bevilges kr 2.500.000,- i støtte til gjenreising av Tønsberg Reperbane.
Støtten dekkes av havnevesenets driftsfond.

Sammendrag:
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.
Stiftelsen arbeider nå for å gjenreise deler av den tradisjonelle reperbanen.
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.
Prosjektet blir delt i flere faser.
Første fase vil være bygging av en betongkai som skal være et fundament for selve bygget,
samt skal kunne brukes som en havnepromenade.
Første del av prosjektet har en kostnadsramme på totalt 6,6 millioner.
Det søkes om kr 2.500.000,- i støtte fra Tønsberg kommune til gjennomføring av fase 1.
Hele reperbaneprosjektet er estimert til ca 20,0 millioner kroner.
Se vedlagte søknad for ytterligere opplysninger.
Vedlegg:
Tønsberg kommune - Tønsberg Reperbane (8)

Innledning – hva saken gjelder:
Stiftelsen Tønsberg kystkultursenter ønsker å gjenreise deler av gamle reperbanen.
Stiftelsen har allsidig aktivitet i området.
Det er inngått en avtale med Tønsberg kommune. Avtalen gir Tønsberg kystkultursenter
bruksrett til området, så lenge det drives aktivitet der.
I første omgang skal det bygges en betongkai. Deler av kaia vil bli brukt som
havnepromenade.
Det foreligger en godkjent reguleringsplan for prosjektet.
Faktagrunnlag:
Med reperbanekaia vil Kystkultursenteret bidra med 300 m bryggevandring langs
kanalen på Kaldnes-siden. Den 5 m brede og 100 m lange kaia på sjøsiden av
reperbanen vil være en viktig del av Havnepromenaden.
Første del er gjenreising 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.
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

Neste fase vil deretter bli å gjenreise bygget på den nye betongkaien.
Totalt er prosjektet kostnadsberegnet til 20 millioner kroner.
Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Byplanen legger til grunn at det skal etableres en havnepromenade langs kanalen.
Tiltaket vil sikre deler av denne.
Vurderinger:
Prosjektet vil være av historisk interesse for Tønsberg kommune. En viktig del av
Tønsbergs historie vil bli ivaretatt. Reperbanen vil gi rom for flere aktiviteter, som vil
komme flere grupper til gode. Prosjektet vil bli en del av havnepromenaden, som er
beskrevet i gjeldende byplan.
Alternative løsninger:
Det bevilges ikke kr 2.500.000,- i støtte til gjenreisning av Tønsberg Reperbane.
Økonomiske konsekvenser:
Støtten på 2.500.000,- belastes havnevesenets driftsfond.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Positivt med etablering av havnepromenade. Aktivitetene i området vil øke og bli mer
attraktivt.
Konsekvenser for barn og unge:
Det vil bli avsatt lokaler for ungdomsarbeid. Tønsberg kystkultursenter har god erfaring
med ungdomsarbeid.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen
Konklusjon:
Det bevilges kr 2.500.000,- i støtte til gjenreising av Tønsberg Reperbane.
Støtten dekkes av havnevesenets driftsfond.
Videre behandling:
Saken sluttbehandles i bystyret.
Tønsberg, 28.08.2019
Geir Viksand
rådmann

Jan Eide
kommunaldirektør

