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Utvalg for plan- og kommunalteknikk har gjennom godkjenning av 
arbeidsplanen til Virksomhet for Byutvikling den 24. februar 2009, 
vedtatt at det skal utarbeides en områdeplan for Herøya. 

Oppstart av planarbeidene ble varslet 1. oktober 2009 med bakgrunn 
i at det er et økende behov for fortetting innenfor boligområdene på 
Herøya. Planprogrammet for reguleringsarbeidene ble fastsatt i det 
politiske utvalget for plan og kommunalteknikk desember 2009. 

Denne rapporten er deler av forarbeidet for utarbeidelsen av den nye 
områdeplanen. Det er en stedsform- og bygningsanalyse med vekt 
på landskap, bebyggelsesstruktur og bygningstyper, men også ste-
dets historie. Analysa er utarbeidet av Feste landskapsarkitekter og 
Arkitektkontoret Børve og Borchsenius i samarbeid med og på oppdrag 
fra Porsgrunn kommune. 

Porsgrunn
20. august 2010 

FORORD

Feste Grenland AS, 
landskapsarkitekter mnla

Arkitektkontoret 
Børve og Borchsenius AS

Porsgrunn kommune
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Stedet i landskapet

Herøya er en bydel i Porsgrunn kommune, sørvest for Porsgrunn 
sentrum. Herøya omfatter både Herøya industripark og boligområdet 
sør for parken. Industriparken kommer ikke til å omfattes av område-
planen.

Boligområdet på Herøya er forholdsvis klart avgrenset, med Gunne-
kleivfjorden i nord og Frierfjorden i vest. I øst dannes avgrensingen 
av en bratt fjellvegg opp mot Stridsklev, og i sør er det skrentene ned 
mot Versvika som lager en naturlig avslutning på bebyggelsen. Herøya 
industripark, som ligger på selve Herøya, oppfattes som en skarp 
kontrast til boligbebyggelsen, både i skala og uttrykk. Skillet markeres 
også av Herøyakanalen.

Terrenget er skrånende opp fra Gunnekleiv, og blir forholdsvis bratt fra 
Gunnigata og videre opp Adrianåsen.  Kirkeåsen ligger som en skog-
kledd kolle midt i landskapet; markert og karakteristisk som del av 
stedets silhuett.

STEDET HERØYA
Telemark sin Industriakse

Stedet Herøya, som har vokst fram som følge av Hydro sin fabrikk-
etablering her, hører både historisk og opplevelsesmessig sammen 
med de to andre viktigste industristedene i Telemark; Rjukan og 
Notodden. Disse tre stedene er alle bygd opp omkring Hydro sine fab-
rikkanlegg og de følger den samme logikken og ønske om helhet i plan 
og bygningsmiljø. 

Sammen gir de gode historiske og stedstilpassede opplevelser av 
viktige deler av Norges industribolighistorie, selv om deler av bygn-
ingsmasse og rom mellom husene er omdannet og ødelagt. 

Denne sammenhengen er en viktig dimensjon når kommunen nå skal 
vurdere videre utvikling av stedet Herøya. For Telemark som fylke, 
representerer Industriaksen viktige kvaliteter og potensiale knyttet til 
historiefortelling og omdømmebygging.

Stedet Herøya sett i typisk silhuett fra Gunnekleivfjorden

Stedet Herøya sett i typisk silhuett fra Frierfjorden



7

Flyfoto som viser Herøya sin beliggenhet i bybåndet Den røde streken viser avgrensing av planområdet
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HISTORIE
Norsk Hydro

Hydro startet gjødselproduksjon tidlig på 1900-tallet. Til produksjonen 
trengtes blant annet elektrisk kraft og kalkstein. Tilgangen på elek-
trisk kraft var årsaken til at de første fabrikkene ble lagt til Notodden 
og Rjukan. Datidens teknologi for overføring av store mengder energi 
hadde klare svakheter, og fabrikkene måtte dermed ligge nært opp til 
der den ble produsert. Kalkstein var det imidlertid ikke her, verken på 
Notodden eller Rjukan. Den ble hentet fra Grenlandsområdet, der også 
utskipingen av de ferdige produktene foregikk.

Med bedring i elektroteknikken ble det aktuelt å fl ytte til en havn ved 
havet. Herøya ble valgt fordi det her var lett adkomst til kalksteins-
forekomster, god tilgang på ferskvann, gode havneforhold, gode mu-
ligheter for overføring av elektrisitet og for framføring av jernbane. 
Avtalen om etablering på Herøya ble underskrevet i 1927. 

Boligmangel

Rundt år 1900 var det registrert 33 gårdsnummer på Herøya. Området 
bestod da av gårder, beiter, skog og utmark. Da utbyggingen av Hy-
dros anlegg startet i 1928, vokste det raskt fram et tettsted. Allerede i 
1930 bodde det 1369 mennesker i Klevstrand tellingskrets, mot 255 i 
1920.

Rundt om i landet var det stor arbeidsledighet på denne tiden. Dette 
gjorde at folk fra hele landet strømmet til Porsgrunn da Hydro startet 
byggingen. Det ble raskt vanskelig for folk å fi nne et sted å bo, og 
boligmangelen førte til en utpreget tendens til spekulasjon i de by-
ggetomtene som lå nærmest fabrikken. Spekulasjonen ble stanset av 
Hydro, som gikk til innkjøp av meget store områder ved og på Herøya. 
Tomtene ble parsellert ut og festet bort til lave priser.  Av Hydro ble 
det i tillegg også bygget brakker på selve Herøya. Disse brakkene var 
så solide at de ved seinere ominnredning kunne bli boliger for fi re 
familier.
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Fra 1928 til 1937 ble det bygget i underkant av 300 bolighus, og 
folketallet var i 1936 økt til omtrent 2500.

Under krigen ble området bombet, og boligmangelen blant industri-
arbeiderne var igjen stor etter krigen. For å få i gang boligbyggingen 
ble de ansatte oppmuntret til å bygge ”egne hjem”, og det ble gitt lån 
med lav rente på opptil 80 prosent av byggekostnadene.

I tillegg til boliger ble det allerede i 1932 satt opp en ny skole, tegnet 
av Wilhelm Swensen. På 50-tallet kom både Herøya kirke, og kanalen 
mellom Frier og Gunnekleiv.
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Sverre Pedersen

For å få en best mulig plan over boligstrøkene ble landets fremste 
byplanlegger, professor Sverre Pedersen, alt i 1928 engasjert av Hydro 
for å utarbeide reguleringsplan for Herøya. Pedersen var professor ved 
NTH, og i fl ere år leder av Brente steders regulering (BSR) som arbei-
det med å bygge opp byer som ble bombet under annen verdenskrig.
Reguleringsplanen ble preget av Pedersens byplanidealer med akser, 
plasser, parker og åpen småhusbevegelse i tre.

Beskrivelse av Sverre Pedersens plan av 1929

Hovedveiene fra Herøya fabrikkområde, Porsgrunn og Brevik skulle 
møtes i et torg med rutebilstasjon og forretninger. På høydene rundt 
torget hadde Pedersen plassert hotell, administrasjonsbygg og skole. 
Langs Gunnekleivfjorden var det tenkt ”en strandpromenade med dob-
beltallé”. I strandpromenadens tyngdepunkt hadde Pedersen plassert 
”det kommunale centrum” med kommunelokale på den ene siden av 
plassen og festivitetslokale og kino på den andre. Fra plassen førte en 
rettlinjet gate opp til kirken, som var plassert på terrengets høyeste 
punkt. Fra kirken førte det også en bred parkgate ned mot frierfjor-
den.

Innerst i Gunnekleivfjorden tenkte Pedersen seg “en fremtidig fl yve-
havn” med landgangsbrygge og hangar.

Bebyggelsen var planlagt som rekkehus og frittliggende eneboliger 
med tomter på omkring et mål. I veinettet var det skilt mellom brede 
hovedveier og mindre boliggater lagt i lange smale kvartaler. Gunni-
gata og Torggata var planlagt som de to bredeste. Bekken fra Bakke-
dammen til Gunnekleiv var inntegnet i planen, og var tenkt som et 
åpent bekkedrag mellom boligtomtene.

Hydro etablerte seg etterhvert over hele landet, og alle disse stedene 
er preget av samme type boligutbyggelse.
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Dagens situasjon

Bebyggelsesstrukturen på Herøya i dag er preget av de regulering-
splanene som ble laget på den tida Hydro etablerte seg på Herøya. En 
sammenligning av gatenettet fra reguleringsplanen fra 1929 og da-
gens situasjon viser at mye stemmer overens. De største avvikene lig-
ger der hvor Pedersen hadde sett for seg torg, plasser og sterke akser. 
Lite av dette har blitt realisert.  

Der hvor Pedersen hadde sett for seg en storslått strandpromenade 
langs Gunnekleiv, har vi i dag Fjordgata, med idrettsbaner og og 
bensinstasjon langs vannet. 

Påbygg og endringer av boligene, garasjebygging og en del tilfeller av 
eplehagefortetting har gjort at bebyggelsen fremstår som noe kaotisk 
enkelte steder. En del nyere bygninger som ikke følger den opprinnel-
ige planen i forhold til størrelse og byggelinjer gjør også at helhetsin-
ntrykket er litt mindre klart enn det intensjonen var i Pedersens tid.

Sammenlikning av reguleringsplanen fra 1929 og dagens situasjon.
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Lenge var deler av Gunnigata sentrum for bydelen. Her var det et godt 
utvalg av ulike forretninger, men i dag er det kun en kiosk igjen (Toba-
kiosken). Nærbutikken i dag ligger i Fjordgata i form av en Rema1000, 
samt en CoopPrix langs Herøyavegen.

60-tallsbebyggelsen

I 1960- årene var antall ansatte på fabrikkområdet på sitt høyeste. 
Det ble et stort behov for nye boområder, og Herøyaåsene ble bygget 
ut. Det ble utarbeidet 3 store reguleringsplaner for området:
 - Herøyaåsen
 - Mauråsen
 - Skrapeklev

Området er preget av rekkehusbebyggelse, med forholdsvis lavt utnyt-
tede tomter. Her er det ønsker om store og grønne fellesarealer som 
har vært styrende, noe som skiller seg fra de skarpt oppdelte private 
tomtene som preger resten av Herøya.

Samfunnsstruktur

Helt fra starten bar etableringen av Hydro på Herøya preg av et sterk 
sosialt engasjement, selv om det ikke kom like tydelig til uttrykk 
som på Rjukan og Notodden. Boligmassen var heller ikke like tydelig 
lagdelt. 

Den sosiale lagdelingen i boligområdet er lesbar; admini og direktør-
boligen med parkanlegg i nærheten av fabrikkområdet, boliger for 
arbeidstakere i nær omland med tidstypiske boliger.
Det ble oppført en rekke arkitekttegnede funksjonærboliger mellom 
Adminiområdet og fabrikkanlegget. Disse ble revet på 70-tallet for å gi 
plass til utvidelse av fabrikkområdet. En av boligene ble fl yttet til Torg-
gata og tatt vare på.

Hydro sosiale engasjement har satt sitt preg på området, ikke minst 
gjennom kulturhuset og idrettsanlegg.
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Den opprinnelige reguleringsplanen over Skrapeklev. Området er preget av rekkehusbebyggelse, med forholdsvis lavt utnyttede tomter
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LANDSKAP
Landskapet danner det fysiske utgangspunktet for stedet og gir viktige 
rammer for bebyggelsen både i form av terreng og vegetasjons-
struktur. For å forstå og kunne ta vare på stedets karakter, trengs det 
kunnskap både om landskap og bebyggelse.

Det er i det følgende laget en enkel analyse av landskapet gjennom 
temakart som tar for seg:
• grønnstruktur, 
• landskapsrom og - form, 
• karakteristiske hovedtrekk i forhold til hvordan stedet står fram og 

oppleves.

Grønnstruktur

Med utgangspunkt i Porsgrunns grønne plakat og registreringer gjen-
nomført sommeren 2009 og våren 2010, har vi på side 17 skissert 
hovedtrekkene i Herøyas grønne struktur.

De markerte skrentene med kalkfuruskog, gir stedet Herøya grønne 
vegger og en tydelig overordnet vegetasjonsstruktur som rammer  
stedet inn på en positiv måte.  

Store trær er viktige innimellom bebyggelsen, både som miljøskap-
ende og romdannende elementer. Sammen med bebyggelsen forteller 
de store trærne og de gamle eplehagene noe om stedets historie. De 
er spor tilbake som gir stedet synlig historisk dybde.

Områder med tydelige “grønne” funksjoner: slik som parker, idretts-
anlegg, lekeplasser, områder natur- og friluftsliv, er fremhevet i kartet 
som illustrerer stedets grønne struktur.

Temakartene i Porsgrunns Grønne plakat, er vist på motstående side.

Temakart for biologisk mangfold, vil blir supplert med egne registre-
ringer i løpet av sommeren/høsten 2010.

Tur og rekreasjon-kartet er supplert med barnetråkkregistreringer og 
”Herøyaprosjektet” i løpet av høsten 2009. Dette er samlet i et eget 
temanotat: ”Barn og unges medvirkning på Herøya”. Barnetråkkene 
ligger også som et eget tema i kommunens webkart.
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Grønn Plakat    

Tema:  Tur og rekreasjonTema: Biologisk mangfold

Tema:  Landskap

Flyfoto over Herøya. Den overordna vegetasjonsstrukturen som ram-
mer inn stedet er godt lesbar
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Grønne frodige kanter mot Frierfjorden Enkelttrær, trerekker og grønne akser 

Boliger med frukthagerFrierstien slynger seg gjennom skogen

Trekroner mot himmelen - silhuettvirkning av trær Rom mellom trær
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Den røde linja markerer planområdets avgrensing
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Landskapsrom/ - form

De overordna terrengkantene er langt på veg sammenfallende med 
den overordna vegetasjonsstrukturen. Fjellskrenter og markerte 
høgdedrag rammer inn og deler opp boligområdene på Herøya. Både 
vegetasjonsstruktur og terrengform er med på å defi nere Herøya som 
sted og setter naturlig begrensning for bebyggelsen.

Terrenget danner også grunnlag for en inndeling av landskapsrom på 
stedet. De oransje markeringene på kartet side 19, viser hvordan de 
ulike landskapsrommene kan leses og angir hvilken retning de vender 
seg mot. 
 

Formene - karakteristisk silhuett tegner Herøyas landskapsform   Flata - store bygg på den utfylte fl ata mot Gunnekleiv

Rommene - Bakkedammen med bekkeløpet videre

Vegger - kalkfuruskogen ligger som bakvegg for boligene



19

Den røde linja markerer planområdets avgrensing

LANDSKAPSROM/-FORM

Stedet Herøya ligger mellom Frierfjorden, industriområdet, 
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Stedets hovedtrekk

Som en oppsummering av hvordan landskap og sted oppleves, har vi 
lagd et kart som illustrerer stedets hovedtrekk. Metoden bygger på 
amerikaneren Kevin Lynch sin teori om å lage mentale kart for et sted 
eller en bydel. Vi har her tegnet dette kartet utfra hvordan vi som 
landskapsarkitekter leser stedet og utfra hvordan vi oppfatter at det 
brukes og oppleves. 

Kategoriene landemerker, knutepunkter, enhetlige områder, over-
ordnede linjer, grønne akser, barrierer og mentale skiller, er valgt utfra 
hva som kjennertegner Herøya som sted.

Landemerkene:  
• Skolen - både i forhold til beliggenheten der oppe på knausen og 

som viktig orienteringspunkt. Et sted alle på Herøya kjenner og 
forholder seg til.

• Herøyahuset - et særmerket og vakkert hus typisk for sin tid. Det 
skiller seg ut og er et viktig samlingssted for de som bor her og de 
som besøker stedet.

• Kirka - både i forhold til beliggenhet oppe på den grønne høgda og 
med tårnet i silhuett mot himmelen. Et særmerket, tidstypisk og 
viktig arkitektonisk bygg på Herøya.

• Blokka ved Bakkedammen - Et bygg som skiller seg ut fra øvrig 
småhusbebyggelse i området. Ligger lett synlig langs vegen og har 
egen park med dam.

Knutepunktene:
• Viktige kryssområder man orienterer seg etter når man ankommer 

Herøya; ved Fjordgata og rundkjøringa ved Skrapekleiv.
• Butikken og den lille sentrumsdannelsen.
• Tobakiosken, krysset og plassdannelsen mellom Gunnigata og Sam 

Eydesgate.

Områder som skiller seg ut med grønne funksjoner i småhusbe- 
byggelsen:
• Parken ved Bakkedammen.
• Den lille skogen på høgda omkring kirka.
• Det gamle idrettsanlegget ved Herøyahuset.
• Det nye idrettsanlegget mot Gunnekleivfjorden.
• Admeniet med parken og bebyggelsen.

Linjer infrastruktur:
• De viktigste vegene som knytter området sammen.

Grønne linjer eller akser: 
• Spor etter Sverre Pedersen-planen sin hovedstruktur; aksen fra 

kirka og ut mot Frierfjorden.
• Gamle trerekker.
• Kanalen.

Barrierer eller kanter:
• De markerte skrentene mot boligfeltene mot nordvest og mot fjor-

den, og det markerte daldraget mot sørøst.

Mentale skiller eller linjer:
• Skille mellom øvre og nedre bydel. Også et lesbart skille i forhold 

til landskapsform. 
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Den røde linja markerer planområdets avgrensingDen røde linja markerer planområdets avgrensing
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Landemerke - kirka med spiret godt synlig i det grønne  Knutepunkt - krysset mellom Gunnigata og Sam Eydesgate

Landemerke - kikra mellom trærne Grønt område - den grønne idrettsbanen ved Herøyahuset
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Linjer/infrastruktur - Torggata 

Grønne linjer/akser - kanalen

Barrierer/Kanter - markerte skrenter med kalkfuruskog

Skillelinjer - mellom fl ata og åsen
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BEBYGGELSE
Analysen av bebyggelsen innenfor områdeplan på Herøya omfatter 
registrering av bebyggelsesstruktur og bebyggelse i området og kom-
mentarer til nåsituasjon/ registrering.

Bebyggelsen på Herøya er registrert og merket ut med tanke på 
grader av autensitet og/ eller om bebyggelsen har en egenverdi som 
inngår i områdets stedsidentitet. Det er i registreningen lagt vekt på 
bygningenes form og proposjoner. Hvor mye som er av opprinnelig 
material- og fargebruk er ofte knyttet til at husets ytre form er in-
ntakt. Mange av bygningene er påbygget med mindre tilbygg eller 
vinduer og dører er skiftet. De fl este har likevel beholdt grunnform og 
uttrykk, noe som gjør at de har verdi for områdeidentiteten. 

Bebyggelseskategorier 

Analyse av bebyggelsen er inndelt i 5 kategorier:

1. Sefrak registrerte bygninger

2. Bebyggelse som tilnærmet ikke er blitt endret siden byggeår.

3. Bebyggelse som er noe endret, men som er et godt eksempel  
 på sin bygningstype og / eller Herøyas stedsutvikling

4. Bebyggelse som ikke inngår i de øvrige kategoriene, men som  
 har en egenverdi i sin størrelse og/eller beliggenhet som glir  
 inn i Herøyas stedsidentitet

5. Bebyggelse som med fordel for, eller uten betydning for Herø- 
 yas stedsidentitet kan saneres eller transformeres

Registreringene er lagt inn på et oversiktskart. Informasjonen vil være 
med å danne bakgrunn for avgrensing av hensynssoner og områder 
som tåler endring/ transformasjon. Bygninger som bør vernes er mer-
ket av på kartet.
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Delområder

Området er inndelt i 5 delområder, med utgangspunkt i boligutbyggin-
gen sett i sammenheng med industriutviklingen, planer og områdeka-
rakter:

• Område A, Admini: direktørbolig og representasjonshus, 1932

• Område B, Herøya: Sverre Pedersen plan, 1929-1955 

• Område C, Herøyaåsene: Herøyaåsen, Mauråsen, Skrapeklev:  
 reguleringsplaner fra 60-årene

• Område D, Utfyllingsområde ved Fjordgata: utfylling etter 1955

• Område E, Boligområde ved Gunneklev: ingen direkte   
 tilknytning til industriutbyggingen
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OMRÅDE

Område A, 
Admini

Område B, 
Herøya

Område E, 
Boligområde ved 
Gunneklev

Område D, 
Utfyllingsområdene 
ved Fjordgata

Område C, 
Herøyaåsene

LUFTFOTO

Bebyggelsesstruktur

Analysen viser en enkel registrering av bebyggelsesstruktur innenfor 
de 5 hovedområdene. 

Bebyggelsesstrukturer beskriver hvordan bygningene er ordnet i 
forhold til hverandre. For hoveddelen av Herøya er bygningsstruk-
turene tydelige og gjennomførte. Bygningsstrukturene er viktige for 
områdeidentiteten, og en synliggjøring av disse i planarbeidet gir et 
grunnlag for fastsetting av byggegrenser og mulige områder for fortet-
ting/ transformasjon.
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BEBYGGELSESSTRUKTUR/ ORDENSPRINSIPP

Lineær boligbebyggelse langs Herøyavegen

Frittliggende enkeltobjekter

Typisk 60-talls rekkehusbebyggelse, tett bolig-
bebyggelse med store felles grøntområder.

Kvartalsstruktur, bebyggelse ordnet etter 
gateløp med innvendig hager

Linærstruktur langs Herøyavegen og i 
områdene øst for vegen

Frittliggende enkeltobjekter; direktørbolig 
(Villaen 1932), representasjonshus (Admini 
1940) og senere oppført gjestehus (Casino) og 
gartnerbolig.

Klar bebyggelsesstruktur, boligområdet preget av at vegen er sterkt 
trafi kkert.

Bygningene i området, dagligvareforretning og idrettsanlegg er frit-
tliggende bebyggelse uten spesielt forhold til omgivelsene.

Bebyggelsesstruktur gjennomført og beholdt, selv om enkelte av boli-
gene er svært endret.

Området fremstår som et homogent boligområde.
Opprinnelig struktur endret i noen områder som følge av fortetting. 
Næringsbygg langs Fjordgata ordnet etter gate.
Enkelt bygg som kirke og samfunnshus, frittliggende innenfor ”kvar-
tal”.

Bevaringsverdig anlegg, eksempel på øverste ledd i bolighierarki i 
industritettsteder.

KOMMENTAR



28

Bebyggelse

Direktørboligen (Villaen) ble oppført som bolig for fabrikkens første 
direktør Tormod Gjestland. Bygningen er godt bevart.
Admini ble bygget som representasjonshus for gjester til fabrikkan-
legget. Arbeidet ble påbegynt i 1938 og huset sto ferdig i 1940.
Bygningene er omgitt av et vakkert hageanlegg. I utkanten av hagen 
ved Herøyakanalen ligger Casino, bygget som gjestehus og gartnerbo-
lig bygget ca 1950.
Anlegget med bebyggelse eies i dag av Yara, og leies ut til møtevirk-
somhet og selskaper. Stedet tilbyr også rom for overnatting.
Villaen og Admini er tegnet av arkitekt Olaf Lilloe.
Området er vist som spesialområde bevaring i gjeldende reguleringsp-
lan for sone E, vedtatt 19.06.08.

Kommentar

Området har stor verdi i den historiske utviklingen av Herøya og stor 
verdi som rekreasjonsområdet.

OMRÅDE A, ADMINI
Inngangsparti og adkomst Naturskjønne omgivelser
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OMRÅDE B, HERØYA

Bebyggelse 

Boligbebyggelsen på Herøya stammer hovedsakelig fra to byggepe-
rioder. Den første perioden var rett etter oppstarten av saltpeterfab-
rikkene, altså på 30-tallet, og den andre perioden var etter krigen, på 
slutten av 40- og begynnelsen av 50-tallet. Det ble for det meste by-
gget eneboliger, slik som planen til Sverre Pedersen la opp til. En stor 
andel valgte å bygge etter Hydros typetegninger, og i starten var det 
nok påfallende mange like hus i dette området. De fl este av boligene 
er i dag forandret siden den gangen de ble bygget. Mange har utvidet 
og bygd på, og de aller fl este har endret enten vinduer eller kledning, 
bygd på en veranda eller laget et vindfang. 

Det er to sefrak registrerte gårdsanlegg i området;
 - Kirkåsvegen 9
 - Fogtegata 22

I tillegg fi nnes det boligbebyggelse fra før industrien ble etablert som 
har stor egenverdi og er del av områdeidentiteten. Av øvrig bebyg-
gelse er det fi re bygninger som fremstår som monumenter i området, 
både på grunn av arkitektur og som identitetskapende elementer;
 - Herøya kirke, 1957, ark. Helge Abrahamsen og Helge Grinde
 - Herøyahuset (samfunnshus), 1970 – årene
 - Klevstrand skole
 - Hybelhuset
Annen bebyggelse er idretts- og næringsbygg langs Fjordgata.

Kommentar

Boligområdet fremstår som et svært homogent område. Årsak til dette 
er blant annet at:

- boligene er i hovedsak oppført innenfor et avgrenset tidsrom på 20 -  
30 år
- bygningene fremstår som enkeltobjekter
- lik skala på volumoppbygning
- lik materialbruk
- egne hage til hver bolig, mindre unntak

Enkelte bygninger er enten modernisert på en slik måte eller bygget 
med størrelser og formspråk som avviker mye fra omkringliggende be-
byggelse. Enkelte steder samles disse bygningene seg i grupper som 
langs ved Gunnigate og leilighetsbyggene ved Torggata, og i området 
øst mot kirken (akse i Sverre Pedersens plan). Felles er at disse byg-
ningene er bygget etter 1970-årene. 

Gårdsanleggene og boligbebyggelsen fra tiden før industraliseringen er 
historisk interessante, og viktige for områdeidentiteten

Herøyas bebyggelse er dominert av eneboliger.  
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OMRÅDE C, HERØYAÅSENE

Bebyggelse 

Området representerer typisk 60-talls rekkehusbebyggelse;
 - tett sammensatt bebyggelse
 - store felles grønne områder

Det er et sefrak registrert gårdsanlegg i området. På Skrapeklev også 
eneboliger fra ca. 1950 og fram til i dag.

Rekkehusbebyggelsen er bygget ut med 8 ulike typer, fordelt på de tre 
områdene. 
Rekkehusene på Herøyaåsen og deler av Skrapeklev er mest inntakt. 
På Mauråsen er hoveddelen av bebyggelsen modernisert og endret ved 
påbygning av verandaer (morgensol), terrasser og utvidelse av bolig-
massen.

Kommentar

Bebyggelsesstrukturen er tydelig selv om bygningene er modernisert 
og endret.

Områdene er i ferd med å miste noe av karakteren som følge av 
veranda og terrasseutbyggingen som er startet på Mauråsen og Sk-
rapeklev. Det rene formspråket fra 60-tallet blir forringet.

Typisk 60-talls rekkehusbebyggelse fra Herøyaåsene.
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OMRÅDE D, UTFYLLINGSOMRÅDENE VED FJORDGATA

Bebyggelse

Det er ikke boligbebyggelse i dette området i dag. Øvrig bebyggelse er 
80- 90 talls bebyggelse; idrettsanlegg butikk, bensinstasjon, mindre 
næringsbygg. Den østre delen av området domineres av kraftlinjer. 
Den vestre delen er båtopplag.

Kommentar

Bebyggelsen i området har ingen kvaliteter som peker seg ut som 
bevaringsverdig. Høgspentlinjene, luftlinjene over Stridsklev til indus-
triområdet preger den østre delen av området.

Bensinstasjonen langs Fjordgata og utfyllingen med Hydro i bakgrunnen.
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OMRÅDE E, BOLIGOMRÅDE VED GUNNEKLEV

Bebyggelse

Området er avgrenset av Gunneklevfjorden og Herøyavegen og op-
pleves som en egen del av Herøyaområdet.

Bebyggelsen er hovedsakelig fra perioden før 1940, og fremstår som 
ensartet. Bebyggelsen er preget av at Herøyaveien er svært trafi kkert.  
Det er to sefrakregistrerte gårsanlegg i området. Bygningene har over 
tid mistet sin autensitet. Enkelte grunneiere har fylt ut masser i fjor-
den, slik at landskapets opprinnelige form er endret. 

Kommentar

Bebyggelsen i omrdådet har slekstskap med bebyggelsen i område 
B. Boligene ligger klemt mellom vannet og hovedveien, og har in-
dustriområdet i front på motsatt side av fjorden. Bomiljøet oppleves 
som preget av disse faktorene. Bebyggelsen består av fl ere boliger 
med gode kvaliteter. Fremtidig utfylling i Gunneklevfjorden med store 
rekreasjonsområder kan virke positivt på opplevelsen av området. 

Bebyggelse mellom Herøyaveien og fjorden.Gunneklevfjorden 



37



38

Bygningsregistrering 

Som kartet viser er det klar overvekt av bygninger med høy egenver-
di, merket med gult.

Kartet viser også konsentrasjoner av kategori 2, tilnærmet uendret 
bebyggelse og kategori 5, med hovedvekt på bygninger som skiller 
seg fra den øvrige bebyggelsen. 

Årsak til dette kan skyldes:

 - stabilitet av eiere
 - utskifting av eiere
 - ledig areal (ubebygd/ sanering)
 - påvirkning av nabobebyggelse, moter og trender.

Områder som har stor grad av autensitet og der den opprinnelig 
beggelsesstruktur fremdeles er intakt, bør gis en form for bevaringsta-
tus. Områdene er holdepunkter for stedsidentiteten.

Denne bebyggelsen (kategori 5) er stort sett fra tidlig 1980-tall og 
frem til i dag. Avvikene baserer seg på bygningens størrelse, takform 
og uttrykk. Tilbygg av nytt boligareal, veranda og lignende er noen 
steder så omfattende at bygningene er merket av i kategori 5.

Garasjebygninger er ikke registrert i analysen. Enkelte garasjebygg er 
oppleves for store og dominerende i forhold til hovedhus. 
Bestemmelser om størrelser på uthus/ garasjer og plassering på eien-
dommene må sikres i reguleringsbestemmelsene.

Registreringene er bearbeidet og overført til sårbarhet/ verdikartet i 
konklusjonsdelen.

Kartet neste side ligger også som vedlegg i full målestokk i A1 format.
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Typiske boligtyper

Ettersom Hydro etablerte seg over hele landet ble fl ere områder 
preget av de samme boligtypene. Likevel er det få steder hvor disse 
typene fi nnes i et så stort mangfold som på Herøya. 

Boligutbyggingens tre hovedepoker på Herøya manifesterer seg i form 
av en homogen trehusbebyggelse bestående av både eneboliger og 
rekkehus. Dette kapittelet forsøker å gi en representasjon av opprin-
nelig farge- og materialebruk, og det beskrives et utdrag av enkelte av 
de typiske boligene fra denne tiden. 

Fargebruk

I starten av Herøyas utbyggelse på tidlig 20-tallet var hvitt en mye 
brukt farge på hus. Men under funksjonalismen ble Arne Korsmo en 
hærfører i utviklingen av fargeholdninger i arkitektur, og introdu-
serte en palett med kraftig røde og gyldne farger, samt grønne og blå 
nyanser. Denne moten besto lenge, spesielt på trehusene, men også 
dempede og “urene” farger som gusjebrunt og gusjegrønt ble pop-
ulært. Korsmo skal blant annet ha uttalt at det nordiske lyset krever 
en varmere fargeholdning enn den man fi nner i Middelhavsområdene, 
og den holdningen ser man tydelig representert i bebyggelsen på 
Herøya. Ovenfor er en forenklet fremstilling av de fargene som gjør 
seg gjeldende i Herøyas bebyggelse.

Fargebruk i arkitektur kan være med på å understreke og tydeliggjøre 
et byggs uttrykk og tidsepoke, og kan bety mye for samspillet med 
den øvrige bebyggelses sammenheng og orden. Herøyas fargeident-
itet bør bevares og videreutvikles der det er nødvendig, for å forsterke 
Herøyas posisjon som representant for en historisk tidsepoke. 

utdrag av typisk fargebruk i Herøyas bebyggelse
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Materialer

Herøyas bebyggelse domineres av bruk av trematerialer, og to av de 
mest brukte kledningsvariantene gjennom store deler av 30- til 60-tal-
let var de liggende paneltypene vestlands-panel og weatherboard. 
Også den stående kledningen av typen tømmermanns-panel ser en 
mye brukt blant bebyggelsen på Herøya. 

Mange av de opprinnelige fasadebekledningene er ivaretatt fra den 
gangen husene ble bygget, men i årenes løp har fl ere skiftet til mer 
moderne og ofte billigere kledninger. Dette gjør at det opprinnelige 
uttrykket forringes, og huset får et uttrykk som bryter med den hel-
hetlige intensjonen. Det er anbefalelsesverdig å prøve å beholde det 
originale panelet, og hvis det er nødvendig med utskiftning bør det 
velges samme paneltype for hele huset. 

liggende paneler

foto av autentiske kledninger i både liggende og stående panel.

stående paneler
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Arbeiderboliger, 1931

Denne eneboligen er blant de første typetegningene som ble laget for 
eidanger salpeterfabrikker på Herøya. Huset er på halvannen etasje, 
og har en grunnfl ate på 56 kvadratmeter. 

Boligen har noen karakteristiske detaljer, blant annet en bord langs 
raften på vindfanget, som gjør at den er lett å kjenne igjen. Tegnin-
gene viser også at hovedraften er tenkt buet, men dette er trolig ikke 
blitt gjennomført på noen av boligene som ble bygget. 

Det fi nnes fortsatt et par eksemplarer av denne typen på Herøya som 
fortsatt er noenlunde slik som de ble bygget.
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Boliger for Salpeterfabrikken, 1947

Denne boligtypen er tegnet for Eidanger Salpeterfabrikker av arkitekt 
Wilhelm Swensen. Boligen er på halvannen etasje, med en grunnfl ate i 
underkant av 70 kvadratmeter.

Det ble bygget fl ere ulike varianter av samme bolig, hvor noen hadde 
fått tilført et anneks. Det var også variasjoner i utformingen av 
inngangspartiet, og i vindustyper (ett- eller to-fags).

Det ble bygget mange hus etter disse tegningene på Herøya, og i dag 
står det fortsatt en del igjen. Tre av disse er så godt som uforandret 
siden den gangen de ble bygget, men de fl este har blitt utvidet og 
forandret.
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Tomannsboliger, 1948

Denne boligtypen er tegnet av arkitekten Jens Selmer på oppdrag fra 
Norsk Hydro. Det er en enebolig med to fulle etasjer, med en grunn-
fl ate på 56 kvadratmeter. 

Det ble bygget mange eneboliger etter disse tegningene over hele 
Herøya, og spesielt Sam Eydes gate er preget av nettopp denne bolig-
typen. 
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Firemannsboliger, 1950

Arkitekt Jens Selmer tegnet denne boligtypen på oppdrag fra Norsk 
Hydro. Det er en fi remannsbolig over to etasjer, i tillegg til loft. 

Tre hus av dette slaget ble bygget i Myragata på begynnelsen av 
1950-tallet. Disse står fortsatt, i tillegg til ett nederst i Torggata. Boli-
gene er forholdsvis lite forandret utvendig, selv om det har blitt by-
gget en terrasse til hver leilighet på samtlige hus.
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Tomannsboliger, 1952

Denne hustypen er tegnet for Hydro av arkitekten Alf Bugge. Hustypen 
er en vertikaldelt tomannsbolig i to etasjer, med et grunnareal på 90 
kvadratmeter. Boligtypen har jevnt over blitt oppført på grensen mel-
lom to tomter, som et samarbeid mellom to private tomteiere. 

Det slake saltaket over den langstrakte bygningskroppen gir et karak-
teristisk uttrykk. 

Det fi nnes fl ere varianter av denne boligen på Herøya, blant annet i 
Myrvanggata.
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Rekkehus i Hovetbakken, 1969 

Disse rekkehusene i Hovetbakken representerer en tidstypisk og vel 
bevart boligtype fra slutten av 60-tallet, både når det kommer til 
farge- og materialebruk. 
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KONKLUSJON

Verdi og sårbarhet

Registreringer og vurderinger fra landskaps- og bygningsanalysen, er 
bearbeidet og satt sammen i en verdi- og sårbarhetsanalyse. Ved å gi 
de ulike områdene en inndeling fra mindre til svært verdifullt og min-
dre til svært sårbart, får vi frem en kartfremstilling av hvilke områder 
som kan/bør innarbeides som hensynssoner, hvilke grønne områder 
som bør bevares/forsterkes, og hvilke områder som kan fortettes eller 
transformeres.

Herøyaområdet består av fl ere områder som skiller seg ut som spesielt 
homogene boligområder. Boligområdet er knyttet til en av Tele-
marks og Grenlands sterkeste identiteter; Hydro og industriområdet 
på Herøya, og er en viktig historieforteller både lokalt og nasjonalt. 
Herøya er en del av Telemark sin Industriakse. En mindre andel av 
boligene er bevaringsverdige i seg selv, men helhetsbildet og stedska-
rakteren i området som helhet fremstår som fi nt og særpreget.

Kartet viser at store deler av området bør vurderes som hensynssoner 
i områdeplanen. Ved høy fortetting i disse områdene vil karakter og 
identitet i stor grad gå tapt. I analysearbeidet er disse kvalitetene vur-
dert til å være så viktig at fortetting i disse områdene ikke anbefales. 
Enkelte områder skiller seg ut med fl ere autentiske boliger. På bak-
grunn av registreringene anbefales det at disse områdene skilles ut. 
Grad av bevaringshensyn kan ivaretas i planbestemmelsene.

Vurderinger av verdi er gjort utfra hvilken verdi de ulike områdene 
vurderes å ha i forhold til stedskarakter og - opplevelse:

• Svært verdifulle områder er områder som skiller seg positivt ut og er 
viktige for opplevelsen av stedets karakter. Som for eksempel karakte-
ristiske overordnede landskapsrammer eller godt bevarte kulturmiljøer 
som er helhetlige og identitetsskapende.
• De verdifulle områdene gir stedet helhet og karakter.
• Mindre verdifulle områder vil ha godt av at det gjøres tiltak eller 
lages utbyggingsplaner.

Vurderinger av sårbarhet er gjort ut fra hvordan stedets karakter vil 
påvirkes av inngrep i de ulike områdene:

• I de svært sårbare områdene skal det ikke gjøres inngrep. Noen 
av disse områdene er meldt inn av kulturminnevernet som viktige å 
bevare i forhold til autensitet og helhet i bebyggelse og kulturmiljø, 
andre områder, som for eksempel landskapsformene, er svært ekspo-
nerte og bør få ligge urørt av den grunn. 
• I de sårbare områdene kan inngrep tilpasses etter bevisste vurderin-
ger og god stedstilpassing.
• De mindre sårbare områdene tåler i stor grad inngrep. 

Kartet neste side ligger også som vedlegg i full målestokk i A1 format.
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SÅRBARHET, KART FESTE
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Delområder - verdi/sårbarhet

Vi har gått utifra den samme hovedinndelingen som for bebyggelsen 
på Herøya. 
• Område A, Admini: direktørbolig og representasjonshus, 1932
• Område B, Herøya: Sverre Pedersen plan, 1929-1955
• Område C, Herøyaåsene: Herøyaåsen, Mauråsen, Skrapeklev:
reguleringsplaner fra 60-årene
• Område D, Utfyllingsområde ved Fjordgata: utfylling etter 1955
• Område E, Boligområde ved Gunneklev: ingen direkte tilknytning til 
industriutbyggingen

Områder som er svært verdifulle og svært sårbare:
• A1 – Admeniet med bevaringsverdige bygninger og park. Viktig 
identitetsskapende område som er godt bevart.
• B1 og B2 – Kalkfuruskrentene og markerte vegetasjonsdrag er 
med på å defi nere Herøya som 
sted og setter naturlig begrensning for bebyggelsen. Viktig for stedets 
karakter.
• B3 – Kirkehaugen ligger som en markert skogkledd høgde sen-
tralt på Herøya. Plassering av kirka med det høge tårnet i silhuett over 
furukronene, er et karakteristisk trekk på stedet.
• B4 – Solhøgda ligger som skogkledd høgde i øvre del av bolig-
områdene. Viktig som markert silhuett og 100-meterskog. 
• C1 og C2 – Skogkledde daldrag som danner viktig avgren-
sing mellom boligbebyggelsen i øvre del, Herøyaåsen, Adrianåsen og 
Mauråsen. Hører naturlig med til den overordnede grønstrukturen og 
inndelingen av stedet.
• C3 – Markert kalkfuruskrent mellom Skrapeklev og industri-
området langs Herøyavegen. Hører naturlig med til den overordnede 
grønstrukturen og inndelingen av stedet.
• E1 – Markert kalkfuruskrent mellom Øyekast og Herøyavegen. 
Viktig grønn avgrensing mellom de bakenforliggende boligområdene 
og utsynet mot industriparken.

Områder som er verdifulle og svært sårbare:
• B5 – Herøyahuset og idrettsanlegget omkring er viktig som 
møteplass og symbol på stedet.
• B6 – Helhetlig husrekke langs Torggata som er godt bevart og 
bør bevares (meldt inn av kulturminnevernet).
• B7 – Gammelt gårdstun som forteller noe om den eldste histo-
rien på stedet (SEFRAK).
• B8 – Gammelt gårdstun som forteller noe om den eldste histo-
rien på stedet (SEFRAK).
• B9 – Området omkring Haraldsgate og Damgata representerer 
mange ulike tidsepoker og hadde tidligere viktige funksjoner på stedet 
(meldt inn av kulturminnevernet).
• B10 – Helhetlig husrekke langs Torggata som er godt bevart og 
bør bevares (meldt inn av kulturminnevernet).
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• B11 – Karakteristisk funkishus som er godt bevart og ligger 
vakkert og svært synlig plassert i krysset mellom Frøysgate og Odins-
gate (meldt inn av kulturminnevernet).
• B12 – Helhetlig og godt bevart boligkvarter der skala på hus og 
gjennomgående grønne bakhager er bevart i opprinnelig form. 
• B13 – Bakkedammen med bekkedalen og Hybelhuset er et ka-
rakteristisk og godt synlig område både som landemerke på stedet og 
som viktig grønt område.
• B 14 – Helhetlig og i stor grad autentisk boligkvarter som bør 
bevares i forhold til å beholde gode eksempler fra ulike tidsepoker 
(meldt inn av kulturminnevernet).
• B 15 – Helhetlig og i stor grad autentisk boligkvarter som bør 
bevares i forhold til å beholde gode eksempler fra ulike tidsepoker 
(meldt inn av kulturminnevernet).
• B 16 – Helhetlig og i stor grad autentisk boligkvarter som bør 
bevares i forhold til å beholde gode eksempler fra ulike tidsepoker.
• C4 – Helhetlig og i stor grad autentisk boligkvarter som bør 
bevares i forhold til å beholde gode eksempler fra ulike tidsepoker – 
60tallsrekkehusene.
• C5 – Tidstypiske rekkehus i Hovetbakken fra slutten av 60-
tallet. Farge- og materialbruk og hagestruktur er fortsatt bevart.
• C6 – Lite gårdstun som ligger igjen mellom annen bebyggelse 
(SEFRAK).
 

Områder som er verdifulle og sårbare:
• B17 – Dette området representerer den store helheten på Her-
øya, vest for Herøyavegen. Som helhet er området verdifullt i forhold 
til karakter og sårbart i forhold til fortetting. Området har fått en del 
fortetting som har ført til et stedvis kaotisk og rotete preg. Om fort-
satt opplevelse av de historiske linjene bakover til utgangspunktet for 
boligetableringen her skal beholdes, bør området etter vårt syn ikke 
fortettes videre. De frukthagene og grønne områdene som fi nnes igjen 
bør få stå i fred.
• B18 og B19 – Klart avgrenset boligområde mellom Herøyav-
egen og den markerte skrenten opp mot Stridsklev, som representerer 
helhet og karakter på stedet og er sårbart i forhold til fortetting. De 
frukthagene og grønne områdene som fi nnes igjen bør få stå i fred.
• B20 – Eneboliger på grønne tomter oppe i åsen. Karakteristisk 
boligområde for sin tid tilpasset i terrenget. Flott utsikt over Frierfjor-
den. Kan fortettes noe dersom dette gjøres på riktig måte.
• B21 – Klart avgrenset boligområde langs Herøyavegen. Mange 
fi ne og godt bevarte hus.

• C7 – Mauråsen med rekkehusbebyggelse fra 60-tallet. Områ-
det er i stor grad endret med hensyn til påbygg og verandaløsninger. 
Helheten i området bør likevel beholdes som rekkehus i grønne omgiv-
elser.
• C8 – Største del av rekkehusbebyggelsen på Skrapeklev. 
Området ligger for seg selv i et eget landskapsrom, og kunne slik også 
vurderes som mindre sårbart ift. Herøya som helhet. Men i forhold til 
vurderinger av hvordan de ulike områdene har beholdt sin opprinne-
lige karakter, ser vi at bebyggelsen i stor grad følger den gamle regu-
leringsplanen (se side 13). Utfra denne argumentasjonen bør hoved-
preget i området beholdes som rekkehus i grønne omgivelser.  
• D2 – Grønn sone mellom Herøyavegen og Gunnekleivfjorden 
med våtmarksområde og randvegetasjon. Viktig å beholde som buffer-
sone mot vannet.
• E1 – Husrekka som ligger på ei fjellhylle mellom Herøyavegen 
og Gunnekleivfjorden. Har noen fi ne gamle hus med hager, men ligger 
vanskelig til i forhold til trafi kk og industriområde.

Områder som er verdifulle og mindre sårbare:
• B23 – Småbåthavna mellom Admeniet og friområdet langs Fri-
erfjorden. Ved riktige og godt stedstilpassede grep, kan fortetting skje 
i dette området. 
• B24, B25, B26 – Enklettomter som ligger ledige innimellom den 
øvrige bebyggelsen. Disse kan bygges ut ved riktig tilpassing til øvrig 
bebyggelse og terreng.
• B27 – Boligbebyggelsen som ligger igjen på sørøstsida av 
Klevstrand skole. Området er mindre sårbart for utbygging i forhold til 
helheten på Herøya.

Områder som er mindre verdifulle og mindre sårbare:
• D1 – Flata med Fjordgata og arealene ned til Gunnekleivfjorden 
bør bygges ut med en konsentrasjon omkring Fjordgata, for slik å for-
sterke en sentrumsdannelse omkring gata, Herøyahuset og butikken. 
• B28 – Området omkring Klevstrand skole bør ses på i en hel-
hetlig utbygging av nedre Herøya. Områdene kan fortettes. Vurder-
inger omkring skolens plassering bør inngå i et slikt planarbeid. 
• B29 – Den åpne asfaltfl ata ved Hybelhuset kan fortettes. 
• B30 – Området der Grenland Industrimuring i dag ligger, bør 
omdisponeres og bygges ut til boligformål. Området tåler større lei-
lighetsbyggeri jmfr. Hybelhusets dimensjoner.  
• C9 og C10 – Området omkring den gamle butikken og barne-
hagen på Skrapeklev kan fortettes og transformeres.
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Hensynssoner kulturmiljø

Områder som må vurderes som hensynssoner kulturmiljø i det videre 
planarbeidet, er de som faller inn under kategorien svært verdifulle og 
svært sårbare (A1) og verdifulle og svært sårbare (B5-B16 og C4).
I planbestemmelsene bør det medtas at:
• Ny bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende bebyggelsesstruktur
i området og bygningsvolum skal avstemmes mot tilliggende
bebyggelse.
• Takform i områdene varierer, og det bør i bestemmelsene
kreves en redegjørelse for valg av takform.
• Materialbruk – bygninger skal kles med trepanel eller mur der
dette er original materialbruk.
• Fargebruk – karakteristikk fargevalg (blå, rød, gul) anbefales
• Detaljering – bygningenes uttrykk skal opptas i detaljeringen
• Påbygg/ tilbygg skal innordne seg hovedformen på bygningen
• Garasjer/ uthus skal ses i sammenheng med hovedhuset
• Terrasser, balkonger, veranda skal innordne seg hovedhuset og
utformes slik at form på hovedhuset kommer fram

Hensynssoner landskap, grønnstruktur og naturmiljø

De viktigste naturområdene, grønne akser og korridorer ( B1-B2, C1-
C3, E1), er merket av på kartet. Disse bør innarbeides som hensyns-
soner landskap/grønnstruktur.
Kirkeskogen (B3) og hundremeterskogen (B4) bør vises som hensyns-
soner bevaring naturmiljø.
Det er også fl ere mindre parker og lekeområder om bør innarbeides i 
planen (se analyse grønnstrukturkart).

Gater

I områdeplanen bør hovedgatene i området Fjordgata, Torggata og
Gunnigata gis føringer for opprustning.
Det bør lages føringer for gateopprustning generelt med materialbruk 
for fl ater og kanter.
Det bør utarbeides en treplan for offentlige gateplantinger og som til-
standsregistrering av store trær som er viktige på stedet. 

Fortetting

Planområdet er rammet inn og avgrenset av sterke landskapsformer.
Disse områdene skal vernes og ikke bebygges (kategori svært verdi-
fullt/svært sårbart.)

Områdene innenfor kategoriene verdifullt/svært sårbart og verdifullt/
sårbart fremstår som helhetlige boligområder og bør ikke fortettes ut-
over enkelttomter som er ubebygget. I kartet er det vist mulige områ-
der for fortetting; enkelttomter i område B og enkelte steder i område 
C som ikke går på beskostning av felles arealer.

Transformasjon

Utfyllingsområdet ved Gunnekleiv og områdene langs Fjordgata (D1) 
er klare områder som egner seg for transformasjon. Områdene ved 
skolen (B27-B28) er også vurdert som mulige transformasjonsom-
råder, men endring av disse områdene er mer omfattende og krever 
svært god stedstilpassing. Evt. omforming av disse områdene, henger 
sammen med et overordnet plangrep knyttet mot fl ytting av skolen.

Området ved Herøyahuset (B5) har en rekke gode kvaliteter i dag; 
Herøyahuset, idrettsbanen, åpne grønne områder og karakteristisk 
bebyggelse. Ved en opprustning av lokalsenter langs Fjordgata og 
mulig sentralisering av viktige fellesfunksjoner som for eksempel skole 
i nærheten av Herøyahuset, er det viktig at disse områdene ikke låses 
fast i bevaringsformål. Området bør vises som hensynssone, men ha 
klare reguleringsbestemmelser som sier noe om hvilke funksjoner som 
kan legges inn i området og at det kan legges til rette for disse funks-
jonene.

Området ved småbåthavna mot Frierfjorden (B23) kan også vurderes 
som mulig transformasjonsområde, men endring av området må 
gjøres med svært god stedstilpassing og et klart grep. Utløp og retning 
på kanalen og den grønne aksen fra kirka må ikke stenges visuelt.

Området til Grenland Industrimuring langs Herøyavegen (B30) bør 
omdannes med boligutbygging.

Områdene C9 og C10 på Skrapeklev kan vurderes som mulige trans-
formasjonsområder.
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Opprustning og modernisering

Det er viktig at hver enkelt huseier gis mulighet for utbedring av egen 
bolig eller bygning innenfor klare rammer, og at områdeplanen ikke 
blir oppfattet som en negativ begrensing, men heller gir råd som løfter 
kvaliteten på området som helhet. Det skal heller ikke være nødvendig 
med for stor grad av kontroll.

Veileder

For å synliggjøring og å gjøre berørte parter, beboere og andre aktører
bevisste områdets kvaliteter, ønsker kommunen utarbeide en veileder.
Veilederen skal gi informasjon og inspirere befolkningen til å se og
ivareta områdets kvaliteter.

Veilederen bør peke på konkrete elementer som er viktige for områ-
det, og illustreres med gode eksempler. Innbyggerne kan også oppfor-
dres til å kontakte kommunen for uforpliktende råd om endringer.

De viktigste punktene i forhold til bevaring av bebyggelse og hel-
hetlige kulturmiljøer er:

1. Skala og proporsjoner på bebyggelsen; på hus, garasjer, tilbygg, 
påbygg.
2. Materialbruk, panel, mur.
3. Fargebruk.
4. Detaljering, hva slags detaljer til hvilke hus.
5. Vindus- og dørinnsetting.
6. Utforming av veranda og terrasser.
7. Utforming av garasjeanlegg.
8. Terrengtilpassing.
9. Bevaring av store trær og gamle frukthager.

Sjekkliste

Det bør utarbeides en sjekkliste som skal fylles ut ved søknad om 
tiltak som spør om det er gjort vurderinger i forhold til veileder og 
punktene over.

Designmal

Det bør utarbeides en designplan for offentlig gatebelysning, skilt og 
møblering på Herøya.




