
Ringerike kommune 

 

RIDDERGÅRDEN, UTREDNING. 

 

BAKGRUNN. 

Arbeidsgruppen skal vurdere mulige konsepter, muligheter og begrensninger for eiendommen 
inklusive nødvendig vedlikeholds- og oppgraderingsbehov, samt behov for faste kommunale 
budsjetter. 

Arbeidsgruppen har bestått av representanter for frivillige, administrasjon og lag og 
organisasjoner. 

I KORT: 

Riddergaarden er en komplett løkkegård med våningshus, fjøs, stall, låve, stabbur og utedo. De 
første bygningene ble bygget rundt midten av 1700-tallet. 

TEKNISK: 

Riddergården er i relativt dårlig forfatning, vedlikeholdsplanen pr. i dag innebærer å holde 
Riddergården på dagens nivå. Dvs, hverken utbedring eller forfall. 

Det er ikke budsjettert med større vedlikeholdsarbeider. 

Alle Riddergårdens bygninger er fredet. Det innebærer at det ikke er anledning til å foreta 
endringer innvendig eller utvendig av faste installasjoner. (Vegger, tak, dører o.l.). 
Fredningsbestemmelsene innebærer bl.a.  at vedlikehold og utbedringer skal gjennomføres med 
tilsvarende materialer og byggeteknikk som opprinnelig brukt. Dette innbærer vanligvis en 
større kostnad ved rehabilitering og utbedring enn ellers. 

Riddergaarden er ikke spesielt brannsikret gjennom sprinkelanlegg e.l. 

Våningshuset er innredet med en del av det opprinnelige møblementet, og innredet som en 
bolig. Dvs. med soverom, finstuer, spisestue o.l. Det er mange små og store gjenstander som har 
historisk interesse. Det er et lite toalett, og et lite kjøkken uegnet for servering (ihht 
serveringslovens forskrifter). 

Uthus og boder trenger omlegging av tak og sperrer. Disse bygningene har enkel standard, er 
uisolerte og ikke egnet for helårsaktivitet. 

  

AKTIVITET: 

I dag benyttes Riddergården av frivillige (boder, julemarked, sommermarked), til utendørs 
søndagskonserter om sommeren og markedsdager om vinteren. Konsertene og markedsdagene 
er ikke kommersielt driftet. I tillegg hender det at barnehager og skoler kommer på omvisning, 
uten at det er faste rutiner for den type aktivitet.. 
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MULIGHETER: 

All økt bruk av Riddergården, være seg det er snakk om fast drift eller deltids-drift vil kreve 
omfattende rehabilitering. 

Dersom kommunen skal drifte Riddergården, åpne for publikum samt sørge for økt kulturell 
aktivitet og lokaler for lag og organisasjoner vil det innebære et helt nytt driftsbudsjett for 
kommunen. Pr. i dag bruker kommunen mindre enn 40.000 årlig til aktivitet på Riddergården. 

 

VEDLIKEHOLD OG OPPGRADERING: 

Våningshuset må brannsikres. 

Nytt kjøkken med serveringsstandard. 

Toaletter for publikum. 

Oppvarming. 

Uthusene må brannsikres. 

Tak, vegger, gulv utbedres. 

Sjekke muligheter for isolering og oppvarming. 

 

MULIGHETER AKTIVITET. 

Arbeidsgruppa har diskutert ulike former for aktivitet på Riddergården. Gitt at eiendommen går 
gjennom en betydelig oppgradering. 

Det er ulike hensyn og behov som har kommet fram:  

• Frivilliges behov for fortsatt julemarked og sommeraktiviteter. Bodene er pr i dag i bruk 
av frivillige ildsjeler, disse tar også imot besøkende til Riddergården. 

• Stiftelsen Glatveds planer og arbeid mot en utvikling av området Glatved Brygge, elva, 
samferdselsmuseet, med Riddergården som en del av dette. 

• Kommunens ansvar for å både drifte, vedlikeholde og formidle sine kulturminner, sikre 
lokaler og muligheter for lokale lag og organisasjoner, samt arenautvikling for ikke-
kommersielle kunst og kulturaktiviteter. 

 

1. Aktivitet som i dag. (Sommer og jul. Frivillige som medhjelpere) 

Krever vedlikehold etter dagens vedlikeholdsplan. Kan gi utvikling og økt aktivitet på sikt, men i 
et relativt lavt tempo med dagens bemanning på kultur i kommunen. Evt. gi rom for en 
grundigere gjennomgang/utredning av Riddergården i sammenheng med Kulturplan, 
kulturminneplan 

2. Sesongdrift. 
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Åpent om sommeren, med servering og aktiviteter. Henvender seg til Ringerikes innbyggere og 
tilreisende. Krever omfattende vedlikehold, og utbedring av bygningene. Kan gi rom for lokale og 
smale kulturuttrykk, men vil kanskje mest minne om en «ordinær kafé» i et kulturelt miljø. Se 
også vedlagte driftsforslag fra Stiftelsen Glatved Brygge.  

3. Gradvis opptrapping av drift. 

I og med at bygningene er relativt uegnet for økt aktivitet pr. i dag, og krever mye friske midler 
ved både utbedring og drift, vil det være mest realistisk å utvikle Riddergården over tid. 

Utviklingen av Riddergården bør sees i sammenheng med utviklingen av området rundt, bli 
innlemmet i en kulturplan, og utredes i lys av kommunens forpliktelser på kulturområdet. Det 
bør settes av tid til et grundigere arbeid rundt dette. 

Riddergården kan brukes som: 

-lokalt museum, som en del av det faste programmet til Den kulturelle Skolesekken. Alle elever i 
Ringerike burde kjenne til Riddergaarden 

-Visningsarena for ulike kunst- og kulturuttrykk. F.eks. litteraturformidling, mindre konserter, 
mindre sceniske produksjoner, kunstutstillinger.  

-møterom for lokale lag og organisasjoner 

-Serveringssted, åpent for publikum i helger/deler av året/hele året.. 

-Markedsarrangør (kunsthåndverk, kortreist mat/bondens marked, middelaldermarked, 
bokmarked m.m.) 
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Økonomiske konsekvenser Ridder-gården. 

      Alternativ 1 

     

Ingen endring fra i dag.  Opptrapping når 

kommunens økonomi er stabil. En 

grundigere utredning gjennomføres, ifht 

kulturplan, kulturminneplan,  ekstern eller 

intern drift, og juridiske hensyn 

(anbud/vilkår m.m.). 

     

  

2013 2014 2015 2016 

Aktivitet (Kultur) 

 

38000 38000 38500 39500 

      Eiendom/vedlikehold 

     Dagens vedlikeholdsplan 

     

      Alternativ 2 

     

      Sesong-drift 

     

Drift settes bort, kommunen fortsatt 

ansvar for bygninger (Jf. forslag fra 

Stiftelsen Glatved) 

     

  

2013 2014 2015 2016 

Aktivitet (Kultur) 

 

38000 0 0 0 

      Eiendom Vedlikehold 

  

3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Utbedring av eiendommene i 2014. 

Fortsatt vedlikeholdsansvar etter dette. 

     

      Alternativ 3 

     

Gradvis opptrapping av aktivitet og 

vedlikehold.  Kommunal drift. 

     

  

2013 2014 2015 2016 

Aktivitet (Kultur) 

 

38000 350000 700000 700000 
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50% Prosjektleder, utredning og plan 

2014. Sees i sammenheng med 

frivillighetskoordinator/kontakt med lag 

og organisasjoner. Økes til total 100 % fra 

2015, med økt aktivitet. 

     Eiendom 

  

1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Utbedring av eiendommene over 3 år. 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 


