
Vedlegg I

Bryggenes sårbarhet

DIVE-analyse: Bryggenes sårbarhet





Kjøpmannsgaten 5                                                          Antikvarisk klasse  C - Antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

  

Kort omtale/beskrivelse: 

Opprinnelig bygget i 1815.   Brant i 1939, men opprinnelig tømmerkasse er bevart i 1. og deler av 2. etasje.  I 

1978 gjenreist som et moderne kontorbygg i ”bryggestil”, dog uten porter i elvegavlen, og med noe tilfeldig 

plasserte, men forholdsvis store, vinduer.  Det ble ved gjenreisningen i 1978 valgt å gi eksteriøret en 

historiserende karakter, som et uttrykk for den tidens vernesyn. Hovedformen med det mektige valmtaket, 

utgjør arkitektonisk sett en meget markant avslutning av bryggerekken, og har krav på vern. Dette er hverken 

en detaljert rekonstruksjon eller en fri tolkning -  mer en stemningsfortolkning. 

 

 

 

Eksisterende eksteriørverdier og -kvaliteter som må  bevares: 

 Gjenstående deler av tømmerkassen med sine åpninger. 

 Hovedform og - dimensjoner, inkl. det sortglaserte tegltaket. Tak og tekking som før brannen i 1939 er viktige 

karakterbærere. 

 Lasteport kjeller (sørfasaden) 

 Nåværende oker fargesetting som før brannen i 1939 er en viktig karakterbærer. 

         

Konstruksjon: 

Gjenværende deler av opprinnelig konstruksjon i 1.etasje og kjeller 

må bevares. Generelt gode etasjehøyder. 

 

 

Interiør: 

Ingen særskilte interiørverdier 

 

 

Drøfting av potensial  

 Nåværende fasadekarakter og utvendig materialbruk må beholdes.   

 Utskifting av vinduer er  akseptabelt; etterisolering kan forholdsvis enkelt gjennomføres innvendig, skifte av kledning 

kan foretas etter behov. Det er imidlertid viktig at 2 referansevinduer blir stående i veggen.  

 Etablering av portakse mot elven bør vurderes, muligens kan det her innpasses to akser. 

 I sørfasaden kan det vurderes innsatt  franske vinduer i noen av de eksisterende  vindusåpningene, og det 

kan vurderes etablert inntil to portakser (med mulighet for tofløyede glassdører i stedet for tette porter).   Denne 

fasaden avslutter bryggerekken mot sør, og er ikke typisk. Det er derfor større potensial for nye åpninger i sørveggen 

enn i gavlene. 

 Utvendig rekkverk i portåpninger bør erstattes av enklere type, og strekkmetalltrapper langs gaten bør erstattes av 

nye, fortrinnsvis i støpt utførelse, alternativt i tremateriale. 

 Arkitrav over vinduer mangler de fleste steder, og bør vurderes etablert. 

 Solavskjermingstype bør vurderes endret. 

 Det må ikke innsettes flere vinduer i sydelige takflate eller i valmene. Da brygga avslutter bryggerekken bør 

takformen her ikke brytes mer ned. 

*    Glassdører kan aksepteres i 1. etasje mot gate som ledd i å oppnå større åpenhet og større bruksmessig fleksibilitet,        

      men det bør ikke aksepteres å ta nye åpninger i tømmerkassen. 

 

Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse C: 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 5 brygger i antikvarisk klasse C og 2 uten klassifisering. Dette er bygninger fra 

etterkrigstiden der den antikvariske verdien først og fremst er knyttet til hovedform og karakter som integrert del av 

bryggemiljøet.  Med ett unntak (Kjøpmannsgaten 5) er dette bygninger i betong og/eller mur. I disse bygningene mener 

byantikvaren at det ut fra en kulturhistorisk og kulturmiljømessig  betraktning, kan åpnes for boligformål på alle plan 

over 2. etasje forutsatt at eksteriørverdier som nevnt over blir ivaretatt.  Krav til boliger i PBL er ikke vurdert og kan 

redusere potensialet grunnet andre forhold enn de antikvariske.  



 

Bryggerekkens store verdi og potensial som kulturmiljø tilsier at privatisering og lukkethet, bl.a. som følge av boligbruk, 

må begrenses.  Det er derfor nødvendig at boligbruk ikke tillates i de mest verneverdige bryggene. For å oppnå den miljø- 

og bruksmessige vitalisering vi ønsker er det svært viktig at 1. etasjene forblir åpne og publikumsrettete, og at næringer 

og andre virksomheter som flytter inn gis mulighet for å ekspandere og ha tilstrekkelig areal for sin virksomhet i mer enn 

bare 1.etasje.  Muligheten til å oppleve den historiske bebyggelsen ved at det gis plass til egnede virksomheter i de nedre 

etasjene er svært viktig; og er ikke forenlig med boligbruk. ”Døde” arealer i form av store inngangspartier, avfallsrom, 

boder, sykkelparkering og lignende i områder som ligger ut mot fasadene må også unngås - den kommende 

reguleringsplanen må sikre at slike funksjoner,  i den grad det er behov for dem, blir lagt andre steder. 

 
Kjøpmannsgaten 5 

2014 mot Kjøpmannsgata 

 
Kjøpmannsgaten 5 

2014 mot elva 

 

 1978, påbygges 

 

 
Kjøpmannsgaten 5, brann 

1939 mot elva 

  



Kjøpmannsgata 7                                         Antikvarisk klasse B – Høy antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

 

Kort omtale/beskrivelse: 
Bygget 1872, og  har mange aldersverdier i fasadene som må tas vare på. Eksteriørkarakteren er særlig 

renskåret i elvefasaden, men også gatefasaden har tross ulike vindustyper og -posisjoner mye av 

karakteren i behold.  Historiserende skilting malt rett på panelkledningen fungerer godt, mens et par 

nyere større skiltflater fremstår som fremmedelementer, uten sammenheng med bygningskarakteren. 

Nåværende bruk (2016) til fiskerestaurant, og de malte skiltbokstavene er miljømessig positive innslag. 

 

 

 

Eksisterende eksteriørverdier og -kvaliteter som må bevares:  

 Eldre kledning 

 Eldre porter 

 Takelhus 

 Vinduer, detaljert rekonstruksjon etter gamle foto 

 Gerikter og detaljer. Listverk har høy alder og definerer fasadene 

 Tømmerkasse og hovedkonstruksjoner 

 

 

Konstruksjon: 

Tømmerkasser og hoved konstruksjoner (Primær- og sekundær) forutsettes bevart 

 

Interiør: 

Opprinnelige konstruktive ledd er eksponert flere steder og ønskes fortsatt eksponert. 

 

Drøfting av potensial:  

 Fasadene har godt rekonstruerte vinduer av gjennomgående god utførelse, noe som gir klar grunn til 

å avstå fra  fasadeendringer. 

 Tett (skilt)felt i 2.etg mot gate bør erstattes av vanlig type inntrukket glassfelt eller åpning og de 

større skiltplatene i gatefasaden bør fjernes. 

 Inngang og utforming av rampe kan endres over tid. 

 

Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse B – høy antikvarisk verdi : 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 13 brygger i antikvarisk klasse B.  Alle disse er eldre tømmerbrygger der 

vesentlige antikvariske verdier er i behold, i tillegg til at hovedform og karakter utgjør noen av de viktigste 

elementene i kulturmiljøet.  Disse bryggene har i stor grad eldre kledning, eldre vinduer, omramninger, 

takelhus og eldre taktekking i behold. Uttrykket preges av aldersverdier som er helt sentrale for opplevelsen 

og forståelsen kulturmiljøet som helhet. Også til dels store interiørverdier er i behold.  I disse bryggene mener 

byantikvaren at det på grunn av bryggenes sårbarhet mht kulturhistoriske verdier ikke kan åpnes for 

boligbruk. Dette fordi boligetablering vil medføre at antikvariske verdier går tapt, og fordi boligseksjonering vil 

gjøre det svært krevende å ta vare på iboende verdier. Det vil også være svært vanskelig å reversere bruken til 

bolig tilbake til andre, mer allment tilgjengelige bruksformål dersom dette en gang i fremtiden skulle bli 

aktuelt og ønskelig. For næringsvirksomhet må bryggene også kunne tilby et visst volum for at større bedrifter 

kan flytte inn. Muligheten til å oppleve den historiske bebyggelsen gjennom aktiviteter i flere etasjer er viktig, 

og er lite forenlig med at det åpnes for boligformål.   

Byantikvaren anbefaler derfor at Kjøpmannsgata 7 opprettholder regulering til næringsformål.   



 
Kjøpmannsgaten 7 

2014 mot Kjøpmannsgata 

 
Kjøpmannsgaten 5 

2014 mot elva 

 

 1972 

 
Kjøpmannsgaten 7, brann i nr 5 

1939 mot elva 

Ca 1955 

 

 
Kjøpmannsgaten 7 

1914 mot elva 



 

Kjøpmannsgata 9                                      Antikvarisk klasse B – Høy antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Kort omtale/beskrivelse 
Bygget 1766, har ingen betydelige aldersverdier i behold i noen av fasadene.  Kledninger,  vinduer og dører er 

en omtrentlige rekonstruksjoner fra 1980-tallet.  Panelet er uhøvlet, dører og portblader er relativt  nye.  

Toramsvinduene med én horisontalsprosse i 3. og 4.etg. (såkalte ”svenskvinduer”) er en lite heldig vindustype 

i bryggesammenheng.  

 

 
 

 

 

Eksteriørverdier og -kvaliteter som må tas vare på 

 Vindusformater/åpninger mht plassering og proporsjoner 

 Hovedform, tømmerkasse og hovedkonstruksjoner 

 

 

Konstruksjon: 

Tømmerkasser og hoved konstruksjoner (Primær- og sekundær) forutsettes bevart. Gode takhøyder. 

 

Interiør: 

Eldre overflater er for en stor del tildekket av nyere kledning slik at verdier i liten grad kan vurderes. 

 

  

Drøfting av potensial 

 Fasadene fremstår godt vedlikeholdte, mot elven står en port som bør tas vare på selv om den ikke er 

svært gammel. 

 1980-tallsfasadene er i store trekk miljømessig oppsluttende, og kan med fordel beholdes. 

 Om ønskelig vil imidlertid også en antikvarisk rekonstruksjon kunne være en alternativ løsning 

 Uavhengig av andre rekonstruksjonstiltak bør ”svenskvinduene” gjerne erstattes av toramsvinduer med 

småruter  

 

 

Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse B – Høy antikvarisk verdi: 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 13 brygger i antikvarisk klasse B.  Alle disse er eldre tømmerbrygger der 

vesentlige antikvariske verdier er i behold, i tillegg til at hovedform og karakter utgjør noen av de viktigste 

elementene i kulturmiljøet.  Disse bryggene har i stor grad eldre kledning, eldre vinduer, omramninger, 



takelhus og eldre taktekking i behold. Uttrykket preges av aldersverdier som er helt sentrale for opplevelsen 

og forståelsen kulturmiljøet som helhet. Også til dels store interiørverdier er i behold.  I disse bryggene mener 

byantikvaren at det på grunn av bryggenes sårbarhet mht kulturhistoriske verdier ikke kan åpnes for 

boligbruk. Dette fordi boligetablering vil medføre at antikvariske verdier går tapt, og fordi boligseksjonering vil 

gjøre det svært krevende å ta vare på iboende verdier. Det vil også være svært vanskelig å reversere bruken til 

bolig tilbake til andre, mer allment tilgjengelige bruksformål dersom dette en gang i fremtiden skulle bli 

aktuelt og ønskelig. For næringsvirksomhet må bryggene også kunne tilby et visst volum for at større bedrifter 

kan flytte inn. Muligheten til å oppleve den historiske bebyggelsen gjennom aktiviteter i flere etasjer er viktig, 

og er lite forenlig med at det åpnes for boligformål.   

Byantikvaren anbefaler derfor at Kjøpmannsgata 9  opprettholder regulering til næringsformål.   

Kulturminneverdier i interiør bør registreres nærmere. Dersom det kan dokumenteres at kulturminneverdier 

kan ivaretas, kan det vurderes boliger fra 3.etasje og opp. 

 

 

 

Kjøpmannsgata 11                                     Antikvarisk klasse B - høy antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

 

Kort omtale/beskrivelse 
Bygget  ca 1780. Eldre vinduer finnes i de øvre etasjer. Har i 1. og 2. etasje innsatt seksfagsvinduer. Selv om 

disse ikke er opprinnelige mht størrelse har de også en viss aldersverdi og bør derfor prioriteres tatt vare på.  

Det kan alternativt være aktuelt å etablere mindre vindusåpninger som del av en rekonstruksjon. 

Forutsetningen må da være at dette ikke medfører behov for større utskifting av andre aldersverdier, så som 

panelkledning og lignende. 

Påbygd to etasjer på 1870-tallet;  ved brann i 1950 ble høyden redusert til nåværende nivå; også enkelte andre 

fasadeendringer er en følge denne hendelsen.  

 

 
 

Konstruksjon: 

Tømmerkasser og hoved konstruksjoner (Primær- og sekundær) forutsettes bevart. Gode takhøyder. 

 

Interiør: 

Eldre overflater er for en stor del tildekket av nyere kledning slik at verdier i liten grad kan vurderes. 

 

 

Eksteriørverdier og -kvaliteter som må tas vare på 

 Hovedformen 

 Eldre vinduer og porter 

 



 Kledning i øvre del mot gate 

 Avslutningsdetaljer knyttet til nåvkasse  på hjørner, noe som er 

med å fortelle om bygningens forskjellige faser 

 Lasteluke til kjeller 

 

Drøfting av potensial 

 Mer dagslys kan i fasadene  oppnås ved å åpne portene i alle etasjer for lysinnfall. 

 Påbygging til den høyde brygga hadde fra 1870-tallet og frem til brann i 1950 kan vurderes. 

Konsekvensen er da at aldersverier i kledning i øvre del mot gate går tapt 

 

Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse B : 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 13 brygger i antikvarisk klasse B.  Alle disse er eldre tømmerbrygger der 

vesentlige antikvariske verdier er i behold, i tillegg til at hovedform og karakter utgjør noen av de viktigste 

elementene i kulturmiljøet.  Disse bryggene har i stor grad eldre kledning, eldre vinduer, omramninger, 

takelhus og eldre taktekking i behold. Uttrykket preges av aldersverdier som er helt sentrale for opplevelsen 

og forståelsen kulturmiljøet som helhet. Også til dels store interiørverdier er i behold.  I disse bryggene mener 

byantikvaren at det på grunn av bryggenes sårbarhet mht kulturhistoriske verdier ikke kan åpnes for 

boligbruk. Dette fordi boligetablering vil medføre at antikvariske verdier går tapt, og fordi boligseksjonering vil 

gjøre det svært krevende å ta vare på iboende verdier. Det vil også være svært vanskelig å reversere bruken til 

bolig tilbake til andre, mer allment tilgjengelige bruksformål dersom dette en gang i fremtiden skulle bli 

aktuelt og ønskelig. For næringsvirksomhet må bryggene også kunne tilby et visst volum for at større bedrifter 

kan flytte inn. Muligheten til å oppleve den historiske bebyggelsen gjennom aktiviteter i flere etasjer er viktig, 

og er lite forenlig med at det åpnes for boligformål.   

Byantikvaren anbefaler derfor at Kjøpmannsgata 9 opprettholder regulering til næringsformål.  

Kulturminneverdier i interiør bør registreres nærmere. Dersom det kan dokumenteres at kulturminneverdier 

kan ivaretas, kan det vurderes boliger fra 3.etasje og opp. 

 

 

Kjøpmannsgata 13                        Antikvarisk klasse A – Svært høy antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Kort omtale/beskrivelse: 

Omtales gjerne som ”Huitfeldtbrygga” (etter eieren mellom ca. 1840 og 1927). 

Sammenbygging av 3 brygger; den sentrale, eldste delen er bygget ca 1740, fløybryggene ca. hundre år 

senere. Store og mangfoldige aldersverdier i behold. Ytterst særpreget interiør som følge av 

sammenbyggingen, og  det forhold at etasjeskillere er fjernet to steder i midtre brygge. Utstrakt mangel 

på vedlikehold i en årrekke, fare for sammenbrudd som følge av sviktende pelefundamenter.  Mangler 

tømmerkasse i de to nedre etasjer i midtre del av elvefasaden . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eksteriørverdier og -kvaliteter som må tas vare på 

 

 Hovedform                                                                         

 All kledning, alle vinduer og alle porter 

 Gurtgesimsene 

 Takelhus 

 Eldre elektriske isolatorer på vegg 

 Pipe/lufterør på vegg mot gate                                          

 

 

Konstruksjon: 

Tømmerkasser og hoved konstruksjoner (Primær- og sekundær) forutsettes bevart.  

Set er sterkt begrensede mulighet for strukturelle endringer i bryggen dersom egenarten skal tas vare på. Der 

det er spesielt lave etasjehøyder kan nødvendige tilpasninger vurderes( for eksempel ved at sekundærbæring 

delvis flyttes) 

 

Interiør: 

Bryggen har meget spesielle interiørkvaliteter som må bevares:  Store interiørkvaliteter i eksponerte 

tømmervegger og konstruksjoner må bevares og eksponeres. Loftsetasjens vinnehjul og rester av tidligere 

bygningsstrukturer, det store rommet og de rundbuede utsjaktningene av tømmerveggene i 3. og 4. etasje, det 

store midtrommet som går over 1. og 2.etasje. 

  

Drøfting av potensial 

 Eventuell rekonstruksjon av tidligere stadier i utviklingen kan her være et nærliggende tema:  

Rekonstruksjon til Huitfeldts tid (før 1927) kan da være et interessant stadium (og formålet med en 

eventuell fredning måtte da knyttes til denne rekonstruksjonsmålsettingen). 

 Utmurte kasser mot gate er ikke umistelige og kan fjernes til fordel for løsninger som gir trinnfri adkomst 

 Hvor vidt det store feltet med manglende tømmervegg mot elven kan erstattes av større lysåpninger kan 

muligens vurderes.  Dette vil imidlertid gå på bekostning av kledning med stor aldersverdi, og må løses 

arkitektonisk på en slik måte at det ikke fører til en for stor blank vinudsflate i bryggerekkenes elvefasade. 

  

Anbefaling vedrørende eventuell bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse A : 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 5 brygger i antikvarisk klasse A. Dette er eldre brygger med svært store 

antikvariske verdier i behold, i tillegg til at hovedform og karakter utgjør noen av de aller viktigste elementene i 

kulturmiljøet.  Disse bryggene har i stor grad eldre kledning, eldre vinduer, omramninger, takelhus og eldre 

taktekking i behold. Uttrykket preges av aldersverdier som er helt sentrale for opplevelsen og forståelsen 

kulturmiljøet som helhet.  Også store interiørverdier er gjennomgående i behold.   I disse antikvarisk aller mest 

verdifulle bryggene mener byantikvaren at det på grunn av sårbarhet mht kulturhistoriske verdier ikke noe sted 

bør åpnes for boligetablering, og at det ikke under noen omstendigheter bør gjøres unntak fra denne regelen. 

Boligetablering vil, gjennom det og skulle oppfylle myndighetskrav til lyd og brann med mer, medføre at 

antikvariske verdier går tapt. Boligseksjonering vil gjøre det svært krevende å ta vare på iboende verdier, og  i 

tillegg vil det være ytterst vanskelig å reversere boligbruken tilbake til andre, mer allment tilgjengelige 

bruksformål dersom dette en gang i fremtiden skulle bli aktuelt og ønskelig.  Byantikvaren anbefaler derfor at 

Kjøpmannsgata 13 opprettholder regulering til næringsformål,  uten mulighet for unntak.  

 

 

  



 

Kjøpmannsgata 15                                      Antikvarisk klasse B – høy antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

 

Kort omtale/beskrivelse: 
Bygget 1856-57.  Kun portene og takelhuset har nevneverdig aldersverdi i eksteriøret.  

Nyere betongdekker og -søyler inne i brygga, og sterkt eksponerte betongfundamenter foran elvefasaden er 

elementer som har svekket den antikvariske verdien, og som derfor gir større muligheter for innvendig 

ombygging enn mange andre steder. 

 

 
 

Eksteriørverdier og -kvaliteter som må tas vare på: 

 Hovedformen 

 Vindusformater og -åpninger mht plassering, 

proporsjoner, ramme- og ruteoppdeling. 

 

 

Konstruksjon: 

Det er sterkt ønskelig at betongfundamentene foran elvefasaden endres/bygges om. Tømmervegger må 

bevares , samt gjenværende deler av eksisterende konstruksjoner som kan kombineres med ny bruk. 

Manglende samsvar mellom etasjehøyder og fasade må løses på innsiden. Store dekker av betong er satt inn til 

erstatning for deler av eksisterende konstruksjon.  Sekundærbjelkelag er i stor grad revet i de gjenstående 

dekker. Det er etablert trapperom og heissjakt i betong. Relativt gode etasjehøyder. 

 

Interiør: 

Interiørverdier der delvis fjernet i forbindelse med nye konstruksjoner. Restverdier kan eksponeres og 

kontrasten mellom gamle og nye konstruksjoner kan være en kvalitet som det kan bygges videre på. 

 

Drøfting av potensial 

 De store og rett plasserte vinduene vil, sammen med åpne porter, kunne gi brygga et stort lysinnslipp som 

gjør den egnet for mange bruksformål.  Dette kommer i tillegg til de nevnte innvendige endringene, som 

også gir særlige bruksendringsmuligheter 

 Betongfundamentene foran elvefasaden bør endres/bygges om. 

 

 

 

 



Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse B : 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 13 brygger i antikvarisk klasse B.  Alle disse er eldre tømmerbrygger der 

vesentlige antikvariske verdier er i behold, i tillegg til at hovedform og karakter utgjør noen av de viktigste 

elementene i kulturmiljøet.  Disse bryggene har i stor grad eldre kledning, eldre vinduer, omramninger, 

takelhus og eldre taktekking i behold. Uttrykket preges av aldersverdier som er helt sentrale for opplevelsen og 

forståelsen kulturmiljøet som helhet. Også til dels store interiørverdier er i behold.  I disse bryggene mener 

byantikvaren at det på grunn av bryggenes sårbarhet mht kulturhistoriske verdier ikke kan åpnes for boligbruk. 

Dette fordi boligetablering vil medføre at antikvariske verdier går tapt, og fordi boligseksjonering vil gjøre det 

svært krevende å ta vare på iboende verdier. Det vil også være svært vanskelig å reversere bruken til bolig 

tilbake til andre, mer allment tilgjengelige bruksformål dersom dette en gang i fremtiden skulle bli aktuelt og 

ønskelig. For næringsvirksomhet må bryggene også kunne tilby et visst volum for at større bedrifter kan flytte 

inn. Muligheten til å oppleve den historiske bebyggelsen gjennom aktiviteter i flere etasjer er viktig, og er lite 

forenlig med at det åpnes for boligformål.   

Byantikvaren anbefaler derfor at Kjøpmannsgata 15 opprettholder regulering til næringsformål.   

Kulturminneverdier i interiør bør registreres nærmere. Dersom det kan dokumenteres at kulturminneverdier 

kan ivaretas, kan det vurderes boliger fra 3.etasje og opp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjøpmannsgata 17                                               Antikvarisk klasse C – Antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Kort omtale/beskrivelse: 
Dette er den første bygningen i bryggerekken i Kjøpmannsgaten som er bygget i betiong/mur. Oppført 1956, 

på tidligere bryggetomt. Nøkternt utformet søyle/dragerkonstruksjon, som er tydelig eksponert i fasadene. 

Nåværende vinduer fra ca. 1990. 

Arkitektonisk (og antikvarisk) kanskje det aller beste eksempelet på tilpassing til bryggerekken av bygning i ny 

type materialbruk. 

Klart krav på bevaring som godt eksempel på bygningsmessig fornyelse som er basert på å underordne seg 

bryggebebyggelsen. 

 
 



 

Eksteriørverdier og -kvaliteter som må tas vare på: 

 Hovedformen 

 Materialkarakteren i eksteriøret 

 Fasadeoppdelingen,  inkl. portakse mot gaten og 

eksponeringen av de konstruktive elementene.  

 

Konstruksjon: 

Ingen spesielle begrensninger utover fasade. 

 

 

Interiør: 

Ingen spesielle begrensninger. 

 

 

Drøfting av potensial: 

 Betongkonstruksjonen er neppe fri for kuldebroer. Utvendig etterisolering av langveggene er problematisk 

fordi det er svært liten avstand til nabobygningene.  

 Utvendig isolering av gavlene (ved hjelp av utvendig pussystem på mur) kan være en løsning dersom det 

legges avgjørende vekt på å rekonstruere eksteriørkarakteren nøyaktig, og dersom veggliv ikke kommer for 

langt ut og blir liggende for tydelig fremskutt i forhold til nabobygningenes veggliv. 

 Innpassing av en portakse også på elvefasaden bør kunne vurderes - dette er særlig aktuelt dersom bruken 

skulle overgå til boligformål 

 Varmepumpe og ventilasjonsrør på elvefasade bør fjernes/unngås. 

 

 

Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse C: 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 5 brygger i antikvarisk klasse C og 2 uten klassifisering. Dette er bygninger 

fra etterkrigstiden der den antikvariske verdien først og fremst er knyttet til hovedform og karakter som 

integrert del av bryggemiljøet.  Med ett unntak (Kjøpmannsgaten 5) er dette bygninger i betong og/eller mur. I 

disse bygningene mener byantikvaren at det ut fra en kulturhistorisk og kulturmiljømessig  betraktning, kan 

åpnes for boligformål på alle plan over 2. etasje forutsatt at eksteriørverdier som nevnt over blir ivaretatt. 

 Krav til boliger i PBL er ikke vurdert og kan redusere potensialet grunnet andre forhold enn de antikvariske.  

Bryggerekkens store verdi og potensial som kulturmiljø tilsier at privatisering og lukkethet, bl.a. som følge av 

boligbruk, må begrenses.  Det er derfor nødvendig at boligbruk ikke tillates i de mest verneverdige bryggene. 

For å oppnå den miljø- og bruksmessige vitalisering vi ønsker er det svært viktig at 1. etasjene forblir åpne og 

publikumsrettete, og at næringer og andre virksomheter som flytter inn gis mulighet for å ekspandere og ha 

tilstrekkelig areal for sin virksomhet i mer enn bare 1.etasje.  Muligheten til å oppleve den historiske 

bebyggelsen ved at det gis plass til egnede virksomheter i de nedre etasjene er svært viktig; og er ikke forenlig 

med boligbruk. ”Døde” arealer i form av store inngangspartier, avfallsrom, boder, sykkelparkering og lignende 

i områder som ligger ut mot fasadene må også unngås - den kommende reguleringsplanen må sikre at slike 

funksjoner,  i den grad det er behov for dem, blir lagt andre steder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kjøpmannsgaten 19                                    Antikvarisk klasse B – Høy antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Kort omtale/beskrivelse: 
Ant. Bygget 1857.  Mange aldersverdier som må tas vare på er i behold i fasadene.  Vinduer er fra 1970- og 80 

tallet , men har spor etter midthengsling i eldre karmer/gerikter. 

 

Noen forstørrede vinduer (flere treramsvinduer og to T-postvinduer) forstyrrer i noen grad det som forøvrig er 

meget autentisk bevarte bryggefasader  

 

 
 

Eksteriørverdier og -kvaliteter som må tas vare på: 

 Eldre kledninger 

 Eldre porter 

 Takelhus 

 Elvefasadens sparsomme vindusbredder og brede 

tettveggspartier 

 Gerikter og detaljer. Listverk har høy alder og definerer 

fasadene 

 Tømmerkasse og hovedkonstruksjoner 

 

Konstruksjon: 

Tømmerkasser og hoved konstruksjoner (Primær- og sekundær) forutsettes bevart.   

 

Interiør: 

Eldre overflater er for en stor del tildekket av nyere kledning slik at verdier i liten grad kan vurderes. 

 

  

Drøfting av potensial: 

 Det bør gjøres svært få endringer i fasadene .  

 Vinduene må fortsatt være som i dag, men kan (aktuelt for de størstes vedkommmende) vurderes 

rekonstruert i henhold til dokumentasjon av tidligere situasjon. 

 Vinduer av ulik størrelse og fra ulike tidsperioder kan betraktes å gi fasadene en positivt mangfoldig 

arkitektonisk karakter og –kvalitet 

 



Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse B – høy antikvarisk verdi : 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 13 brygger i antikvarisk klasse B.  Alle disse er eldre tømmerbrygger der 

vesentlige antikvariske verdier er i behold, i tillegg til at hovedform og karakter utgjør noen av de viktigste 

elementene i kulturmiljøet.  Disse bryggene har i stor grad eldre kledning, eldre vinduer, omramninger, 

takelhus og eldre taktekking i behold. Uttrykket preges av aldersverdier som er helt sentrale for opplevelsen 

og forståelsen kulturmiljøet som helhet. Også til dels store interiørverdier er i behold.  I disse bryggene mener 

byantikvaren at det på grunn av bryggenes sårbarhet mht kulturhistoriske verdier ikke kan åpnes for 

boligbruk. Dette fordi boligetablering vil medføre at antikvariske verdier går tapt, og fordi boligseksjonering vil 

gjøre det svært krevende å ta vare på iboende verdier. Det vil også være svært vanskelig å reversere bruken til 

bolig tilbake til andre, mer allment tilgjengelige bruksformål dersom dette en gang i fremtiden skulle bli 

aktuelt og ønskelig. For næringsvirksomhet må bryggene også kunne tilby et visst volum for at større bedrifter 

kan flytte inn. Muligheten til å oppleve den historiske bebyggelsen gjennom aktiviteter i flere etasjer er viktig, 

og er lite forenlig med at det åpnes for boligformål.   

Byantikvaren anbefaler derfor at Kjøpmannsgata 19 opprettholder regulering til næringsformål.   

 

 

 

 

 

 

 

Kjøpmannsgaten 21                                     Antikvarisk klasse B – høy antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Kort omtale/beskrivelse: 

Bygget 1828.  Benevnes grunnet sine beskjedne dimensjoner  ”Lillebryggen” .  Få aldersverdier  i behold; nedre 

vindskibord mot elven er et unntak.  Ombygget på 1980-tallet.  Lite akseptable vindustyper i 1. etg. og  i kjeller 

på begge sider av elvefasadens portakse.  

Utkraget veranda i første etasje over hele elvefasadens bredde  er i sin nåværende form  et forstyrrende 

fremmedelement som bør endres. 

 

 
 

 

 



 

Eksteriørverdier og -kvaliteter som må tas vare på: 

 Hovedformen, gjenværende tømmervegger, portaksene 

og paneltypene 

 

 

Konstruksjon: 

Tømmerkasser og hoved konstruksjoner (Primær- og sekundær) forutsettes bevart.  

 

Interiør: 

Eldre overflater er for en stor del tildekket av nyere kledning slik at verdier i liten grad kan vurderes. 

 

  

Drøfting av potensial: 

 Bygningen kan tåle endringer innenfor typologien 

 Portmotiv bør etableres også i underetasjen mot elven; her bør også helrute vinduene på hver side av 

midtaksen med fordel vurderes endret. 

 Eksisterende veranda kan vurderes ombygget  til en lettere, mer transparent variant 

 

Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse B- høy antikvarisk verdi: 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 13 brygger i antikvarisk klasse B.  Alle disse er eldre tømmerbrygger der 

vesentlige antikvariske verdier er i behold, i tillegg til at hovedform og karakter utgjør noen av de viktigste 

elementene i kulturmiljøet.  Disse bryggene har i stor grad eldre kledning, eldre vinduer, omramninger, 

takelhus og eldre taktekking i behold. Uttrykket preges av aldersverdier som er helt sentrale for opplevelsen 

og forståelsen kulturmiljøet som helhet. Også til dels store interiørverdier er i behold.  I disse bryggene mener 

byantikvaren at det på grunn av bryggenes sårbarhet mht kulturhistoriske verdier ikke kan åpnes for 

boligbruk. Dette fordi boligetablering vil medføre at antikvariske verdier går tapt, og fordi boligseksjonering vil 

gjøre det svært krevende å ta vare på iboende verdier. Det vil også være svært vanskelig å reversere bruken til 

bolig tilbake til andre, mer allment tilgjengelige bruksformål dersom dette en gang i fremtiden skulle bli 

aktuelt og ønskelig. For næringsvirksomhet må bryggene også kunne tilby et visst volum for at større bedrifter 

kan flytte inn. Muligheten til å oppleve den historiske bebyggelsen gjennom aktiviteter i flere etasjer er viktig, 

og er lite forenlig med at det åpnes for boligformål.   

Byantikvaren anbefaler derfor at Kjøpmannsgata 21  opprettholder regulering til næringsformål.   

Kulturminneverdier i interiør bør registreres nærmere. Dersom det kan dokumenteres at kulturminneverdier 

kan ivaretas, kan det vurderes boliger fra 3.etasje og opp 

 

  



 

 

Kjøpmannsgaten 23                                    Antikvarisk klasse B – høy antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Kort omtale/beskrivelse: 

Særdeles bred brygge, bygget mellom 1850 og 70;  begge gavler har to,  noen steder tre, vindusakser på 

hver side av den sentrale portaksen.  Den typiske bryggekarakteren med små toramsvinduer er i behold i 

de øvre etasjer, mens det i de nedre er innsatt større vinduer.  Minst heldig er vindusløsningene i 1. etasje 

mot gaten, og i 1.etasje og i kjeller på elvesiden (der det i senere tid er innsatt ettramsvinduer med løse 

sprosser). 

 

 
 

 

Eksteriørverdier og -kvaliteter som må tas vare på:  

 

 Hovedform, tømmerkasse, vindusstørrelse og -plassering i øvre etasjer 

 Portaksene 

 

Konstruksjon: 

Tømmerkasser og hoved konstruksjoner (Primær- og sekundær) forutsettes bevart. Gode takhøyder. 

 

Interiør: 

Eldre overflater er for en stor del tildekket av nyere kledning slik at verdier i liten grad kan vurderes. 

 

Drøfting av  potensial: 

 Vinduene i 1.etg og underetasje mot elven bør endres, og bl.a. gis en annen inndeling.  

Dokumentert rekonstruksjon kan her være aktuell å vurdere. 

 I første etasje mot gaten bør de store vinduene med grovmasket sprosseoppdeling vurderes endret 

 Dører mot gate i plan 1 kan også med fordel gis en annen utforming, gjerne med mindre glass. 

 Elvefasadens portakse bør føres helt ned til kjeller. 

 

Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse B : 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 13 brygger i antikvarisk klasse B.  Alle disse er eldre tømmerbrygger der 

vesentlige antikvariske verdier er i behold, i tillegg til at hovedform og karakter utgjør noen av de viktigste 

elementene i kulturmiljøet.  Disse bryggene har i stor grad eldre kledning, eldre vinduer, omramninger, 

takelhus og eldre taktekking i behold. Uttrykket preges av aldersverdier som er helt sentrale for opplevelsen 

og forståelsen kulturmiljøet som helhet. Også til dels store interiørverdier er i behold.  I disse bryggene mener 



byantikvaren at det på grunn av bryggenes sårbarhet mht kulturhistoriske verdier ikke kan åpnes for 

boligbruk. Dette fordi boligetablering vil medføre at antikvariske verdier går tapt, og fordi boligseksjonering vil 

gjøre det svært krevende å ta vare på iboende verdier. Det vil også være svært vanskelig å reversere bruken til 

bolig tilbake til andre, mer allment tilgjengelige bruksformål dersom dette en gang i fremtiden skulle bli 

aktuelt og ønskelig. For næringsvirksomhet må bryggene også kunne tilby et visst volum for at større bedrifter 

kan flytte inn. Muligheten til å oppleve den historiske bebyggelsen gjennom aktiviteter i flere etasjer er viktig, 

og er lite forenlig med at det åpnes for boligformål.   

Byantikvaren anbefaler derfor at Kjøpmannsgata 23 opprettholder regulering til næringsformål.   

Kulturminneverdier i interiør bør registreres nærmere. Dersom det kan dokumenteres at kulturminneverdier 

kan ivaretas, kan det vurderes boliger fra 3.etasje og opp. 

 

 

Kjøpmannsgaten 25                                   Antikvarisk klasse B – høy antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Kort omtale/beskrivelse: 

Opprinnelig en av de eldre bryggene i rekken, bygget før 1808; ble i 1972 - som den første brygge 

i nyere tid - omfattende ombygget i samsvar med  1970-tallets syn på hvilke endringer som kunne 

aksepteres.  Det er i dag ingen aldersverdier av betydning tilbake i fasadene.  Bygningen har med 

sine endringer bl.a. fått en utypisk og  lite ”troverdig” fasade mot allmenningen, det samme er 

langt på vei tilfelle også i gavlene.  Vinduene mot elva er i 1.etasje blendet på innsiden fordi kjøle- 

og fryserom er plassert rett innenfor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eksteriørverdier og -kvaliteter som må tas vare på:  

 Hovedform og dimensjoner, samt det som er tilbake av 

den opprinnelige tømmerkassen. 

 

 

Konstruksjon: 

Tømmerkasser og hoved konstruksjoner (Primær- og sekundær) forutsettes bevart. Gode takhøyder. 

 

Interiør: 

Eldre overflater er for en stor del tildekket av nyere kledning slik at verdier i liten grad kan vurderes. 

 



 

Drøfting av potensial: 

Portakser bør gjeninnføres i begge gavler , fortrinnsvis i samsvar med dokumentasjon av tidligere utforming; 

men  kan også være akseptabelt uten eksakt dokumentasjon.  I fasadene forøvrig kan det åpnes for endringer 

av vindusformater og vinduers plassering. Prinsippet om at det ikke skal tas nye hull i tømmerkasse gjelder.  På 

langfasaden bør kunne åpnes for utvendig etterisolering for å få kjellermurene og ytterveggen i samme liv. 

Liggende kledning bør endres og åpen svalgang kan om ønskelig gjerne vurderes innkledt. 

Uteservering har et ekstra rekkverk i tre utenpå det kommunale.  Dette rekkverket bør erstattes av 

transparent rekkverk i glass eller lignende, alternativt med seilduk eller annet lett materiale som gjør at 

uteserveringen oppleves å være frigjort fra bygningen. 

 

 

Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse B – høy antikvarisk verdi : 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 13 brygger i antikvarisk klasse B.  Alle disse er eldre tømmerbrygger der 

vesentlige antikvariske verdier er i behold, i tillegg til at hovedform og karakter utgjør noen av de viktigste 

elementene i kulturmiljøet.  Disse bryggene har i stor grad eldre kledning, eldre vinduer, omramninger, 

takelhus og eldre taktekking i behold. Uttrykket preges av aldersverdier som er helt sentrale for opplevelsen 

og forståelsen kulturmiljøet som helhet. Også til dels store interiørverdier er i behold.  I disse bryggene mener 

byantikvaren at det på grunn av bryggenes sårbarhet mht kulturhistoriske verdier ikke kan åpnes for 

boligbruk. Dette fordi boligetablering vil medføre at antikvariske verdier går tapt, og fordi boligseksjonering vil 

gjøre det svært krevende å ta vare på iboende verdier. Det vil også være svært vanskelig å reversere bruken til 

bolig tilbake til andre, mer allment tilgjengelige bruksformål dersom dette en gang i fremtiden skulle bli 

aktuelt og ønskelig. For næringsvirksomhet må bryggene også kunne tilby et visst volum for at større bedrifter 

kan flytte inn. Muligheten til å oppleve den historiske bebyggelsen gjennom aktiviteter i flere etasjer er viktig, 

og er lite forenlig med at det åpnes for boligformål.   

Byantikvaren anbefaler derfor at Kjøpmannsgata 25 opprettholder regulering til næringsformål.   

Kulturminneverdier i interiør bør registreres nærmere. Dersom det kan dokumenteres at kulturminneverdier 

kan ivaretas, kan det vurderes boliger fra 3.etasje og opp. Boligformål må i tillegg vurderes opp mot bruken av 

byrommet Kongens gate allmenning til ulike typer arrangement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kjøpmannsgata 27                            Antikvarisk klasse A – Svært høy antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Kort omtale/beskrivelse: 
Denne bryggen er bygget på 1860-tallet, og er svært godt bevart, med mange aldersverdier i form av 

kledninger, listverk og vinduer i behold. Noe av kledningen er trolig fra 1950-tallet, andre deler er eldre. 

Også innvendig er den opprinnelige karakteren i behold i alle etasjer.   I et godkjent ombyggingsprosjekt er det 

akseptert noen flere vinduer i fasaden mot allmenningen, basert på dokumentasjon. Det bør ikke tillates flere 

hull i ytterveggenes tømmerkasse. 

 

 
 

 

Eksteriørverdier og -kvaliteter som må tas vare på: 

 Hovedform og tømmerkasse. Vindusformater/åpninger mht plassering og proporsjoner 

 Vinduer 

 Panelkledningen 

 Listverk 

 Den inntrukne flatbryggen langs elven 

 Alle portene 

 De skifertekkede takflatene, særlig viktig mot allmenningen og i valmene 

 

Konstruksjon: 

Tømmerkasser og hoved konstruksjoner (Primær- og sekundær) forutsettes bevart. Middels takhøyder.  

 

Interiør: 

Hele bryggas interiør er stort sett uendret fra byggeår. Trapp, innvendige dører til tømrede boder, 

tømmervegger og gulvbord er intakt og må bevares. De store åpne rommene fra 2.etasje og opp gir interiøret 

et stort opplevelsepotensial og bør ikke deles opp i små lukkede arealer. 

 

Drøfting av potensial: 

 Murt og pusset reposblokk mot gaten kan tenkes fjernet, og da erstattes av 

 Eventuell ny rampe, gjerne utført som et sentralmotiv 

 I svalgang kan rekkverk endres, rekkverkets farge som bakvegg bør derimot beholdes 

 Smårutevindu i portaksen mot elven bør erstattes av port 

 



Anbefaling vedrørende eventuell bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse A – svært høy 

antikvarisk verdi: 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 5 brygger i antikvarisk klasse A. Dette er eldre brygger med svært store 

antikvariske verdier i behold, i tillegg til at hovedform og karakter utgjør noen av de aller viktigste elementene i 

kulturmiljøet.  Disse bryggene har i stor grad eldre kledning, eldre vinduer, omramninger, takelhus og eldre 

taktekking i behold. Uttrykket preges av aldersverdier som er helt sentrale for opplevelsen og forståelsen 

kulturmiljøet som helhet.  Også store interiørverdier er gjennomgående i behold.   I disse antikvarisk aller mest 

verdifulle bryggene mener byantikvaren at det på grunn av sårbarhet mht kulturhistoriske verdier ikke noe sted 

bør åpnes for boligetablering, og at det ikke under noen omstendigheter bør gjøres unntak fra denne regelen. 

Boligetablering vil, gjennom det og skulle oppfylle myndighetskrav til lyd og brann med mer, medføre at 

antikvariske verdier går tapt. Boligseksjonering vil gjøre det svært krevende å ta vare på iboende verdier, og  i 

tillegg vil det være ytterst vanskelig å reversere boligbruken tilbake til andre, mer allment tilgjengelige 

bruksformål dersom dette en gang i fremtiden skulle bli aktuelt og ønskelig.  Byantikvaren anbefaler derfor at 

Kjøpmannsgata 27 opprettholder regulering til næringsformål,  uten mulighet for unntak. 

 

 

Kjøpmannsgata 29                           Antikvarisk klasse A – Svært høy antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Kort omtale/beskrivelse: 

Bygget år 1800, og har svært høy antikvarisk verdi. I 1.etasje mot 

gate er det helt tømmer i midtaksen, med porten liggende på 

siden (sidegangsbrygge).   Nr. 29 er en av de få med sidegang klart 

markert i fasaden, et eksteriørtrekk som må beholdes.  Mot gate 

ligger vannbrettet i dag på gatenivå , det bør etableres en bedre 

løsning på dette punkt i forbindelse med ny opparbeidelse av 

gaten (for eksempel med  stensatt renne). 

Det generelle inntrykk er en usymmetrisk og fortellende 

eksteriørkarakter.   Også mot elven er vesentlige aldersverdier i 

behold - synlig ende på tømmerkasser viser at det her har vært 

svalganger. 

 
 

 

Eksteriørverdier og -kvaliteter som må tas vare på: 

 Hovedform og tømmerkasse 

 Kledning, vindu  og listverk i 3.og 4.etg mot gate 

 Kledning, vindu  og listverk i fasade mot elv med unntak av 

toramsvindu i plan 1 

 Portene 

 Gerikter over vindu i 1.etg mot gate 

 

 

Konstruksjon: 

Tømmerkasser og hoved konstruksjoner (Primær- og sekundær) forutsettes bevart.   

 

Interiør: 

Deler av bryggas interiør er lite endret fra byggeår. Trapper, tømmervegger og gulvbord er intakt og må 

bevares. Likeledes vinnehjulet. 

 

Drøfting av potensial: 

 2 rams vindu i fasade mot elv kan vurderes erstattet av rekonstruksjon over portmotiv 



 I utgangspunktet er det ikke åpning for å rekonstruere flatbrygger. Begrunnelsen for dette er nye 

aldersverdier i form av panel fra 1910-1920. Likevel må det diskuteres å åpne svalganger hvis det i 

sammenhengen gir stor gevinst, dvs får en synergieffekt for andre eiendommer eller blir tilgjengelig for 

byens befolkning 

 

Anbefaling vedrørende eventuell bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse A : 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 5 brygger i antikvarisk klasse A. Dette er eldre brygger med svært store 

antikvariske verdier i behold, i tillegg til at hovedform og karakter utgjør noen av de aller viktigste elementene 

i kulturmiljøet.  Disse bryggene har i stor grad eldre kledning, eldre vinduer, omramninger, takelhus og eldre 

taktekking i behold. Uttrykket preges av aldersverdier som er helt sentrale for opplevelsen og forståelsen 

kulturmiljøet som helhet.  Også store interiørverdier er gjennomgående i behold.   I disse antikvarisk aller mest 

verdifulle bryggene mener byantikvaren at det på grunn av sårbarhet mht kulturhistoriske verdier ikke noe 

sted bør åpnes for boligetablering, og at det ikke under noen omstendigheter bør gjøres unntak fra denne 

regelen. Boligetablering vil, gjennom det og skulle oppfylle myndighetskrav til lyd og brann med mer, medføre 

at antikvariske verdier går tapt. Boligseksjonering vil gjøre det svært krevende å ta vare på iboende verdier, og  

i tillegg vil det være ytterst vanskelig å reversere boligbruken tilbake til andre, mer allment tilgjengelige 

bruksformål dersom dette en gang i fremtiden skulle bli aktuelt og ønskelig.  Byantikvaren anbefaler derfor at 

Kjøpmannsgata 29 opprettholder regulering til næringsformål,  uten mulighet for unntak. 

 

 

 

 

Kjøpmannsgata 31                                              Antikvarisk klasse C – antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Kort omtale/beskrivelse: 

Bygget i betong og mur og sto ferdig i 1956.  Nåværende fasade, bl.a. med særegen metallkledning, er fra 

slutten av 1980-årene.  Bygningen er i sitt uttrykk er en god del  endret i forhold til det opprinnelige (jfr. nr 17 

der den opprinnelige karakter er i behold). I dimensjoner, hovedform og fasadeoppbygging  godt tilpasset 

bryggerekken. Ombyggingen på 1980-tallet, som også omfatter utvendig isolering av langvegger og gavler, gjør 

at brygga, tross materialkontrastene,  stadig kan oppleves å være godt tilpasset omgivelsene. 

 

 
 



 

Eksteriørverdier og -kvaliteter som må tas vare på: 

 

 Hovedformen og dimensjonene. 

  Aksemotivet på elvesiden  

 

Konstruksjon: 

Ingen spesielle begrensninger 

 

Interiør: 

Ingen spesielle begrensninger 

 

  

 
Drøfting av  potensial: 

Det er et potensial for arkitektonisk forbedring, spesielt  av gatefasaden og da i særdeleshet i 1. etg.  

Endringer innenfor rammen av hovedformen, og som bygger på bryggefasadenes typologi, kan aksepteres, 

herunder også endringer av utvendig materialbruk. 

 

Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse C: 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 5 brygger i antikvarisk klasse C o g 2 uten klassifisering. Dette er bygninger 

fra etterkrigstiden der den antikvariske verdien først og fremst er knyttet til hovedform og karakter som 

integrert del av bryggemiljøet.  Med ett unntak (Kjøpmannsgaten 5) er dette bygninger i betong og/eller mur. I 

disse bygningene mener byantikvaren at det ut fra en kulturhistorisk og kulturmiljømessig  betraktning, kan 

åpnes for boligformål på alle plan over 2. etasje forutsatt at eksteriørverdier som nevnt over blir ivaretatt. 

 Krav til boliger i PBL er ikke vurdert og kan redusere potensialet grunnet andre forhold enn de antikvariske. 

Bryggerekkens store verdi og potensial som kulturmiljø tilsier at privatisering og lukkethet, bl.a. som følge av 

boligbruk, må begrenses.  Det er derfor nødvendig at boligbruk ikke tillates i de mest verneverdige bryggene. 

For å oppnå den miljø- og bruksmessige vitalisering vi ønsker er det svært viktig at 1. etasjene forblir åpne og 

publikumsrettete, og at næringer og andre virksomheter som flytter inn gis mulighet for å ekspandere og ha 

tilstrekkelig areal for sin virksomhet i mer enn bare 1.etasje.  Muligheten til å oppleve den historiske 

bebyggelsen ved at det gis plass til egnede virksomheter i de nedre etasjene er svært viktig; og er ikke forenlig 

med boligbruk. ”Døde” arealer i form av store inngangspartier, avfallsrom, boder, sykkelparkering og lignende 

i områder som ligger ut mot fasadene må også unngås - den kommende reguleringsplanen må sikre at slike 

funksjoner,  i den grad det er behov for dem, blir lagt andre steder. 

 

 

  



 

Kjøpmannsgata 33                                       Antikvarisk klasse B – høy antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Kort omtale/beskrivelse: 

Sannsynligvis bygget kort etter 1740, og er dermed en av de eldste bryggene.  Opprinnelig sidegang i 1.etasje. 

Mot gate er i dag 1.etasje inntrukket. Vinduene i de øvre etasjene i begge fasader har aldersverdi, 

vindusbåndene i 1. og 2.etg er nyere. Portene har aldersverdi, spesielt den lille porten i toppen av elvefasaden.  

Panelkledning har ikke aldersverdi, trolig heller ikke listverk. Mot elven har det trolig vært svalganger i 1. og 

2.etasje, dette kan være den direkte forklaring på dagens vindusbånd. 

 

 
 

Eksteriørverdier og -kvaliteter som må tas vare på: 

 Hovedform og tømmerkasse 

 Takelhus og taktekking 

 Portmotiv og eldre porter 

 Vinduer med aldersverdier i de øvre etasjer (4.etg og loft) Vindusbånd et i 2.etasje mot gate bør beholdes 

på hver side av porten, likeledes vindusbåndene mot elven (med mindre man her skulle ønske å vurdere en 

rekonstruksjon av svalgangene). 

Konstruksjon: 

Tømmerkasser og hoved konstruksjoner (Primær- og sekundær) forutsettes bevart. Lave etasjehøyder gir 

grunnlag for å kunne vurdere å åpne helt eller delvis mellom etasjer. Ny heis og trapp er under etablering 

(2016) 

Interiør: 

Betydelige interiørkvaliteter. Eksponerte tømmervegger, reisverksvegger og konstruksjoner som må bevares. 

 

Drøfting av potensial: 

 Mot gaten bør veggen i første etasje trekkes frem til det øvrige veggliv. 

 Portaksemotiv mot gaten bør retableres i 1., og også i 2. etasje. 

 Dørblad med smårutevinduer i portene i 1. og 2. etasje mot elven bør erstattes av porter uten 

historiserende vindusmotiv  

 I 1. etasje mot gaten bør det ved reetablering av ny vegg  om ønskelig kunne tenkes en løsning med større 

vindusåpninger, også utenfor portaksen. NB at det i så fall bør legges vekt på å få en markering av 

sidegangsmotivet  

 Detaljutformingen av vindusbåndene kan vurderes. 

 Gjeninnføring av svalganger mot elven kan muligens være aktuelt å vurdere (forutsetter tilstrekkelig 

dokumentasjon). 



Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse B – høy antikvarisk verdi : 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 13 brygger i antikvarisk klasse B.  Alle disse er eldre tømmerbrygger der 

vesentlige antikvariske verdier er i behold, i tillegg til at hovedform og karakter utgjør noen av de viktigste 

elementene i kulturmiljøet.  Disse bryggene har i stor grad eldre kledning, eldre vinduer, omramninger, 

takelhus og eldre taktekking i behold. Uttrykket preges av aldersverdier som er helt sentrale for opplevelsen 

og forståelsen kulturmiljøet som helhet. Også til dels store interiørverdier er i behold.  I disse bryggene mener 

byantikvaren at det på grunn av bryggenes sårbarhet mht kulturhistoriske verdier ikke kan åpnes for 

boligbruk. Dette fordi boligetablering vil medføre at antikvariske verdier går tapt, og fordi boligseksjonering vil 

gjøre det svært krevende å ta vare på iboende verdier. Det vil også være svært vanskelig å reversere bruken til 

bolig tilbake til andre, mer allment tilgjengelige bruksformål dersom dette en gang i fremtiden skulle bli 

aktuelt og ønskelig. For næringsvirksomhet må bryggene også kunne tilby et visst volum for at større bedrifter 

kan flytte inn. Muligheten til å oppleve den historiske bebyggelsen gjennom aktiviteter i flere etasjer er viktig, 

og er lite forenlig med at det åpnes for boligformål.   

Byantikvaren anbefaler derfor at Kjøpmannsgata 33 opprettholder regulering til næringsformål.  

 

  

 

 

 

Kjøpmannsgata 35                                       Antikvarisk klasse B – høy antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Kort omtale/beskrivelse: 
Bygget 1904, som den siste tømmerbryggen i Kjøpmannsgaten . Senere refundamentert. 

Mot Kjøpmannsgata er 1.etasje dårlig løst. Portparti er inntrukket og det finnes ikke gamle porter. Sidelister 

ved portåpninger  er brudt  ved alle horisontale linjer, dette er ikke i tråd med tidligere tradisjon.. Noen små 

felt har eldre liggende kledning. Bånd i fasade mellom 2. og 3.etsaje har en dårlig utførelse.  

Mot elva er det aldersverdier i kledning. Liggende panel er trolig fra byggeåret 1904. Det kan ha vært flere 

vinduer i nedre etasje. 

 

 
 

 

Eksteriørverdier og -kvaliteter som må tas vare på: 

 Hovedform og tømmerkasse 

 Vindusformater/åpninger mht plassering og proporsjoner 

 Port mot elven i kjeller 

 



Konstruksjon: 

Tømmerkasser og hoved konstruksjoner (Primær- og sekundær) forutsettes bevart. Brukbare takhøyder. 

Begrensede åpninger mellom etasjer kan vurderes for å skape økt romlighet. 

 

Interiør: 

Eldre overflater er for en stor del tildekket av nyere kledning slik at verdier i liten grad kan vurderes. 

 

Drøfting av potensial: 

 Flere dårlige løsninger mht utførelse i fasade 

 En rekonstruksjon basert på dokumentasjon av tidligere tilstand kan være akseptabelt 

 Modumstiger i fasade bør snarest mulig fjernes. 

 Sidelister ved portåpninger bør endres slik at den bryter alle horisontale linjer. 

 

Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse B – høy antikvarisk verdi : 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 13 brygger i antikvarisk klasse B.  Alle disse er eldre tømmerbrygger der 

vesentlige antikvariske verdier er i behold, i tillegg til at hovedform og karakter utgjør noen av de viktigste 

elementene i kulturmiljøet.  Disse bryggene har i stor grad eldre kledning, eldre vinduer, omramninger, 

takelhus og eldre taktekking i behold. Uttrykket preges av aldersverdier som er helt sentrale for opplevelsen 

og forståelsen kulturmiljøet som helhet. Også til dels store interiørverdier er i behold.  I disse bryggene mener 

byantikvaren at det på grunn av bryggenes sårbarhet mht kulturhistoriske verdier ikke kan åpnes for 

boligbruk. Dette fordi boligetablering vil medføre at antikvariske verdier går tapt, og fordi boligseksjonering vil 

gjøre det svært krevende å ta vare på iboende verdier. Det vil også være svært vanskelig å reversere bruken til 

bolig tilbake til andre, mer allment tilgjengelige bruksformål dersom dette en gang i fremtiden skulle bli 

aktuelt og ønskelig. For næringsvirksomhet må bryggene også kunne tilby et visst volum for at større bedrifter 

kan flytte inn. Muligheten til å oppleve den historiske bebyggelsen gjennom aktiviteter i flere etasjer er viktig, 

og er lite forenlig med at det åpnes for boligformål.   

Byantikvaren anbefaler derfor at Kjøpmannsgata 35 opprettholder regulering til næringsformål.   

Kulturminneverdier i interiør bør registreres nærmere. Dersom det kan dokumenteres at kulturminneverdier 

kan ivaretas, kan det vurderes boliger fra 3.etasje og opp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kjøpmannsgata 37                                       Antikvarisk klasse B – høy antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Kort omtale/beskrivelse: 
Bygget omkring år 1800.  Istandsatt og bygget om til kontorer i 2004-2006    Vinduer ble da skiftet, og besitter 

ikke vesentlige aldersverdier;  slike verdier er imidlertid i behold i kledninger, gerikter og porter. 

 

Istandsettingen i 2004-06 representerer det første forsøket på en samlet istandsetting av en brygge i nyere tid, 

der også bevaring av historiske verdier og karakter innvendig er tillagt avgjørende vekt.  

 

 
 

 

Eksteriørverider og –kvaliteter som må tas vare på: 

 Hovedformen. 

 Vindusformater/åpninger mht plassering og proporsjoner 

 Aldersverdier i kledning mot elv og delvis også mot gate 

 Porter og noen gerikter. 

 

 

Konstruksjon: 

Tømmerkasser og hoved konstruksjoner (Primær- og sekundær) forutsettes bevart. Tiltak er allerede gjort for 

å oppnå tilstrekkelige takhøyder. Plan er slått sammen og det er åpnet mellom etasjer. 

 

Interiør: 

Bygningen har i dag et begrenset endringspotensial da betydelig istandsetting allerede er gjennomført  på en 

måte som fremhever bryggas historie og særegenhet. Spesielt gir de store branncellene som går over flere 

etasjer mulighet for eksponering av iboende kvaliteter. Måten dette er løst på gir imidlertid lite rom for 

ytterligere endringer av vesentlig omfang. Både eksteriør og interiør er eksponert på en lesbar måte. 

 

  

Drøfting av potensial: 

 Kvaliteten på detaljering og materialbruk utvendig kan forbedres. 

 Det bør males gult over og under porter i tråd med tradisjon  

Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse B : 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 13 brygger i antikvarisk klasse B.  Alle disse er eldre tømmerbrygger der 

vesentlige antikvariske verdier er i behold, i tillegg til at hovedform og karakter utgjør noen av de viktigste 

elementene i kulturmiljøet.  Disse bryggene har i stor grad eldre kledning, eldre vinduer, omramninger, 

takelhus og eldre taktekking i behold. Uttrykket preges av aldersverdier som er helt sentrale for opplevelsen 

og forståelsen kulturmiljøet som helhet. Også til dels store interiørverdier er i behold.  I disse bryggene mener 



byantikvaren at det på grunn av bryggenes sårbarhet mht kulturhistoriske verdier ikke kan åpnes for 

boligbruk. Dette fordi boligetablering vil medføre at antikvariske verdier går tapt, og fordi boligseksjonering vil 

gjøre det svært krevende å ta vare på iboende verdier. Det vil også være svært vanskelig å reversere bruken til 

bolig tilbake til andre, mer allment tilgjengelige bruksformål dersom dette en gang i fremtiden skulle bli 

aktuelt og ønskelig. For næringsvirksomhet må bryggene også kunne tilby et visst volum for at større bedrifter 

kan flytte inn. Muligheten til å oppleve den historiske bebyggelsen gjennom aktiviteter i flere etasjer er viktig, 

og er lite forenlig med at det åpnes for boligformål.   

Byantikvaren anbefaler derfor at Kjøpmannsgata 37 opprettholder regulering til næringsformål.   

 

 

 

 

 

Kjøpmannsgata 41                                                Antikvarisk klasse C – antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Kort omtal/beskrivelse: 
Erstatter 4 tømrede brygger som ble revet på slutten av 1950-tallet.  Anlegget har historisk betydning som det 

første store prosjektet der en bevisst formmessig tilpasning til bryggerekken er lagt til grunn.  Dette sier mye 

både om datidens arkitektursyn og om den antikvariske vurdering i tiden.  Ble bygget for å romme et 

forretningssenter, men ble i stedet parkeringshus. 

 

 
 

Eksteriørverdier og -kvaliteter som må tas vare på: 

 Typologien og strukturen i fasadene er viktig, men det kan være aktuelt å vurdere betydelige endringer ut- 

og innvendig som ledd i tilpasning til ny bruk. Vertikaliteten og uttrykksmåtene  i fasadene bør da beholdes. 

 

Konstruksjon: 

Ingen spesielle begrensninger 

 

Interiør: 

Ingen spesielle begrensninger 

 

  

Drøfting av potensial: 

 Når det ikke lenger vil være behov eller grunnlag for bilparkeringshus i Kjøpmannsgaten kan dette anlegget 

gi plass til mange forskjellige bruksformål.   Bevaring av typologien vil da være et viktig utgangspunkt for 

transformasjonen.   

  



Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse C: 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 5 brygger i antikvarisk klasse C o g 2 uten klassifisering. Dette er bygninger 

fra etterkrigstiden der den antikvariske verdien først og fremst er knyttet til hovedform og karakter som 

integrert del av bryggemiljøet.  Med ett unntak (Kjøpmannsgaten 5) er dette bygninger i betong og/eller mur. I 

disse bygningene mener byantikvaren at det ut fra en kulturhistorisk og kulturmiljømessig  betraktning, kan 

åpnes for boligformål på alle plan over 2. etasje forutsatt at eksteriørverdier som nevnt over blir ivaretatt. 

 Krav til boliger i PBL er ikke vurdert og kan redusere potensialet grunnet andre forhold enn de antikvariske. 

Boligformål må i tillegg vurderes opp mot fremtidig bruk av allmenningen. 

Bryggerekkens store verdi og potensial som kulturmiljø tilsier at privatisering og lukkethet, bl.a. som følge av 

boligbruk, må begrenses.  Det er derfor nødvendig at boligbruk ikke tillates i de mest verneverdige bryggene. 

For å oppnå den miljø- og bruksmessige vitalisering vi ønsker er det svært viktig at 1. etasjene forblir åpne og 

publikumsrettete, og at næringer og andre virksomheter som flytter inn gis mulighet for å ekspandere og ha 

tilstrekkelig areal for sin virksomhet i mer enn bare 1.etasje.  Muligheten til å oppleve den historiske 

bebyggelsen ved at det gis plass til egnede virksomheter i de nedre etasjene er svært viktig; og er ikke forenlig 

med boligbruk. ”Døde” arealer i form av store inngangspartier, avfallsrom, boder, sykkelparkering og lignende i 

områder som ligger ut mot fasadene må også unngås - den kommende reguleringsplanen må sikre at slike 

funksjoner,  i den grad det er behov for dem, blir lagt andre steder. 

 

 

 

 

Kjøpmannsgata 51                                       Antikvarisk klasse B – høy antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

 

Kort omtale/beskrivelse: 
Bygget litt etter 1850. Gatefasaden  har panelkledning og vinduer/overstykker fra 1980-tallet, med unntak av 

øverste etasje, der både vinduer og panel har aldersverdier i behold. På langfasade finnes en god del gammel 

kledning; portmotivet på langfasaden har sannsynligvis gått helt ned. Det kan her være i behold eldre 

portåpninger ut over de som vises i dag, disse bør kunne tenkes reetablert i henhold til dokumentasjon. 

På elvesiden er eldre kledning i behold, med unntak av de to nederste etasjene.  Én gammel port er i behold, i 

kjeller. 

På taket ligger gammel teglstein som ble lagt om for ca 10 år siden. Denne er fint lagt og bør beholdes. 

 

 
 



Eksteriørverdier og –kvaliteter som må tas vare på: 

 Hovedform og tømmerkasse 

 Vindusformater/åpninger mht plassering og proporsjoner 

 Eldre panelkledning og én port 

 

 

Konstruksjon: 

Tømmerkasser og hoved konstruksjoner (Primær- og sekundær) forutsettes bevart. . Der det er spesielt lave 

takhløyder kan det vurderes etablert åpninger meøom etasjer  som et ledd i å skape tilstrekkelig romlighet og 

brukbarhet. 

 

Interiør: 

Eldre overflater er for en stor del tildekket av nyere kledning slik at verdier i liten grad kan vurderes. 

 

  

Diskusjon rundt potensial 

 Rekonstruksjon av deler av langfasaden bør kunne vurderes, bl.a. som ledd i å skape gode lysforhold 

innvendig  

 Bygningens møte med allmenningen bør utvikles som et særskilt miljøprosjekt 

 

Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse B – høy antikvarisk verdi: 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 13 brygger i antikvarisk klasse B.  Alle disse er eldre tømmerbrygger der 

vesentlige antikvariske verdier er i behold, i tillegg til at hovedform og karakter utgjør noen av de viktigste 

elementene i kulturmiljøet.  Disse bryggene har i stor grad eldre kledning, eldre vinduer, omramninger, 

takelhus og eldre taktekking i behold. Uttrykket preges av aldersverdier som er helt sentrale for opplevelsen og 

forståelsen kulturmiljøet som helhet. Også til dels store interiørverdier er i behold.  I disse bryggene mener 

byantikvaren at det på grunn av bryggenes sårbarhet mht kulturhistoriske verdier ikke kan åpnes for boligbruk. 

Dette fordi boligetablering vil medføre at antikvariske verdier går tapt, og fordi boligseksjonering vil gjøre det 

svært krevende å ta vare på iboende verdier. Det vil også være svært vanskelig å reversere bruken til bolig 

tilbake til andre, mer allment tilgjengelige bruksformål dersom dette en gang i fremtiden skulle bli aktuelt og 

ønskelig. For næringsvirksomhet må bryggene også kunne tilby et visst volum for at større bedrifter kan flytte 

inn. Muligheten til å oppleve den historiske bebyggelsen gjennom aktiviteter i flere etasjer er viktig, og er lite 

forenlig med at det åpnes for boligformål.   

Byantikvaren anbefaler derfor at Kjøpmannsgata 51 opprettholder regulering til næringsformål.    

Kulturminneverdier i interiør bør registreres nærmere. Dersom det kan dokumenteres at kulturminneverdier 

kan ivaretas, kan det vurderes boliger fra 3.etasje og opp. Boligformål må i tillegg vurderes opp mot fremtidig 

bruk av allmenningen. 

  



Kjøpmannsgata 53-55                     Antikvarisk klasse A – svært høy antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Kort omtale/beskrivelse: 
Dette er opprinnelig to sidegangsbrygger, oppført med relativ stor avstand i tid: På 1760-tallet (nr. 53), og i 

1839 (nr.55).  Nr. 53 er i dag i hovedsak fundamentert på en naturstensmur, nr. 55 i betydelig større grad på 

trepeler.  

Det er store aldersverdier i behold i fasadene; både i kledninger, vinduer og porter. Bygningen har i dag et stort 

vedlikeholdsbehov, bl.a. pelefundamentene. 

Svalgang (med den originale tilevegg) er i behold bak ytterveggkledningen i 2. etasje mot elven. 

Spesiell detalj:  Toppen av pelene stikker frem foran panelkledningen, og er utstyrt med skråstilte dekkbord. 

 

 
 

Eksteriørverdier og -kvaliteter som må tas vare på: 

 Hovedformen og de bevarte sporene av begge tømmerkasser i sin helhet. 

 All eldre kledning, alle vinduer (unntatt 1. etasje mot gaten), alle porter;  takelhusene 

 

Konstruksjon: 

Tømmerkasser og hoved konstruksjoner (Primær- og sekundær) forutsettes bevart. Der det er spesielt lave 

takhøyder kan det vurderes å etablere åpninger mellom etasjene som ledd i å skape tilstrekkelig romlighet og 

brukbarhet. 

 

Interiør: 

Bryggas interiør ( med unntak av første etasje som er vesentlig ombygget) er lite endret fra byggeår i 

1767/1839. Trapp, innvendige dører til tømrede boder, tømmervegger og gulvbord er intakt og må bevares. 

Både store åpne rom og tømrede boder gjør at interiøret har et betydelig opplevelsespotensial. 

 

  

Drøfting av potensial: 

I fasade mot gate mangler aldersverdier i 1. etasje;  ytterveggen er her erstattet med store forretningsvinduer, 

og et større veggparti er trukket flere meter tilbake.  En delvis dokumentert prinsipprekonstruksjon av hel vegg 

i 1.etasje mot gaten er (2014) prosjektert og akseptert av byantikvaren.  

 

Gjenåpning av svalganger har vært diskutert. Det er ikke grunnlag for en total generell avvisning av å gjenåpne 

svalgangene karakteristisk historisk element i bryggene, men dette må veies opp mot  aldersverdier.  I dette 

tilfelle bør eksisterende aldersverdier i kledning m.v. veie tyngst.    

 

 

 



Anbefaling vedrørende eventuell bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse A  - høy antikvarisk 

verdi: 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 5 brygger i antikvarisk klasse A. Dette er eldre brygger med svært store 

antikvariske verdier i behold, i tillegg til at hovedform og karakter utgjør noen av de aller viktigste elementene i 

kulturmiljøet.  Disse bryggene har i stor grad eldre kledning, eldre vinduer, omramninger, takelhus og eldre 

taktekking i behold. Uttrykket preges av aldersverdier som er helt sentrale for opplevelsen og forståelsen 

kulturmiljøet som helhet.  Også store interiørverdier er gjennomgående i behold.   I disse antikvarisk aller mest 

verdifulle bryggene mener byantikvaren at det på grunn av sårbarhet mht kulturhistoriske verdier ikke noe sted 

bør åpnes for boligetablering, og at det ikke under noen omstendigheter bør gjøres unntak fra denne regelen. 

Boligetablering vil, gjennom det og skulle oppfylle myndighetskrav til lyd og brann med mer, medføre at 

antikvariske verdier går tapt. Boligseksjonering vil gjøre det svært krevende å ta vare på iboende verdier, og  i 

tillegg vil det være ytterst vanskelig å reversere boligbruken tilbake til andre, mer allment tilgjengelige 

bruksformål dersom dette en gang i fremtiden skulle bli aktuelt og ønskelig.  Byantikvaren anbefaler derfor at 

Kjøpmannsgata 53/55 opprettholder regulering til næringsformål,  uten mulighet for unntak. 

 

 

 

 

Kjøpmannsgata 57                            Antikvarisk klasse A – svært høy antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Kort omtale/beskrivelse: 

Ant. bygget rundt 1740 (som midtgangsbrygge), og dermed en av de aller eldste som i dag er i 

behold i Kjøpmannsgaten. 
I gatefasaden er kledning, vinduer og listverk av nyere dato. Flere porter har stor aldersverdi.  Portåpningene 

er høyst sannsynlig de opprinnelige og må beholdes. 

Mot elva er tømmerveggen eksponert i fasaden. Denne fasaden har, som den eneste, trolig aldri vært panelt.  

Svalgang i behold i 1. og 2.etasje. I 2.etasje er i senere tid montert ”foldespiler”. 

 

 
 

Eksteriørverdier og –kvaliteter som må bevares: 

 Hovedformen, alle åpninger, eldre elementer i fasadekomposisjonen 

 Svalgangene 

 Den eksponerte tømmerfasaden mot elven 

 



 

Konstruksjon: 

Tømmerkasser og hoved konstruksjoner (Primær- og sekundær) forutsettes bevart. Med en gjennomgående 

lav takhøyde er det i denne brygga allerede  for mange år tilbake etablert åpninger mellom etasjer som ledd i 

å skape tilstrekkelig romlighet og brukbarhet. 

 

 

Interiør: 

Eldre overflater er for en stor del tildekket av nyere kledning slik at verdier i liten grad kan vurderes. 

 

  

Drøfting av potensial: 

I fasade mot gate må gesimsen mellom 1. og 2. etasje brytes, og nåvkasser føres ned. Nytt vannbrett må 

monteres. 

Dør i 1. etasje mot elven er sterkt skjemmende og bør skiftes. 

Eldre enkeltkrum tegl på tak må beholdes 

Beisbehandlingen av elvefasaden bør på sikt erstattes av tjærebredning 

 

 

Anbefaling vedrørende eventuell bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse A – svært høy 

antikvarisk verdi: 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 5 brygger i antikvarisk klasse A. Dette er eldre brygger med svært store 

antikvariske verdier i behold, i tillegg til at hovedform og karakter utgjør noen av de aller viktigste elementene 

i kulturmiljøet.  Disse bryggene har i stor grad eldre kledning, eldre vinduer, omramninger, takelhus og eldre 

taktekking i behold. Uttrykket preges av aldersverdier som er helt sentrale for opplevelsen og forståelsen 

kulturmiljøet som helhet.  Også store interiørverdier er gjennomgående i behold.   I disse antikvarisk aller mest 

verdifulle bryggene mener byantikvaren at det på grunn av sårbarhet mht kulturhistoriske verdier ikke noe 

sted bør åpnes for boligetablering, og at det ikke under noen omstendigheter bør gjøres unntak fra denne 

regelen. Boligetablering vil, gjennom det og skulle oppfylle myndighetskrav til lyd og brann med mer, medføre 

at antikvariske verdier går tapt. Boligseksjonering vil gjøre det svært krevende å ta vare på iboende verdier, og  

i tillegg vil det være ytterst vanskelig å reversere boligbruken tilbake til andre, mer allment tilgjengelige 

bruksformål dersom dette en gang i fremtiden skulle bli aktuelt og ønskelig.  Byantikvaren anbefaler derfor at 

Kjøpmannsgata 57 opprettholder regulering til næringsformål,  uten mulighet for unntak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Kjøpmannsgata 59                                     Antikvarisk klasse B – høy antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Kort omtale/beskrivelse: 

Sannsynligvis bygget før 1740, og dermed en av de aller eldste. Har opprinnelig vært en etasje høyere 

enn nå, øvre del ødelagt i brann. Sparsomme aldersverdier tilbake i eksteriøret. Tømmerkassen er erstattet av 

støpmur i deler av 1.etasje (synlig i gatefasaden).    

Flatbryggen er i behold. 

Sveitserstilomrammede vinduer, noe som ikke er vanlig i Kjømannsgatebryggene. Portomrammingen mot 

elven er avsluttet noe for høyt. 

 
 

Eksteriørverdier og -kvaliteter som må tas vare på: 

 Gjenværende deler av opprinnelig tømmerkasse 

 Fasadeoppbyggingen, i særdeleshet dobbelportsystemet mot elven 

 

Konstruksjon: 

Tømmerkasser og hoved konstruksjoner (Primær- og sekundær) forutsettes bevart.   

 

Interiør: 

Ikke vurdert 

 

  

Drøfting av potensial: 

 Kan vurderes påbygget én etasje (som rekonstruksjon av dokumentert tidligere situasjon)) 

 Portaksen på gatesiden bør vurderes ført helt ned til gatenivå 

 Flatbryggens rekkverk må gjerne utformes i tremateriale, for eksempel som en kraftig bom med 

mørkt flettverk under. 

Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse B- høy antikvarisk verdi : 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 13 brygger i antikvarisk klasse B.  Alle disse er eldre tømmerbrygger der 

vesentlige antikvariske verdier er i behold, i tillegg til at hovedform og karakter utgjør noen av de viktigste 

elementene i kulturmiljøet.  Disse bryggene har i stor grad eldre kledning, eldre vinduer, omramninger, 

takelhus og eldre taktekking i behold. Uttrykket preges av aldersverdier som er helt sentrale for opplevelsen 

og forståelsen kulturmiljøet som helhet. Også til dels store interiørverdier er i behold.  I disse bryggene mener 

byantikvaren at det på grunn av bryggenes sårbarhet mht kulturhistoriske verdier ikke kan åpnes for 

boligbruk. Dette fordi boligetablering vil medføre at antikvariske verdier går tapt, og fordi boligseksjonering vil 

gjøre det svært krevende å ta vare på iboende verdier. Det vil også være svært vanskelig å reversere bruken til 



bolig tilbake til andre, mer allment tilgjengelige bruksformål dersom dette en gang i fremtiden skulle bli 

aktuelt og ønskelig. For næringsvirksomhet må bryggene også kunne tilby et visst volum for at større bedrifter 

kan flytte inn. Muligheten til å oppleve den historiske bebyggelsen gjennom aktiviteter i flere etasjer er viktig, 

og er lite forenlig med at det åpnes for boligformål.   

Byantikvaren anbefaler derfor at Kjøpmannsgata 59  opprettholder regulering til næringsformål.   

Kulturminneverdier i interiør bør registreres nærmere. Dersom det kan dokumenteres at kulturminneverdier 

kan ivaretas, kan det vurderes boliger fra 3.etasje og opp. 

 

 

Kjøpmannsgata 61                                               Antikvarisk klasse C – antikvarisk verdi 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Kort omtale/beskrivelse: 
Bygget 1962; tidligere brygge revet av de tyske okkupanter i 1942,  som ledd i å etablere brannskiller mellom ca 

femtehver brygge. 

 

Uforholdsmessig stor høyde, opprinnelig med markante smale horisontale vindusbånd, noe som ga eksteriøret 

et helt annet preg enn alle andre brygger.  Fasadene ble på 1980-tallet endret til en løsning med avgrensede 

rektangulære og kvadratiske vindusåpninger.  

Den store høyden har legitimert høyden i de nye bygningene nordenfor. 

 

 
 

 

Eksteriørverdier og –kvaliteter som må tas vare på: 

 Hovedformen 

 Den inntrukne ”Flatbryggen” mot elven. 

 Varmt grå pussfarve. 

 

 

 

Konstruksjon: 

Ingen spesielle begrensninger 

 

 

Interiør: 

Ingen spesielle begrensninger 

 

 



  

Drøfting av potensial: 

 Rekkverk mot elv burde gis en enklere form og legges på innsiden av, eller mellom, søylene. 

 Utvendig farvesetting bør ikke være for lys grå, bryggen bør holdes i en forholdsvis mørk pussfarvenyanse.  

 

Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse C: 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 5 brygger i antikvarisk klasse C o g 2 uten klassifisering. Dette er bygninger 

fra etterkrigstiden der den antikvariske verdien først og fremst er knyttet til hovedform og karakter som 

integrert del av bryggemiljøet.  Med ett unntak (Kjøpmannsgaten 5) er dette bygninger i betong og/eller mur. I 

disse bygningene mener byantikvaren at det ut fra en kulturhistorisk og kulturmiljømessig  betraktning, kan 

åpnes for boligformål på alle plan over 2. etasje forutsatt at eksteriørverdier som nevnt over blir ivaretatt. 

 Krav til boliger i PBL er ikke vurdert og kan redusere potensialet grunnet andre forhold enn de antikvariske. 

Bryggerekkens store verdi og potensial som kulturmiljø tilsier at privatisering og lukkethet, bl.a. som følge av 

boligbruk, må begrenses.  Det er derfor nødvendig at boligbruk ikke tillates i de mest verneverdige bryggene. 

For å oppnå den miljø- og bruksmessige vitalisering vi ønsker er det svært viktig at 1. etasjene forblir åpne og 

publikumsrettete, og at næringer og andre virksomheter som flytter inn gis mulighet for å ekspandere og ha 

tilstrekkelig areal for sin virksomhet i mer enn bare 1.etasje.  Muligheten til å oppleve den historiske 

bebyggelsen ved at det gis plass til egnede virksomheter i de nedre etasjene er svært viktig; og er ikke forenlig 

med boligbruk. ”Døde” arealer i form av store inngangspartier, avfallsrom, boder, sykkelparkering og lignende i 

områder som ligger ut mot fasadene må også unngås - den kommende reguleringsplanen må sikre at slike 

funksjoner,  i den grad det er behov for dem, blir lagt andre steder. 

 

 

 

 

Kjøpmannsgata 63-65-67                                                              Antikvarisk klasse Ingen 
 

Bygger på befaring av eksteriørene i september og oktober 2014, og deretter drøfting/vurdering. 

Interiørverdier er delvis basert på befaring, delvis foto. 

 

Eksteriørverdier og –kvaliteter som må tas vare på: 
Dette var opprinnelig to bygninger. Gjenoppbygget etter brann i november 1983; eksteriøret utformet som tre 

brygger, der vinduers form og plassering i veggen, flatbrygger, portmotiv og trekledning er elementer som er 

hentet fra den tradisjonelle typologien  i bryggerekken. 

Stor, spileavblendet åpning mot Bakke bro, og lysgårder. 

 

 
 

 

 



 

Eksteriørverdier og -kvaliteter som må tas vare på: 

 Hovedformene 

 Portmotivene 

 De inntrukne ”flatbryggene” 

 Kledningstypen 

 

 

Konstruksjon: 

Ingen spesielle begrensninger 

 

Interiør: 

Ingen spesielle begrensninger 

 

  

Drøfting av potensial: 

 Flatbryggene kan være aktuelle å åpne for passasje til/fra Bakke bro, dersom dette gir en positiv funksjonell 

gevinst, dvs. får bruksmessig betydning for flere brygger oppetter elven, samt at dette blir en løsning som 

skaper tilgjengelighet for publikum. (Flatbryggespørsmålet må forutsettes behandlet i reguleringsplanen). 

 

Anbefaling vedrørende bruksendring til bolig for brygger i antikvarisk klasse C: 

Bryggerekken i Kjøpmannsgata har 5 brygger i antikvarisk klasse C o g 2 uten klassifisering. Dette er bygninger 

fra etterkrigstiden der den antikvariske verdien først og fremst er knyttet til hovedform og karakter som 

integrert del av bryggemiljøet.  Med ett unntak (Kjøpmannsgaten 5) er dette bygninger i betong og/eller mur. I 

disse bygningene mener byantikvaren at det ut fra en kulturhistorisk og kulturmiljømessig  betraktning, kan 

åpnes for boligformål på alle plan over 2. etasje forutsatt at eksteriørverdier som nevnt over blir ivaretatt. 

 Krav til boliger i PBL er ikke vurdert og kan redusere potensialet grunnet andre forhold enn de antikvariske. 

Bryggerekkens store verdi og potensial som kulturmiljø tilsier at privatisering og lukkethet, bl.a. som følge av 

boligbruk, må begrenses.  Det er derfor nødvendig at boligbruk ikke tillates i de mest verneverdige bryggene. 

For å oppnå den miljø- og bruksmessige vitalisering vi ønsker er det svært viktig at 1. etasjene forblir åpne og 

publikumsrettete, og at næringer og andre virksomheter som flytter inn gis mulighet for å ekspandere og ha 

tilstrekkelig areal for sin virksomhet i mer enn bare 1.etasje.  Muligheten til å oppleve den historiske 

bebyggelsen ved at det gis plass til egnede virksomheter i de nedre etasjene er svært viktig; og er ikke forenlig 

med boligbruk. ”Døde” arealer i form av store inngangspartier, avfallsrom, boder, sykkelparkering og lignende i 

områder som ligger ut mot fasadene må også unngås - den kommende reguleringsplanen må sikre at slike 

funksjoner,  i den grad det er behov for dem, blir lagt andre steder. 
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