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Næringsforeningen for handel og reiseliv.. 
 



 
 
 
1. Langesund Sentrum 
 
Langesund og områdene rundt er inne i en kraftig og langvarig utbyggingsperiode. Den raske fortetningen i området 
gjør at man nå har muligheten for en styrking av handelen i området. Det er i den anledning viktig og tidsmessig riktig 
å legge til rette for dette omgående. 
Generelt er det også viktig med en oppgradering av skilting/merking i kommunen. 
Her har Bamble 2025 en pågående sak med kommunen når det gjelder E 18, fylkes og kommunale veier.  
Bamble 2025 har en prioritert liste som vi mener bør settes søkelys på. 
 

1. Langesund Torg 

2. Dampskipsbrygga 

3. Nordre Brygge 

4. Nordre Brygge /Kystkulturkvartalet 

5. Smitangen 

6. Tordenskiolds Plass 

7. Parkering/Bobilsparkering i Langesund   

8. Havna med Havneterminalen, Salgslaget og 
Stoa, Skjærgården  

9. Clarksgt. Og de gamle bussgarasjene.



Langesund Torg

1. Finne alternativ parkering til bussene 

2. Utvikle torget som : 

• Torghandel, markedsplass 
•  Festivaler, sang og musikk m.m. 
• Utstillinger f.eks., kunst 

• Uteservering, skape intimitet, parasoller, møbler, belysn. 

3. Utvide beplanting med trær for å skape intime områder 

4. Oppgradere fontenen  

5. Bedre skiltingen 

6. Samordning av butikkfasader, blomsterkasser,  

       juledekor m.m.



2. Dampskipsbrygga
1. «Kommunehollet», konsertarena, små        

intimkonserter 

2. Festivalområde 

3. Kiosken bygges om/erstattes med spennende 
uteservering/restaurantkonsept. 

4. Enkel is-kiosk 

5. Stand for håndverkere med tilknytning til        
kystkultur, håndverksindustri i                                       
Cudriosgt. 3.



Kystkulturkvartalet
1. Cudriosgt. 3, 1 etg. leies ut til håndverk med                 

tilknytning til Kystkultur. Produksjon og salg.  
2. Cudriosgt. 3, 2 etg. Virtuelt senter, pågående prosjekt.                                                               

Event. etasje leies ut til kunsnerbolig(er)  
3. Cudrio sjøbod blir aktivt museum for         kystkultur og 

salg av maritime           håndverksprodukter 
4. Området mellom til utstilling                     kombinert med 

leke-aktiviteter  
5. Nordre Dampskipsbrygge blir                           utviklet 

med maritime  utstillinger                          mm i regi av 
kystlaget. Festivalområde.  

6. Kystlaget gis kommunal støtte for å bli et senter            
for formidling av kystkultur og opplæring av ungdom og 
andre i håndverks-tradisjoner m.m. tilknyttet maritime 
aktiviteter. 



Smitangen
1. Bystranda 

2. Promenade 

3. Ferjeanløp



Tordenskiolds plass, Clarksgt. Og de gamle 
bussgarasjene. 

1. Tordenskiolds Plass med skråbakken mot Nordre 
Dampskipsbrygge Forbeholdt parkering parkering.                                                              
Merket, tidsbegrenset parkering 

2. Clarksgt. Her opprettes det skråparkering Fortauet gjøres 
smalere. Parkering på begge sider 

3. De gamle bussgarasjene. Bygges parkeringshus/leiligheter 
med offentlig parkering på grunnplan. Alternativt kan en del 
av plassene selges/leies ut til områder av sentrum med store 
oppstillingsproblemer i forbindelse                                med 
bolig



Havna med Havneterminalen, Salgslaget og 
Stoa, Skjærgården 

1. Bussholdeplass 

2. Havna med Havneterminalen, Salgslaget og Stoa, Skjærgården med sammenhengende gang sykkelvei. 

3. Havna, gjestehavn forbeholdt båtturister.                                                                                                                                                                      
Moderne bryggeanlegg                                                                                                                       Havnekontor/serviceanlegg 

4.  Sjøbuer for utleie  

5. Forretning/restaurantdrift                                                                                                                                                         Her må det tas hensyn 
til fastboende og eksisterende virksomheter. Dette området bør absolutt utvikles men her er det viktig å gjøre ting riktig og i riktig rekkefølge. 

6. Broforbindelse havna og Smitangen området vil knytte områdene bedre sammen og ville også kunne virke forskjønnende. 

7. Parkeringsanlegg i fjellet. Eksisterende fjellhall. 
•   

•   

•   

•  



 
Bobilsparkering i Langesund  

1. Sentrumsnært, f.eks. Skjærgården. 

2. Begrenset antall plasser. 

3. Som et supplement til eksisterende tilbud. 

4. Ikke konkurransevridende. Må ikke være gratis tilbud.


