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Riddergården – driftsmessige muligheter 
 
Stiftelsen Glatved brygge er bedt om å utarbeide et utkast til hvordan vi kan øke bruken 
og aktiviteten på Riddergården. Dette notatet er utarbeidet som et innspill til den 
utredningen som nå er iverksatt av Ringerike kommune. 

 
Dagens situasjon 
Noen ildsjeler holder i dag i stor grad det som er av aktiviteter i Riddergården, med 
utsalg av håndverks- og kunsthåndverksprodukter, samt julemarked. I tillegg holdes det 

enkelte mindre konserter og kulturarrangementer i tilknytting til utescenen. Stiftelsen 
mener det er et betydelig potensiale for økt aktivitet.  Vi mener også at det å tenke 
helhet i hele området og et tettere samarbeid med stiftelsens virksomhet på Glatved 
Brygge vil kunne gi nytt liv og nytt engasjement rundt Riddergården. 
 

Det blir viktig å avklare hvilke muligheter og begrensninger som ligger i gårdens 
vernebestemmelser. Det foreslås konkret at det gjennomføres en egen 
befaring/workshop sammen med vernemyndighetene for å avklare dette. 
 

Prinsipielle avklaringer 
Det er nødvendig å gjøre et tidlig veivalg når det gjelder bruken av Riddergården. 

Dersom man ønsker å videreføre aktiviteten på dagens nivå, vil dagens organisering 
gjennom Ringerike kommune være det mest hensiktsmessige.  

 

Vi oppfatter imidlertid at det er et politisk ønske om økt aktivitet og at det i stor grad 

skal involveres frivillige krefter. Med dette som utgangspunkt ser vi for oss tre 

alternative løsninger: 

1. Riddergården inngår som en del av Ringerikes Museum. Denne løsningen vil 

ivareta de vernemessige og museale forholdene på en god måte, gjennom 

kompetansen som finnes i museet. Hvorvidt museet selv ønsker en slik løsning er 

ikke avklart. 

2. Etablering av en egen kommunal stiftelse. En slik løsning vil kunne gi nye 

muligheter for finansiering. Stiftelsens må da grunnfinansieres av Ringerike 
kommune, og et styre kan sammensettes av  

3. Drift av riddergården inngår som en del av Stiftelsen Glatved Brygges etablerte 

aktivitet i området. Denne løsningen forutsetter også en grunnfinansiering fra 

Ringerike kommune, og vil gi samme muligheter for ekstern finansering som 
etableringen av en egen stiftelse. Endringer av vedtekter og tilpasning til en 

utvidet drift vil måtte gjøres i Stiftelsen Glatved Brygge. Samtidig vil man kunne 
dra nytte av allerede eksisterende bemanning og aktivitet i stiftelsen. 

 
Vår anbefaling er at man går videre med sikte på å finne en løsning i tråd med alternativ 
3. Dersom dette ikke fører frem foreslås det etablering av en egen stiftelsen i tråd med 

alternativ 2. 

 
Sesongbasert virksomhet 
Stiftelsens erfaringer tilsier at aktiviteten i Riddergården primært bør legges til 
sommerhalvåret, samt videreføring av julemarked.  Bakgrunn for denne anbefalingen er 

de økonomiske og driftsmessige konsekvensene ved full vinterdrift, samt de 

begrensninger som ligger i drift av bygningene i vinterhalvåret.  
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Dersom vi forutsetter en driftssesong fra mai til oktober, vil man kunne tilby et 

mangfold av aktiviteter, i tillegg til allerede etablert aktivitet.  Før vi går videre med å se 
på disse mulighetene er det imidlertid en del avklaring som må gjøres, slik at 
forutsetningene for drift er kjent: 
 

- Kan noen av lokalene tilrettelegges for enkel servering i sommerhalvåret, med 
faste åpningstider? 

- Kan man tenke seg en type ”barnas” gård om sommeren, med enkelt dyrehold og 
aktiviteter knyttet til dette? 

- Vil det være mulig å tilpasse eksisterende utleieenhet i Riddergården til et 
driftskontor og som base for enkel servering? 

 
Driftsøkonomi 
Stiftelsen vurderer det som lite sannsynlig å kunne drifte Riddergården basert på kultur- 

og naturbasert næringsvirksomhet på en lønnsom måte. Vi tror den beste løsningen for 
Riddergården vil være at den driftsmessig inngår i en større sammenheng. Her vil 
Stiftelsen kunne være en naturlig samarbeidspartner. 
 

En konkret modell kan være å arbeide etter samme mal som den pågående aksjonen for 

rydding av bynære grøntområder. Her har stiftelsen påtatt seg ansvar for 

prosjektledelse og gjennomføring. Finansiering skjer gjennom et spleiselag, der 
Ringerike kommune går inn med en grunnfinansiering på 250 000,- kr i året, mens 

stiftelsen sørger for øvrig finansiering fra private aktører, sparebankstiftelser med mer. 

 

Riddergårdsbakken 
Som en del av den helhetlige planen som er utarbeidet av Stiftelsen Glatved brygge 

inngår en opparbeiding av skråningen mellom Riddergården og bryggeanlegget. 

Skråningen er i dag gjengrodd, og burde kunne opparbeides slik at den danner en 

naturlig kobling mellom brygga og Riddergården, og kunne benyttes som del av et 

naturlig amfi i forbindelse med arrangementer på brygga.  En slikt grep vil også 

integrere Riddergården i større grad til resten av området som nå begynner bli en 
attraksjon for byen.  

 
Videre har stiftelsen i samarbeid med Hønefoss Fjernvarme utarbeidet en 
lyssettingsplan for hele fosseområdet. Her inngår også fasadebelysning av 

Riddergården. 
 
Stiftelsens rolle 
Stiftelsen Glatved Brygge har ingen kompetanse eller erfaring når det gjelder teknisk 

drift av vernede bygninger. Samtidig er stiftelsen utformet med faste kommunale 
styreplasser, og er slik sett godt egnet for å kunne ta ansvaret for organisering og drift, 
forutsatt at den tekniske kompetansen og det tekniske ansvaret kan ivaretas gjennom 
kommunen eller en annen aktør med nødvendig kompetanse. Vi har også forstått det 

slik at organisering i en stiftelsesform vil kunne gi økte muligheter for finansiering.  
Dersom dette sikres kan Stiftelsen vurdere. 
 
Videre fremdrift 
Forutsatt at arbeidsgruppen følger notatets anbefaling om å gå for alternativ 3 eller 2, 
foreslås det at det utarbeides en konkret driftsmodell så raskt som mulig. Modellen må 



Stiftelsen Glatved brygge 

 

inneholde overordnede ansvarsforhold, driftsøkonomi og organisering.  Det foreslås at 

Stiftelsen Glatved brygge og Ringerike kommune v/eiendomsforvaltningen sammen 
utarbeider forslaget som så godkjennes av arbeidsgruppen før oversendelse til politisk 
behandling. 


