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Sammendrag
I 2008 nådde Stiftelsen sin første milepæl, når båtled og bryggeanlegg sto klart. 2010 kan bli året der
man tar et nytt langt skritt mot visjonen om å gjøre Glatved og Storelva til en av byens‐ og regionens
største attraksjoner. I tillegg til Stiftelsens egne aktiviteter blir det nå bygget en gangbru nedenfor
eksistrende bru som vil løfte området og gjøre det lant mer tilgjengelig.
Stiftelsens styre har klare prioriteringer når det gjelder den videre utviklingen i prosjektet:
1. Ferdigstillelse av eksisterende bryggeanlegg.
2. Reparasjon og utbedring av båtled
3. Integrering av Riddergården/ ryddig/opparbeidelse av naturlig amfi
4. Lyssetting av brygge og tilliggende område
5. Tilrettelegging for gjestebrygge mellom eksistrende brygge og elvemøtet
6. Opparbeidelse av resterende område/festivalplass
I tillegg til disse priroiteringene er stiftelsen også engasjert i flere tilknyttede prosjekter, herunder
gangbru mellom Glatved og Tippen og renovering av Pottemakerbakken. Begge disse prosjektene vil
ha stor betydning for stiftelsens arbeid og øker tilgjengeligheten til Glatved betydelig.
Første del av ferdigstillelsen av eksistrende bryggeanlegg utføres i høst, bestående av legging av
belegningstein og første del av granittamfi i bakkant av bryggen. Det er også under utarbeidelse skilt
og benker som skal benyttes langs gangveien. Dette arbeidet er planlagt og finansiert.
De øvrige tiltakene er beskrevet i egne kapitler, inkludert kostnadsoverslag. Stiftelsen vil benytte
høsten/vinteren 2009/2010 til å søke både offentlig og privat finansiering av prosjektene. Det
vurderes som svært viktig at vi klare å gjennomføre de to hovedprioriteringene
(bryggeanlegg/båtled) for å sikre tilgjengeligheten til brygge og adkomst for båter allerede før
kommende sesong starter.
Stiftelsen har også tett dialog med Ringerike kommune rundt de planmessige konsekvensene av våre
forslag, og formell søknad om rammetillatelse for de skisserte prosjektene er under utarbeidelse og
vil bli forelagt kommunen innen utgangen av november.
Til slutt: stiftelsen har gjennom de fire siste årene lykkes i å gjennomføre utviklingen av området
som et bypatriotisk spleiselag, og fått svært mye ut av hver krone som er benyttet. Denne
arbeidsformen kommer vi til å fortsette med og har ambisjoner om å gi et vesentlig bidrag til å
utvikle Glatved og fosseområdet i positiv retning.
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Bakgrunn
Stiftelsen Glatved Brygge har nå arbeidet siden
2005 med utviklingen av bryggeområdet og
åpningen av elveleden. Elveleden har vært
åpen de to siste sesongene, og Glatved brygge
er bygget, det gjenstår kun sluttarbeidet i
området rundt selve bryggen.
Stiftelsens ambisjoner stopper imidlertid ikke
her. Vi har hele tiden hatt som mål å utvikle
området mellom broene til en natur‐ og
kulturperle i sentrum av byen, og i den
forbindelse lanserer vi nå denne helhetlige
planen for utviklingen av området.
Stiftelsens rolle er todelt: å forskjønne
området mellom broene og legge til rette for
kultur‐ og naturbasert næringsvirksomhet. Vi
mener at dersom denne planen gjennomføres
vil vi se betydelig økt aktivitet i området, samt
gi byen en helt ny dimensjon.
Arbeidet er gjort i forståelse og samarbeid
med øvrige interessenter i området, primært
Hønefoss Skole og Ringerike Kommune.
Hittil har ca 3 mill i innskutte midler resultert i
realiserte verdier for minst 10 mill kr. Dette
har vi oppnådd gjennom ”et bypatriotisk
spleiselag”, der alt fra banker til entrepenører
og enkeltpersoner har lagt ned en betydelig
dugnadsinnsats. Dette har også resultert i
betydelige offentlige bidrag til prosjektet
gjennom rådet for Ringeriksregionen.
Stiftelsen vil fortsette sitt arbeid på samme
måte fremover.
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Om stiftelsen
Stiftelsen Glastved Brygge er etablert med følgende formål:
SGB skal legge tilrette for at området mellom broene utvikles og forskjønnes til glede for byen
og byens innbyggere. SGB skal arbeide for at dette skjer gjennom et inkluderende
lokalpatriotisk spleiselag, som sikrer et bredt folkelig engasjement og eierskap til prosjektet.
Stiftelsen skal legge til rette for en offensiv og bærekraftig utvikling i området, gjennom
grunninvesteringer i infrastruktur i nært samarbeid med lokale, regionale og nasjonale
myndigheter og samarbeidspartnere. SGB skal være en aktiv pådriver for at utviklingen i
området tar vare på dets egenart og utnytter dets muligheter. SGB skal bidra aktivt til å
synliggjøre historien, elven og elvekulturen på en måte som gir positive bidrag til å styrke
byens identitet.

Stiftelsen ble etablert i 2005, og har siden den gang arbeidet kontinuerlig med prosjekter knyttet
til Glatved og Storelva. Gjennom et bypatriotisk spleiselag og støtte fra Rådet for
Ringeriksregionen er omfattende tiltak gjennomført:
‐

Mudring og merking av Storelva, en strekning på 16 km fra Tyrifjorden til Hønefoss

‐

Etablering av bryggeanlegg på Glatved

‐

Utgivelse av ”Elveguide” til samtlige innbyggere i Hole og Ringerike

‐

Kommersiell båttrafikk er etablert i området i regi av Tyrifjordcruise, Stiftelsen med medeier i
båten

‐

Bygging av egen tilpasset arbeidsbåt

5

Ferdigstillelse av eksisterende bryggeområde
Stiftelsens hovedprioritering for 2009 er å ferdigstille eksisterende bryggeområde, slik at det blir
tiltalende og lett tilgjengelig for alle brukere.
Følgende skal gjennomføres:
‐

‐

‐
‐

Det legges belegningsstein fra
ASAK (brun) i hele nedgangen på
oversiden av bryggen. Det
fortsettes videre i bakkant av
bryggen med samme stein i en
smal gangbane.
Bak denne gangbanen startes det
med oppbygging av amfi i 3‐4 trinn
med samme type granitt som det
er benyttet langs nedgangen på
oversiden av bryggen. Det
etableres to trapper ned til brygga.
(se tegning)
Kanten mellomg gangvei og amfi
rundes av slik at innsyn til brygga blir bedre.
Feltet mellom nedgang for rullestolbrukere og gangvei fylles med jord og beplantes i samråd
med Ringerike kommune.

Økonomi og finansiering
Belegningsstein er i sin helhet gitt av ASAK Ringerike, og deler av arbeidet vil bli utført på dugnad.
Kostnadene som gjenstår knytter seg i hovedsak til kjøp av granitt og plassering/montering av denne,
samt parkmessig opparbeidelse i området rundt. Ca 250 000,‐ kr er allerede finansiert, og resterende
finansieringsbehov anslås til ca 250 000,‐ kr, hvorav hovedtyngden er kjøp av granitt.

Integrering av Riddergårdsområdet
Riddergården ligger midt i hjertet av Glatved‐
området, men er ikke synlig eller tilgjengelig fra
elvesiden. Stiftelsen ønsker å integrere
Riddergården i utviklingen av området, som den
perlen av en gård den er midt i byen.
Stiftelsen ønsker i første omgang å rydde hele
bakken fra elven og opp til gården, og kun la de
større trærne stå igjen. Bakken sås deretter til, slik
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at den kan benyttes som et amfi ved eventuelle kulturarrangementer på bryggen. Et slikt grep vil
gjøre hele gårdsområdet betydelig mer tilgjengelig og ikke minst synlig fra syd‐siden av elven.
Det er gjennomført befaring i området sammen med Kultursjef i Ringerike kommune og Jørn Jensen
fra Buskerud Fylkeskommune med tanke på de vernemessige forholdene rundt Riddergården.
Tilbakemeldingene er entydig positive, og opparbeidelsen av området vil skje i nært samarbeid med
berørte parter.
Hønefoss fjernvame har har valgt traseen for sine rør i området mellom Lys & Kraft og Riddergården.
Her har det også tidligere vært adkomst til området. Stiftelsen ønsker å utnytte denne muligheten til
å åpne dette området for adkomst med bruk av samme materialer som i bryggeområdet, og at det
dermed etableres en gangsti der rørene legges.

Økonomi og finansiering
Kostnadene vil i hovedsak bestå i ryddig og opparbeidelse av bakken ned mot Glatved Brygge. Totale
kostnader anslås til 100 – 150 000,‐ kr. Lyssetting av bygningene gjennomføres som et eget prosjekt.

Festivalområde/Ballplass/Ballbinge
Ballplassen til Hønefoss Skole er også benyttet som
festivalområde og konsertarena, noe området
egner seg meget godt til. Videre har Hønefoss
Skole planer om å etablere en ballbinge i området.
Det oppstår dermed en utfordring i å få til et
flerbruksområde som også gir en bedre
tilgjengelighet og synlighet fra elven.
Stiftelsen ønsker å fjerne kanten som er bygget
opp rundt området og som hindrer utsyn til
Storelva. Denne kanten rundes videre av, slik at
området blir lettere tilgjengelig og kan benyttes
som friareale helt ned til gangveien. Dette tenkes
gjort med gressplen og enkel beplantning, samt
tilrettelegging i form av benker/sittegrupper.
En ny ballbinge foreslås lagt så langt opp mot
skolen og Randselva som mulig. Denne
løsningen gir ballbingen en mindre ruvende
plass i området, samtidig som den kommer nær
skolen og ikke vil være til vesentlig hinder for
bruken av området til konsert‐ eller
festivalformål.
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Den endelige plasseringen avklares med Hønefoss skole, der også hensyn til akemuligheter om
vinteren tas hensyn til. Det vil være Hønefoss skole som står for alt arbeid, inkludert tillatelse til
bygging.
Det er videre et ønske fra Hønefoss skole om å gjenopprette en hinderløype langs kanten av
området. Stiftelsen mener dette kan integreres i planene om å fjerne oppbygget kant mot elven, og
at det i samme prosjekt kan monteres hindre og en løye i samme materalvalg som resten av
området, og at denne tilpasses behovene for utsyn og tilgjengelighet.

Økonomi og finansiering
Ballbingen finansieres gjennom Ringerike kommune/Tippemidler og vil ikke påvirke Stiftelsens
økonomi.
Øvrige arbeider vil bestå i fjerning av eksistrende kant og planering/beplantning av ny skråkant ned
mot eksistrende gangvei. Kostnadene anslås til 400 000,‐ kr

Gjestebrygger
Det planlegges et eget prosjekt for
etablering av gjestebrygger i området fra
dagens brygge og ned til elvemøtet.
Gjestebrygger er sterkt etterspurt av
båtfolket, og det tas sikte på et
samarbeid med lokale båtforeninger og
utleie av plasser for å sikre
finansieringen. Det vil bli plass til
mellom 30 og 40 båtplasser.
Gjestebryggene er tenkt utformet på
følgende måte:
‐

Strekninge på drøyt 100 meter mudres opp, og eksisterende steinmur utvides slik at den gir
en god gangbredde.

‐

Det etableres enkle forntøyningsmuligheter i form av bolter og/eller pæler

Økonomi og finansiering
Det må utføres mudringsarbeider langs hele s trekningen, samt forbedring og oppbygging av
eksistrende steinkant. Mudringsarbeider og nødvendig opparbeidelse av elvebredden samt
forankring for brygge anslås til 300 000,‐ kr.
På lengre sikt, når Ringerike kommune har avklart hvilke policy man skal ha for brygger i byområdet
kan det bli aktuelt å utvikle gjestebryggene videre. Dette er ikke tatt med i denne planen.
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Lyssetting
Lyssetting av hele området vil kunne bidra til å løftr det visuelle intrykket av fosseområdet og Glatved
betydelig. Allerede forrige vinter fikk vi en forsmak på hvor effektfullt dette kan være, da vi satte opp
ekel belysning av selve bryggeanlegget.
Stiftelsen har også satt seg som mål å utvide lyssettingen til selve fosseområdet, da vi mener dette
kan bli en attraksjon gjenom forholdsvis enkle grep.
Det må legges nødvendig strøm til bryggeområdet, og det er gjennomført innledene samtaler med
Ringerikskraft om dette.
Glatved Brygge
Lyssettingen skal være stilren og elegant. Det foreslås å montere lys under nedre del av bryggen, som
vil lyse skrått fremover. Det vil bety at vi vil få en lysstripe i vannet ved høy vanstand, og en lyseffekt
under fremkant av bryggen, alt dette lyste med en blåfarge.
I tillegg til nedfelte lyspunkter i bryggen i hht tegning vil vi montere seks lyspunkter i bakkant av
bryggen. Disse monteres i 1 m høye tømmerpæler av tilsvarende type som benyttes i elva. Disse vil gi
en belysning fremover brygga gi den en intim og behagelig belysning. Tilsvarende pæler med
belysning kan også benyttes i øvrig nærområde til brygga.
Øvrig belysning av gangvei foreslås gjort i henhold til Ringerike kommunes retningslinjer.
Videre foreslås det å slå ned tømmerpæler i ca 1 meters høyde i bakkant av bryggen, med lyssetting
fremover mot vannkanten. Dette vil gi en godt opplyst brygge, om samtidig gi en intim og elegant
effekt som ikke sjenerer omgivelsene.
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Riddergården
Riddergården tenkes lyssatt med bakkemonterte lyskastere slik at bygningene kommer best mulig
frem. Dette arbeidet vil bli gjort i tett samarbeid med Ringerike kommune og og andre aktører
knyttet til verningen av området, slik at disse aspektene blir godt ivaretatt.
Hønefossen
Hønefossen har også tidligere vært lyssatt, og det er fortsatt noe lyssetting av Oppgangssaga. Vi
mener imdiertid at vi med noen riktige grep kan gjøre fossen til en betydelig attraksjon gjennom bruk
av lys og vannspeil. Dette ønsker vi å synliggjøre gjenom en testbelysning høsten 2009, for deretter å
planlegge og gjennomføre en permanent belysning.

Økonomi og finansiering
De forskjellige prosjektene er beregnet til følgende:
‐

Glatved brygge: 380 000,‐ kr

‐

Riddergården: 100 000,‐

‐

Hønefossen: Testprosjekt 30 000,‐, Hovedprosjekt (1 – 2 mill kr)

Når det gjelder strømutgifter forutsettes det at det inngås en egen avtale med Ringerikskraft om
levering. Vedlikehold forestås av Stiftelsen.
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Materialvalg/stil
Rammene for materialvalg i området er delvis lagt
gjennomg etableringen av eksisterende brygge, og
stiftelsen ønsker å videre føre dette i hele
området, med bruk av stein og trevirke.
‐

For støttemurer og kanter øsneks det en
videreføring av tilsvarende lyse granitt
som er benyttet i bryggen.

‐

Lys brun belegningsstein øsnes benyttet
både rundt brygga, samt at tilsvarede
stein benyttes til å erstatte asfaltert
gangvei

‐

Til benker og andre enklere
konstruksjoner ønsker stiftelsen å benytte
grovt tømmer, bl.a. som vist i
skissetegninger for benkene under.

Reparasjon og forbedring av båtled
Forbedring og videre utvikling av båtleden er er forutsetning for å lykkes med
prosjektet, og dette har høyeste prioritet i 2010.
Stiftelsen har nå to års erfaring med drift av båtleden, og vi har gjort oss en gpd
del erfaringer. I tillegg ble leden påført betydelige skader våren 2009, da isgang
tok med seg et ti‐talls pæler. Svært lav vannstand har også medført rapporter
om flere grunnstøtinger i elven.
Høsten 2009/våren 2010 ønsker stiftelsen å gjennomføre følgende:
‐

Gjenoppretting, forlenging ogg fortetting av pælemerking for en sikrere
og bedre båtled

‐

Gjennomføring av mudringstiltak utenfor Glatved, i Folafoss og muligens
også ved Slepa.

Ny pælemerking tenkes gjennomført med å slå ned tre og tre pæler som lenkes
sammen ig skråstilles. På denne måten forsterkes merkene betydelig. Dette er
også en metode som er benyttet fra gammelt av.
Erfaringen de siste to årene er også at vannstanden varierer så mye at pælene i perioder forsvinner
under vann, også utenfor den vanlige vårflommen. Dette medfører en sikkerhetsrisiko. Det tiltaket
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som tenkes gjennomført er å forlenge pælene med ca en meter, og merke dem med refleks eller LED‐
lys.

Økonomi og finansiering
Det er gjort avtale om vederlagsfritt bruk av nødvendig utstyr med Brødrene Myhre AS, og stiftelsen
er i dialog med aktuelle samarbeidspartnere for utførelse av jobben. I tillegg er det samtaler med
Ringerike Skogeierlag om leveranser av nødvendige pæler. Videre stiller stiftelsen også opp med
egen arbeidsbåt. Det er også mottatt tilbud på utførele av jobben fra Tyrifjordcruise AS, som også
utførte den første merkingen.
Mudringsarbeidene som tenkes gjennomført kan alle utføres ved å gå ut fra land. Det forutsettes
enighet med grunneiere og tillatelse fra Fylkesmannen. Dette er prosesser som er igang om som
forventes avklart i løpet av høsten.
Totale kostnader anslås da til ca 1 200 000,‐ kr. Dette forutsetter fri levering av tømmer og fritt bruk
av utstyr fra Brødrene Myhre, samt noe dugnadsinnsats fra Stiftelsens medlemmer. Denne summen
inkluderer komplett ferdiggjøring av hele båtleden. Det vil bli utarbeidet en egen fremdriftsplan som
inneholder en trinnvis gjennomføring. Dette innebære i praksis en todeling av prosjektet, der det
som vurderes som absolutt nædvendig gjennomføres vinteren/våren 2010, og at resterende arbeider
utsettes til finansiering er på plass.

Øvrige tiltak som påvirker Glatved
I løpet av vinteren og sommeren vil en gangbro fra Tippen til Glatved bli en realitet. Dette vil bidra til
å løfte vårt prosjekt betydelig, og Stiftlsen har engasjert seg aktivt i prosessen frem til beslutningen
her. Vi vil samarbeide tett med entrepenør og prosjekteier her for å sikre en helhetlig tankegang for
området.
Pottemakerbakken (fra Nordre Torv til Glatved) er opså planlagt, og det eneste som gjenstår er
finansiering gjennom Ringerike Kommune. Stiftelsen ser dette prosejktet som en viktig del av den
helhetlige planen, og vil bidra på best mulig måte til at dette prosjektet blir realisert så fort som
mulig. Det er også aktuelt for stiftelsen og gå inn som en aktør i prosjektet, dersom dette kan være
med å fremskynde byggearbeidene.
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Skisser og tegninger
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Trappeadkomst mellom brygge
og Riddergården flyttes nærmere
Hønefoss Skole enn det fremgår
av skissene, i samråd med
vernemyndighetene.
Plassering av ballbinge flyttes så
langt mot Randselva som
mulig/henisktsmessig, i samråd
med Hønefoss Skole
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Gangbru mellom Tippen og Glatved vil bli bygget i løpet av 2010. Dette er nok et meget godt
eksempel på hva som er mulig å få til dersom alle gode krefter slår seg sammen.
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