
Homborsund brygge/ nærmiljøsenter

Utvikling av et lokalsamfunn

Søvig, Banen, Lauviga, Nalstein, Høyfallsvig, Røde Odde, Østerbrygge og Danneviga. 



Mye har forandret seg siste hundre år. Vi står nå foran en ny epoke



Det skjer i bygda nå

Industriområdet er i gang. Ett skritt nærmere ny vei til E-18. 

Det er stadig mer snakk om ny Gang og sykkelvei til Omre

Politikerne har lovet hall

Kommunens områdeplan for nytt boligfelt på Jortveit pågår

Ny lysløype begynner å bli ferdig

Salget har løsnet i Ramshaugveien

Sørlandet kommer til å vokse betydelig mellom Harebakken og 
Brennåsen i årene fremover, hvor mer og mer vokser sammen. 
Homborsund har en fin beliggenhet på Sørlandet. 



1960 Dagligvare med selvbetjening



Brustadbu, nærbutikk med bistro og boliger. 

Kanskje også: 

sommerrestaurant med lokaler som kan passe for lag og foreninger etc
vinterstid, 

Tankanlegg - Energistasjon, 

(Selvbetjent?) treningssenter, 

frisør, 

bryggeri,

felles kontorlandskap for enkeltpersonsbedrifter etc. (F. eks i bygget 
rett over gada) 

.. Etc

2020 (60 år senere)



Behov? 

Trengs det så mange boliger, spør flere. Blir noe liggende brakk?

Folketallet i Eide doblet seg nesten fra under 500 på innledningen til 80 
tallet til rundt 1000 på slutten av 90 tallet. Siden da har veksten for 
Homborsund vært på 15,4%

→Med så attraktivt beliggende boliger nær brygga og et slikt senter er 
det liten tvil om at dette kan selges fort. 



Prosjektets realisme: Det finnes flere eksempler vi kan trekke 
erfaringer fra med sammenlignbare trekk. Vi velger oss ut Spangereid. 
Spangereid er et tettsted i flg. hadde 685 innbyggere per 1. januar 
2017. (SSB) Jordtveit krets hadde i samme registrering 659 innbyggere. 
(SSB)

Spangereid har hatt god utvikling av et lokalsenter i forbindelse blant 
annet med etablering av Spangereidkanalen. Siste tilskudd er 
undersjøiske restauranten. Tettstedet har allerede flere 
matbutikker,bensinstasjoner, restauranter, pub, marina, fiskemottak, 
hotell, skole, barnehager og annen næringsvirksomhet. Ikke minst 
fritidsbebyggelse. 

Vi kan ikke se noen grunn til at ikke Homborsund skal kunne få til i det 
minste litt av dette.  Geografisk burde det faktisk ligge bedre til rette!



En kvalitet med Sprangereid er at man kan reise dit, parkere og så 
vandre rundt på veiene mellom all ny bebyggelse uten på noen måte å 
føle seg påtrengende. Det er noe av det samme vi håper å få til på stier 
og promenader i Homborsund. 

Stedet er som man ser på de neste bildene under stadig utvikling og 
har du ikke vært der i det siste er det vel verd et besøk







«Alle» har hver sin brygge&sjøbod
Ny fin nærbutikk – det vi ønsker oss i Homborsund



Fiskemottak, med fiskerestaurant og fiskeutsalg

Mer lokal næring



Nye skipperhus i tradisjonell stil. Kunne nesten vært 
Skipperhusene vi foreslår nede på brygga med 
strandpromenade foran. (se senere fotomontasje)





Homborsund kajakklubb

• Homborsund området er et av Sørlandets flotteste padlesteder, blant 
annet i følge Lars Verket som driver med dette på heltid. 

• På Eide skole får elevene i 7 klasse våtkort. 

• Vil kunne utløse tippemidler, annen offentlig støtte. 

• Kan tenke seg lokaler, f. eks i bodene ute på piren



Vi vil be dere tenke på dette som et lokalsentrum, der vi tilfører boliger 
og næring for å skape aktivitet, ikke at det privatiserer et offentlig 
område, tvert om et privat gjengrodd område tilgjengeliggjøres. 



Vi tar med oss litt tekst fra vegvesenets innspill til forrige 
oppstartsmelding: 

«Homborsund-halvøya representerer et typisk 
sørlandsk kystlandskap hvor mye av den historiske 
bebyggelsen er vendt mot sjøen, som var tidligere 
tiders viktigste ferdselsåre. Stedets identitet og 
attraktivitet som bosted er dette 
kulturlandskapet..»



På starten av 1900 
tallet gikk det fortsatt 
rutebåt til «brygga» 
Den gang var dette et 
av de mest sentrale 
punkt i bygda

Her ser vi «Alfen» som 
anløper.



Homborsund
nærmiljøsenter



Nærliggende turområder
og trygg forbindelse til 
idrettsanlegg, skole og barnehage



Offentlige føringer:

• Homborsund er definert som et lokalsenter i gjeldende kommuneplan 
og det er ønskelig å støtte opp om lokalsenter med hoveddelen av 
fremtidig utbygging. 

• Det er vedtatt at rullering av kommuneplan skal skje med fokus på 
Eide/ Homborsund



Homborsund er definert som 
lokalsenter og vekstområde i ATP 
samarbeidet Arendalsregionen. I 
den forbindelse kom det opp at 
politikerne ønsket en ytterligere 
forsterkning av dette der de 
enstemmig gikk inn for å definere 
Homborsund som et 
hovedsatsningsområde. 



Kollektiv: I kommuneplanvedtaket 31.08.15 ble det og tatt med at man 
i forbindelse med kommunedelplan for Eide/Homborsund skulle 
vurdere å videreføre kollektivaksen fra Støle ut til Homborsund. Etter 
vedtaket knyttet til ATP bør dette være ytterligere aktualisert



• Det er viktig med både bolig og arbeidsplasser i et lokalsentrum. 

• Planlagt område blir en forlengelse av «Storgada i Homborsund» - vi 
ser ingen andre gode alternativer for utvidelse av næring på 
tettstedet. (Går i så fall på bekostning av Landbruk eller andre 
interesser) 



• I kommuneplanen er det for viktige natur og friluftsområder avsatt 
hensynssoner. Dette området er ikke avsatt med hensynssoner. 

• Noe er strandsone. Men i forarbeidene til §1-8 går det klart frem at 
slike ting nettopp kan gjennomføres gjennom godt planarbeid, så det 
er det vi har begynt på og det er derfor vi har gjort det så mye mer 
grundig enn et normalt kommuneplaninnspill ville vært. 



Stedsanalyse og observasjoner av områdets 
positive og negative elementer



Sti ved Banen/Homborhave

Fører til regulert G/S vei til 
skole. Kommunalt eid areal



Som en ser her er det ikke 
regulert havn. 



Topp med flott utsikt mot syd og vest 
samt kulturminne som Lauvigvarden herSti til kommunal Badebrygge på Røde odde



Kommunal badebrygge på 
Røde odde

Homborsund brygge i 
bakgrunnen



Dam rett bak badebrygga på Røde odde 

(litt vanskelig å se pga mye gressvekst i overflaten) 



Fugl og fiskeliv. Det er mye aktiviteter i området knyttet til blant annet fritids og yrkesfiske



Litt historisk bebyggelse i nærområdet

Høyfallsvig



Dannevig



Ved 

Banen



Lauviga



Nalstein 



Lillevik



Nalsteinkleiva 



Lille Lauviga. 
Inneklemt, bratt og ufremkommelig. Arealbruk fornuftig
til utvidelse havn/gjestehavn



Parkeringsplassen til 
brygga

Sprengt fjellskjæring i 
bakkant erstattes av 
bygningsmasse.

I utgangspunktet forblir 
plassene som de er, men 
det kan også være aktuelt 
å se på noen forbedringer, 
justeringer. 



Her planeres det 
nesten på veinivå inn 
til Nærmiljøsenteret

Massene kan komme 
utvidelse av båthavn 
til gode



Nåværende status: 

Sprengt 
fjellskjæring ved
nedkjøringen til 
brygga, 
«skiltkaos», rør og 
uryddig opplevelse.



Sprengt fjellskjæring mot sjøen



Estetisk uttrykk kan bli bedre



Homborsund brygge/ Nalstein har mange gode 
estetiske kvaliteter: 

Sjøbodmiljø, Sørlandshus i bakgrunnen. 

Flere som har sett og hørt om planene etterlyser/ 
foreslår at dette tas med videre på en måte



Bakken ned er ikke god. Stavrum har vei gjennom tunet sitt.

Og bussen har et snuproblem i krysset

Ja, dette skiltet står i bakken



Mange hvite perler av sørlandshus



Ulemper? 

• Verditap for naboer? Nei – en urbanisering vil føre til verdistigning på 
naboeiendommer. (særinteresser) 

• Utsiktstap for naboer? Nei, vegetasjonen pr i dag er høyere. Kan føre til bedre 
utsikt både fjerning av vegetasjon, veilinje mm. 

• Alt var bedre før? Det er noen få negative tunger i bygda og noen høres godt. De 
fleste bor rett ved og frykter nok det ukjente. De aller fleste gleder seg, men de 
hører man selvfølgelig ikke så godt. Slik må det bare være, og det skulle bare 
mangle. 

• Mer trafikk mellom nåværende butikk og ny. Ja – men dette er en fylkesvei. (Med 
40 km fartsgrense) Ja, den kunne vært bedre, men la oss si 10-20% økning gjør 
ikke noe fra eller til. 

• Nedbygging av natur. Ja noe «kratt»– Men svabergene på utsiden gjøres til 
gjengjeld mer tilgjengelig. I mellom får Homborsund en offentlig parkanlegg. 
Fordelene med utbyggingen for øvrig veier opp mot tap av noe furu/ krattskog så 
sentralt i Homborsund. For øvrig har Homborsund uansett svært rikelig med 
friluftsområder. Det er urbane tilbud og møteplasser Homborsund trenger mer 
av. 



Medvirkning. 

Det er dialog med styret i båtforeningen og den ønskes opprettholdt 
godt. 

Blant naboene er det noen som ser ulemper med å få se bebyggelse 
fremfor skog og ser det som en stor endring. Det er også mange som er 
både pragmatiske og positive. I etterkant av møtet er det blant annet 
tatt noen signaler ved at prosjektet er redusert med en etasje og at 
takformene er brutt mer opp. 



• GI OG FÅ I PLANPROSESS

• Gi: Regulere Homborsund brygge som pr. nå er uregulert

• Gi: Regulere utvidelse av felleshavna for fremtiden inkl. parkering. 

• Gi Regulere og få orden i skilt, avfallsortering, post, mm

• Gi: Regulere mulighet for bygging av ny vaktbu. 

• Gi: Regulere mulighet for offentlig sanitæranlegg f.eks i tilknytning til vaktbu. (Om ønskelig) Det finnes nå 
nærmest selvrengjørende anlegg. 

• Gi: Regulere ny Nalsteinvei. Ikke for bratt rett i sjøen og mulig for bred transport

• Gi: Homborsundparken. Opparbeide promenade, benker og noe kunst. Sømløs overgang  Fra friluftsområde/ 
svaberg via park til uteområde for nærmiljøsenteret. Tilgjengelighet ved brygga. 

• Gi: Homborsund styrkes enormt som lokalsenter og man får en ny attraktiv del av kommunen for vekst av 
bolig og arbeidsplasser.

• Gi: Tilrettelegge for tilkopling av V/K til Homborsund fyr. Pr. nå faktisk et uløst problem som har vært jobbet 
med i flere år.

• Gi: Regulere inn selvbetjent tankanlegg/ marina til folket. 

• Gi: Rette opp i snuproblemet til bussen ved banen. 

• Gi: Fikse opp i skoleveiproblematikk for hele vestbygda. Det gir også en ny hyggelig turveipåkopling

• Gi: Dersom det blir bebyggelse nede mot brygga, legger vi også ned brannvann dit. Det er vel ganske 
fornuftig mhp alle glassfiberbåtene som ligger der…! 

• Gi: Regulere inn bedre offentlig gjestehavn



• Få: Bygge noen skipperhus i bakkant av søppelsorterings/avfallsbuer 
som demper sprengte fjellskjæringer i strandsonen og som bygger 
videre på det spennende og helhetlige bygningsmiljøet

• Få: Regulere inn båtplasser for ny bebyggelse utenfor ny gjestehavn.  

• Få: Etablere nærmiljøsenteret med en del boenheter og aktiviteter 
tilknyttet. I en skog delvis inn i 100 meters beltet. 



Mulighetsstudie



Nåsituasjon med spreng fjell
«brakker» og uryddig 
søppelhåndtering, 
postkassestativ 



Tidlig prinsippvisualisering
før mulighetsstudien

Bygge videre på de positive 
elementene i området. 
Skjule fjellskjæring med 
skipperhus med leiligheter 
og restaurant

Integrere post, søppel, 
strøsand, etc illustrert i oker 
bu

Bytte ut vaktbrakke med 
vakt sjøbu illustrert med 
hvit bu. 

Etablere tydelig offentlig 
strandpromenade i front.
Mulighet for «bryggesleng» 
videre mot 
Homborsundparken. 



Kunne ha gjort det sånn….

(Men det skal vi ikke altså) 





Vi må igjen presisere at dette er en mulighetsstudie tidlig i prosjektfase. 
Etter innspill i prosessen vurderes det å tilpasse bygningsmassen ytterligere
til «sørlandsstil», men dette hører hjemme i senere faser av prosjektet





• Ny gade ned til brygga. Bygget til venstre kunne kanskje blitt et felles 
kontorlandskap for flere mindre bedrifter





• Mer sjøbodmiljø som etterlyst? Kajakkforeningen, lokale fiskere, «locker
room» etc

• Som båtforeningen sier: «Det vil jo bare forskjønne området»





Omtrent slik kan en plan se ut – mye park og strandsone. 

Mer tilgjengelighet til strandsone. Flere rusleveier. Torg og møteplasser

Avklarer hensiktsmessig arealformål i kommuneplan med planavdelingen. 



Rusletur



Bryggesleng



Rusletur



• Kilder: Sagaen om en sørlandsbygd. SSB. Navn i Eide. 


