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Pottemakerbakken sluttføres høsten 2012. Prosjektet finansieres med tilleggsbevilgning fra 
prosjekt 0432 byutviklingsmidler med kr 900 000,- og fra prosjekt 0173 Tippen med kr 
900 000. 
 
Saksfremstilling: 
 
Den gamle trebroa ved Pottemakerbakken ble revet i mars 2011 på grunn av for dårlig 
tilstand på broa. Området er nå ryddet og klargjort for å bygge en adkomst fra Nordre torg 
og ned til elven via Pottemakerbakken. Ved å få på plass denne adkomsten vil man få en 
helhet i området rundt Gladtvedt brygge, ny gangbro og adkomst til nordre park og Nordre 
torg. 
 
Pottemakerbakken har vært utlyst på offentlig anbud med anbudsforespørsel uten 
forhandling. Det var seks anbydere som hentet ut anbudet. Etter anbudsfristens utløp 16. 
august 2012  forelå det kun ett innlevert tilbud. Tilbudet er på 4.441.710 eks mva. Prosjektet 
er et samarbeid med gårdeier Stokke som skal dekke kostnadene med oppsetting av 
adkomst samt oppgradering av fasade på brukaret som eiendomstjenesten i kommunen skal 
dekke.  
 
Finansieringen ser slik ut: 
Brødrene Stokke   : 385 496 
Eiendomstforvaltningen  :   70 000 
Sum:                                       : 455 496 
 
Kommunens gjenstående andel blir da kr 3.986.214,- eks mva. 
 
Rest fra bevilget beløp kr  2 400 000 
Rest andel kommunen  kr -3 986 214 
Byggeledelse    kr -  300 000   
Rest:                            kr - 1 886 214  
 
 
Ved behandling av budsjett 2011, ble kommunens kostnader for Pottemakerbakken anslått 
til 2,5 millioner kr. Dette var et enkelt anslag hvor det på dette tidspunktet ikke ble foretatt 
en ekstern kvalitetssikring av beløpet. 



Rådmannens vurdering: 
  
Normalt ville Pottemakerbakken blitt dekt av midler for byfornyelse, men siden 
Pottemakerbakken hadde et høyere anslag enn budsjettet for byfornyelse, ble det i 
forbindelse med budsjett 2011 vedtatt et eget beløp for Pottemakerbakken. Det gjenstår ca 
0,9 millioner kr av budsjettet for byfornyelse i 2012. Rådmannen finner det derfor naturlig at 
deler av restbevilgningen tas fra dette budsjettet. 
 
Videre er det en restbevilgning etter prosjekt Tippen (gangbru med vann, avløp og 
fjernvarmeanlegg) på kr 2.292.471.  Deler av dette er finansiert via selvkost (vann og avløp) 
som ikke kan benyttes til Pottemakerbakken mens deler er finansiert som del av veimidler. 
Pottemakerbakken kan også sees på som forlengelse av gangbrua. Rådmannen foreslår at 
0,9 mill kr finansieres fra prosjekt Tippen. 
 
Alternativt kan anbudskonkurransen avlyses og kjøre en ny konkurranse i 2013. Dette vil 
rådmannen fraråde da dette vil forsinke prosjektet ytterligere samt at man kan risikere å få 
krav fra tilbyder i forhold til kostnader forbundet med utarbeidelse av tilbud.  
 
Det er stor aktivitet i Ringerike på entreprenørmarkedet og markedet er for tiden sprengt på 
kapasitet i forhold til gjennomføring av anlegg. Rådmannen er imidlertid usikker på om 
markedet vil bedre seg i 2013.  Videre er dette et prosjekt som har stor betydning i forhold 
til hvordan byen fremstår. Prosjektet vil også gjøre området rundt Gladvedt brygge, Nordre 
park og Tippen komplett og det vil derfor være en fordel at prosjektet kan avsluttes så tidlig 
som mulig.  
 
Entreprenøren som har inngitt tilbud kan starte arbeidene fra 1. september og avsluttes 22. 
desember 2012. Prosjektet innebærer mye steinlegging og dette må i stor grad ferdigstilles 
før frosten setter inn og det er derfor avgjørende at anleggsarbeidene startes opp i første 
halvdel av september. 
 
Rådmannen anbefaler at tilleggsbevilgning slik som angitt i forslag til vedtak godkjennes og 
at man inngår kontrakt med tilbyder om utførelse av anleggsarbeidet slik at dette kan 
ferdigstilles i 2012. 
 
På grunn av kort tidsfrist, har rådmannen avklart med leder av hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning (HMA) at saken kan gå direkte til formannskapet uten å gå via HMA 
 
 
Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 Ringerike kommune, 23.08.2012 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
Virksomhetsleder: Asle Aker 
Saksbehandler: Jostein Nybråten 
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