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Fra 
Jan Henning Røisland 
Kari-Anne Røisland 
Nils Røisland 
Enghavgata 1 
4950 RISØR 
 
Til 
Risør Kommune 
Rådmannens stab 
v/ Sigrid Hellerdal Garthe 

Risør 4.des 2014 
 
Ref. arkivsak 2014/1289-2 
Etablering av steinmolo i Strandgata og utfylling bak Dampskipsbrygga 
 

1. Innledning 
Vi viser til overnevnte sak og ønsker å gi innspill til planprosessen. Se punkter nedenfor. 
Vi ønsker også å være informert og involvert i den videre planprosessen. 
Standardisert nabovarsel prosedyrer må overholdes i forbindelse med bygging. 

2. Steinmolo 
Vi har forståelse for at man ønsker å etablere en molo som kan fungere som en bølgebryter 
for båtplassene innenfor. En steinmolo vil ligge der for alltid, slik at en riktig plassering og 
utforming for fremtiden er viktig. Det er også viktig å ta i betraktning at en slik molo vil ligge i 
vernesonen og således må passe inn.  
Men er en steinmolo nødvendig for båtturistene i forhold til betongflytebrygge? Det var vel 
kun 9 August i løpet av sommersesongen 2014 at båteiere på utsiden av flytebrygga måtte 
forhale båtene sine på grunn av uvær med kraftig vind. 
 
Vi foreslår at det bygges en molo, flytende eller ikke, som utformes slik at den gir plass til 
mange båter og med båser som letter fortøyning og kan gi flere båter i gjestehavnen enn 
dagens utnyttelse. 

3. Forslag til beliggenhet og utforming på ny gjestemolo 
Vi har tatt utgangspunkt i at den nye moloen plasseres der nåværende flytemolo for 
gjestehavn ligger. Dette samsvarer med Skisse 3 (Risør Kommunes Sak 2014/1289-2). Dette 
synes å være beste utgangspunkt, og vi ser det viktig med avstand fra Dampskibsbrygga for 
at denne best skal kunne utnyttes. 
Vår skisse av ny molo kan gi plass opp til ca 50 båter (fra 20 fot til 65 fot). 
Se vedlagte skisse på side 3. 
 
Den nye moloen foreslås å gå noen meter lengre ut i sjøen enn i dag, men ikke så mye.  
Vinkelen på den ytterste delen er viktig for at trafikk sørover ikke må kjøre rundt 
gjestebrygga, og bør være noenlunde parallell med Dampskipsbrygga. Gjestemoloen bør 
heller ikke komme så mye lengre ut i sjøen enn dagens steinmolo ved Hukken. 
Se satellitt bilde nedenfor som viser hvordan dagens flytemolo ligger perfekt i forhold til 
båttrafikk sørover mot Stangholmen. 
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Skissen ovenfor viser én mulighet med steinmolo eller betong flytemolo med bredde 6m 
(grå) i lengde seksjoner 75m +60m. Denne er kombinert med en enklere flytebrygge (gul) 
med bredde 3m og lengde ca 60m (båser med forskjellig bredde). En mindre småbåt brygge 
er også hektet på innerst for å kompensere med tidevannshøyde for en evt steinmolo. 
Båter som ligger med akterenden inn mot eksisterende steinmolo og ny molo, kan benytte 
utlagte bøyer slik som de gjør inne ved Torvet. Alternativt kan også den gule flytebryggen 
forlenges nordover for å øke kapasitet. Også forlengelse av hovedbryggen (grå) kan gjøres 
som i dag (stiplet). 
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Tegningen ovenfor viser forslaget på strek-tegning der eksisterende flytebrygge ligger stiplet 
i bakgrunnen.  
 
Vi mener det er et poeng at Dampskipsbrygga bør ligge alene som i dag, og ikke bygges 
sammen med en steinmolo. Dette for å kunne ha plass til store båter som også må kunne 
legge til for egen maskin. Det er helt vanlig at kaianlegg har frigang på hver ende, nettopp for 
gjøre buksering av båter enklest mulig uansett vær. 
Avstanden mellom dagens gjestemolo og Dampskipskaia vurderes å være nødvendig og må 
opprettholdes. Påkobling av gjestemolo mot Strandgata bør derfor være ved dagens punkt. 
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Eksempel som er tegnet inn ovenfor er treskuta Götheborg (58m) som var her under 
trebåtfestivalen 2009, og den gamle skolebåten Sjøkurs (81m) som gjestet med 
Sommeråpent i 2013. Bilder nedenfor viser noen båter under besøk på 
Dampskipskaia.

 
Göthenborg 58m 
 

 
MS Sjøkurs 81m 
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Christian Radich, 73m 
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Dampskipskaia er full av skuter, som ligger forbi enden av brygga. 2014 
 

 
Gjestebrygga 13 Juli 2014, dagen med antatt mest båter til kai sist sommer. 
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4. Utfylling av Bryggeholla 
 
Vi ønsker ikke at Bryggeholla fylles igjen. 
 
Vernesone 
Området som Bryggeholla ligger i er midt i Vernesonen, der eksempelvis alle gamle 
eiendommer som restaureres må følge gjeldende verneregler. 
Om arealer på utsiden av bryggekanten (i sjøen) ved Bryggeholla ikke omfattes direkte av 
Verneplanen, føler vi at et slikt inngrep som å igjennfylle Bryggeholla ville være i strid med 
intensjonene i Verneplanen.  
Bryggekanten – som i sin tid ble bygget av lokale håndverkere – består av granittstein, en 
stor andel rød granitt, hentet fra nærområdet. Denne granitt bryggekanten bidrar til å 
forsterke inntrykket av den verneverdige bebyggelsen. 
 
For noen år siden ble bygget ved Dampskipsbrygga (Akvariet) utvidet for å gi plass til dusjer 
og toaletter for båtfolket. Dette sanitærbygget resulterte i at man ikke lenger kan se ut til 
Stangholmen når man spaserer sørover i Strandgata. Slike siktlinjer var viktige da byen ble 
planlagt etter bybrannen. Eksemplet viser at man skal være forsiktig med å gjøre store 
endringer i disse områdene. En gjenfylling av bukta utenfor Risør Hotel er derfor svært 
uheldig sett i et verneperspektiv. 
 

 
 



Sak60/14: SteinmoloStrandgata Innspillfra Enghavgata1. Side9 av14

Vannspeilet
Området,medvannspeiletutenfor RisørHoteler et enviktigdel avdet offentligerom,oggir
plasstil en rekkemindrebåter.Bryggehollagir ogsårom for småfiskingfor barnogbading
uten å væresærligeksponertfor strømeller båttrafikk.

Forossbeboerei Enghavgata1 vil utfyllingavBryggehollasliksomSkisse7viser(Risør
KommunesSak2014/1289-2) gi ca16m lengreavstandtil bryggekantenogsjøen.Avstanden
vil økeca2,7ganger.Idyllenmed boligvedsjøkantensliksomellersi StrandgataogSolsiden,
vil forringes.

ForgjesterpåRisørHotel,særligoppholdpåserveringsområdet”Hotelltaket”, vil vi anta
begrepet”Hotell vedsjøkanten”ogfølingmedsjøenfor dissevil væresvekket.Forgjester
somikkebor næresjøentil vanlig,vil følenærhetentil sjøenvedbesøkvedRisørhotell som
ensjarmerende.VedgjenfyllingavBryggehollavil dette viskesut ogsmåbåtenebli borte.
OmBryggehollaskulle bli en utvidet parkeringsplassfor bussog biler, vil ogsådette ståmidt i
synsfeltetfor dissegjestenesomellerskunnenyeavhavutsikt.

Trafikkogparkering
Strandgataer en avbyensmestbesøktegaterom sommeren.Herliggerrestaurantenetett,
oggataer, selvom dener fylkesvei,stengtfor vanligbiltrafikk etter klokkenfire. Høst,vinter
ogtidlig vår,er det stille i området,ogsværtliten trafikk.
Behovetfor å utvidetrafikkarealetutenfor RisørHotelsynesderfor ikkeå værestort. En
sjeldengangfår hotellet besøkavenbuss,menvirker ikkeå skapetrafikaleproblemer.
Oppmerkingfor kortvariglovligparkeringavbussforanhotellet kunneværeen løsning.
Oppmerkingavskråstilteparkeringsfelti bryggebakkenvil kunneøkeeffektivitetenav
parkeringogsåfor hotelletsgjester.

Opprustning
Viønskerå sepåBryggehollasomen viktigdel å ta varepå,ogheller velgeopprustingrundt
Bryggeholla. Herunder
• Tafrem gammelrød granittsteinunderutslitt ”utenpåstøp” ogreparereevt skaderpåden

gamlebryggefronten.
• Opprustebadetrapp
• Reparasjonavtrebryggamednytt understellogtredekke.

Detmåtilleggesat det i daggårut kloakksrør(evt overvannsrør)fra septiktankeri
Bryggebakken(Enghavgata)somenderrett ut i sjøen.Detterøret liggersynligca4mnord for
badetrappai Bryggeholla.Deter synligutsigavkloakk,spesieltgjennomhele
sommerhalvåret,medtilhørendeluktsjenanse.
Kloakkutløpet i segselvbørseesi sammenhengmedevt arbeiderpåStrandgatabrygge3.
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5. Bilder Bryggeholla 

 
Bryggeplassen foran Risør Hotel. Deler av Bryggeholla i høyre kant. 

 
Strandgata brygge-3 og deler av Bryggeholla i 1950-årene 
 

1868 
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Siste strekk av Strandgata brygge-3, med påstøpt betong utenpå gammel natursteins bryggekant. 
 

 
Zoom og kontrastjustert av bilde ovenfor. Viser rød granittmaur fra gamle dager under betongstøp. 
Betongstøp har blitt defekt av sjøvann og is, men mesteparten av gammel steinmur fremdeles står. 
 

Påstøpt betong, utenpå 
natursteins mur 

Synlig natursteins 
mur 
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Bryggeholla, med orginal granittsteins mur fra gamle dager synlig under trebrygga. 
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Bryggehollas natursteinmur med defekter i trebryggas dekke, bjelker og jernkonstruksjon. Men 
stålstøttene med støp har klart mange tiår med sjø og is. 
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6. Steinmasser
Detstårå lesei RisørKommunensdokumenteravdet er 100.000m3medfjell somskal
sprengesbort i forbindelsemedFv-416. Nårfjell blir sprengtøkervolumetmed1.6somskal
fraktes.
Om50.000m3avdette er tenkt til strandgataogsteinmolomåom lag80.000m3fraktesmed
lastebil,tilsvarende8000lastebillass.
Detvil væreenomfattendeoperasjonogveinettet gjennomsentrum ogStrandgatavil få
stor belastning.Detkanværeuttykt for setningsskaderfor eiendommer,spesieltlangs
vannkanten.
Vunderutfyllingavsteinmolovil det vanligvismåtte gjøresprengningerpåsteinfyllingen
underveisfor å få steinentil å ”sette seg”.Dissesprengningenevil kunnegi vibrasjonerinn
mot eksisterendeeiendommeri Strandgataogevt Dampskipskaia.
Førevt igangsettingmedutfylling avsteinmolo,måfarefor setningsskaderi utsatte
områderkartlegges.

7. Ansvar
RisørKommunemåværefullstendigansvarshavendefor evt setningsskaderogandreskader
påbygningsmasseogeiendomi Enghavgata1 forbundet medbyggingavsteinmolo, under
ogi etterkant avarbeidet.Omikkeytterligerespesifiseringavdette avtales,ansesdette
hervedsomsamtykketansvarsforholdavRisør Kommune.

8. Alternativ bruk avsprengsteinfra Fv-416
• Betongmoloeni Buvikabegynnerå merketidens tann.Kandet væreaktueltå fylle ut

ny steinmoloher for merbåtplasserogerstatningsfor denne?
• Det liggeri dagensteinmoloi Flisvika.Dennefungerersomen bølgebryterfor båter

somliggerpåinnsidenavdenne.Moloener i dagnoeskadetavis.Sprengsteinfra Fv-
416kankunnebrukespådennemoloenfor å gi mer ogforbedretbåtplasseri Flisvika
ogevt forbedretparkeringsområde.

9. Oppsummerning
• Vier positivetil utbedringavgjestehavnai Strandgata.
• Detbørvurderesnøyeom steinfylling(fastløsning)eller betong-flyteelementer

(endringsbar) er besteløsningfor fremtidigmolo.
• Detbørvurdereså brukeuteliggere(båser)for å økekapasitetenogforenkletilleggingfor

gjestene.
• Det frarådeså koblesammenny molo medDampskibsbrygga.
• NymolobørpåkoblesStrandgataveddagensstedoggi godavstandtil endenav

Dampskibsbrygga.
• Nymolo foreslåså hahovedformasjonsomdagensmolo,alternativt forlengeslitt østover.
• Bryggehollamåabsoluttikkefyllesigjen, menområdetbør renoveresmedny trebygge,

reparasjonavgammelgranittfasadeect.


