
Arbeidet med å for-
skjønne havneområdet
i Holmestrand settes i
gang mandag. Entre-
prenør T. Berg var den
som vant anbudsrun-
den og setter raskt i
gang med å lage ny hav-
nefront i ytre havn.

HEGE FROSTADDAHLE
Telefon 33099007

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Prosessen har
tatt lang tid og arbeidet skulle
etter planene vært i gang. Men
byråkrati og papirarbeid har ut-
satt oppstarten. Leder for Hol-
mestrand småbåthavn DA,
Hans Narverud, forventer like-
vel at mudringen skal være fer-
dig før påske.

Mudring før påske
- Jeg forventer faktisk at det skal
være klart til påske. Vi vil starte
med Hagemann havn før vi går
på arbeidet i indre havn, forkla-
rer han. I indre havn skal det
mudres der slippen lå, innerst i
havna ved gamle Båtsenteret.
Videre skal det mudres langs
brygga mot Hydro. Tidligere har
man stått på land med graver og
fjernet masser. Da ble det lagt
igjen en kant. Denne kanten
glattes ut.

En analyse av massene som
skal fjernes viser at det er store

mender bly i indre havn. Derfor
blir massene både fra indre
havn og Hagemann kategorisert
som forurensede masser. Totalt
skal det fjernes cirka 5.000 ku-
bikkmeter fra de to havnene vi-
ser utregningene.

Berg utpekte seg
Narverud opplyser at det anbu-
det som nådde opp utpekte seg
med kreative løsninger og detal-
jerte beskrivelser av oppdraget.
Andre kriterier som småbåthav-
na la til grunn var løsninger, le-
veringstid, kapasitet og total-
kostnader.

Første fase blir å rette opp og
grave ut kantene rundt ytre
havn. Altså fra bølgebryteren
opp mot Seilerhuset og videre
bort til Båthuset. Dette blir til
sammen cirka 400 meter.

- Her blir det bygd en forstøt-
ningsmur opp mot parkerings-
plassen. Det blir også anlagt en
promenade, forklarer Narverud
engasjert. Dette er et prosjekt
som han har stor tro på og visjo-
nene om havna er store. Han
tror at dette vil gi et førsteinn-
trykk og et helhetsinntrykk om
at båtfolket blir prioritert i lokal-
samfunnet.

Enklere vedlikehold
Med en kant på en meter vil det
bli et trinn med Larvikit-stein
med betong som limer alt sam-
men. Narverud påpeker at dette
er vedlikeholdsfritt i forhold til
en bryggekant i treverk.

I tillegg vil Holmestrand små-
båthavn DA jobbe for å ha en le-
verandør av pirer slik at den
samme leverandøren også har
avtale om oppfølging og vedli-
kehold av pirene. Dette vil frita
styret og båteierne for mye eks-
tra arbeid. I tillegg vil det bli en
bedre struktur på driften og ved-
likeholdet av havna.

- Samtidig som den nye for-
støtningsmuren blir oppført vil
det bli lagt ned nytt ledningsnett
til vann og elektrisitet. Dette skal
ligge klart fram til nye pirer
kommer på plass, forklarer han.

Flytter til Hagemann imai
Så fort arbeidet i ytre havn er fer-
digstilt skal firmaet påbegynne
arbeidet i Hagemann. Prosjekt-
messig vil dette bli i mai 2012.

Mye arbeid vil etter hvert gå
parallelt. Når småbåthavna har
signert avtale med entreprenø-
ren som har ansvaret for mud-
ringen vil også dette starte. Det
forventes at arbeidet skal være
avsluttet før påske.

- De som jobber med mudring
og håndtering av forurensede
masser er dyktige. Jeg vil anta at
arbeidet går raskere når papirer
og frister er unnagjort, sier Nar-
verud.

- Her venter vi på høringsutta-
lelsene og en endelig godkjen-
ning fra Fylkesmannen, sier
han.

Brenner for havna
Forskjønning av havna er noe
Narverud brenner for. Når han
åpner ringpermen oser det av
engasjement for å skape en dei-
lig atmosfære i havna, ikke bare
for båtfolk og turister, men også
for innbyggerne.
Som båteier synes Thomas Berg
det er ekstra spennende å være
med på utviklingen av havna.

- Jeg har lagt ned mye arbeid i
anbudet. Derfor var det også
gledelig at vi fikk anbudet, sier
Thomas Berg i T. Berg gravefir-
ma.

Grundige undersøkelser
Ute ved ytre havn viser Berg
hvor og hvordan de har planlagt
å gjennomføre oppdraget.

De vil stå langs kanten med
gravemaskiner for å fjerne rulle-
stein som ligger langs og litt
lenger ut i havna.

- Vil man kunne støte på ut-
fordringer som vil ha innvirk-
ning på ferdigstillelsesdatoen?

- Vi har foretatt grundige

undersøkelser i forkant av anbu-
det. Videre ligger dagens stein-
grunn rolig og det er ingen ting
som har forskjøvet seg på den ti-
den som steinmassene har lig-
get på dette området. Slik vi ser
det nå vil det være lite sannsyn-
lig at vi møter på store utfor-
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Havnekontoret flytt
Havnekontoret blir flyt-
tet til rådhuset etter at
Holmestrand kommu-
ne har solgt driftsbyg-
ningen til de nye eierne
av Fiskebrygga.

HEGE FROSTADDAHLE
Telefon 33099007

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD: Prosessen med
å finne nye lokaler til havnekon-
toret for Holmestrand småbåt-

havn DA har vært tidkrevende.
Først var det planer om å flytte
kontoret ut til Ødegårdbua. Noe
som ville vært en fin lokalisering
i forhold til kontorets oppgaver.
Men etter forhandlinger med
kommunen fikk de tilbud om le-
dige lokaler i tredje etasje i råd-
huset.

God ide
- Holmestrand småbåthavn DA
syntes at dette var en god idé og
flytter i disse dager kontoret til
storstua i Holmestrand, opply-

PPÅÅ FFLLYYTTTTEEFFOOTT:: Arild Andreassen og havnekontoret skal inn i tredje
etasje på rådhuset. Flytteprosessen er i gang. (Arkivfoto)

GGLLEEDDEELLIIGG:: Thomas Berg i T. Berg Anleggsteknikk AS synes det var
gledelig at de fikk oppdraget. (Foto: Hege Frostad Dahle)

SSØØKKEELLYYSS:: Plumbo har vært i
medienes søkelys siden Spelle-
mannsprisutdelingen.

PPLLAANNEERR BBLLIIRR RREEAALLIISSEERRTT:: Leder i Holmestr
at etter lang tid med planlegging blir det spe

Kanvinne
heleMGP

FFAAVVOORRIITTTT:: Plumbo seiler opp
som storfavoritter før MGP-fina-
len. (Foto: Hege Frostad Dahle)

Plumbo effekten holder
seg og NordicBet blir
mer og mer sikre på at
de vinner hele MGP.
Oddsene har blitt rasert
og nå tilbyr de kun 1.50 i
odds på at de vinner og
kun 1.05 på Gullfinalen
(topp fire).

HEGE FROSTADDAHLE
Telefon 33099007

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Årets Melodi
Grand Prix kan bli en av de mest
originale i og med at “mokka-
menn”-uttalelse falt kan de fak-
tisk vinne hele konkurransen.
Dette beviser hvilken makt me-
diene har og at en “mediehype”
kan bli vinner også i MGP-
sammenheng.

- Hvis ikke “mokkamenn” ut-
talelsen hadde falt ville nok vin-
neroddsene på Plumbo i finalen
vært nærmere 20,00, sier Kim
Rud Petersen i Nordicgaming.

Nest høyest rangert er Petter
Øien og Bobby Bare som for sel-
skapet noe overeraskende tok
seg til finalen. Det er tydlig at
Bobby Bare, født i 1935, sjarmer-
te endel eldre med sin framfø-
ring sist. Bobby Bare kan nok
også finne på å dra endel stem-
mer internasjonalt, for det er en
stor artist også i verdensmåle-
stokk.

Oddsene på Bobby er på 4.50
på å vinne og 1.65 til å nå Gullfi-
nalen.

- Tooji og Nora Foss Al Jabri
framstår som de mest solide ut-
fordrene til de to favorittene og
rent musikalsk kanskje de bidra-
gene som faktisk har noe å gjøre
i en MGP-finale. Vi tror disse fire
danner Gullfinalen, sier Peter-
sen avslutningsvis.



Hovedentreprenøren
har estimeert ferdigstil-
lelsesdatoen for pro-
sjekt havnegata til 29.
juni til tross for forsin-
kelser rundt pælingen.

HEGE FROSTADDAHLE
Telefon 33099007

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: I løpet av denne
uken skal pælingen ferdigstilles,
unntatt i amfiet. Politikerne i
Holmestrand ble orientert om
prosjektstatus i Utvalget for re-
gulering og kommunalteknikk.

Noe forsinkelser
Her kom det fram at det var noe
forsinkelser i prosjektet vedrø-
rende arbeidet med pæling, men
at de alikevel vil forholde seg til
den estimerte datoen i juni. En-
treprenøren mener at de vil klare
å hente inn en del i arbneidet
framover.

Prioriterer ett område
Området fra Fiskebrygga og bort
til Kullboden vil få høyeste prio-
ritet slik at det området som er
vesentlig i forbindelse med årets
kulturfestival skal være så godt
som ferdigstilt ved åpningen av
festivalen.
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ter inn i rådhusetettersalg
ser Hans Narverud. Videre leg-
ger han til at de måtte bidra øk-
nonomisk med oppussing av et
erstatningskontor før de kunne
flytte inn i nye lokaler.

Driftsdelen solgt
Den tidligere driftsdelen er
solgt til Håndverkerne AS som
kjøpte opp Fiskebrygga.

I kjøpekontrakten ligger det
en klausul om å drive sanitær-
anlegget for havna. Betydning-
en av avtalen er at Håndverker-
ne AS skal drive toalett, dusj og

vaskemaskiner for båtfolket.
I følge daglig leder i eien-

domsselskapet, Arild Brekke,
skal dette gjøres gjennom en
detaljert avtale med Holme-
strand småbåthavn DA. Ser-
vicedelen er på 121 kvadratme-
ter og deler av dette vil de be-
nytte selv, mens resten skal for-
bli servicedelen.

Måvære i orden til juni
Når den nye gjestehavna blir
ferdigstilt, samtidig som hav-
nefronten, blir det nødvendig å

ha løsningen klar slik at gjes-
tene har et tilbud.

29. juni er oppgitt som esti-
mert ferdigstillelsesdato for ar-
beidet med havnefronten i Hol-
mestrand. Arbeidet er noe for-
sinket, men dette skal de forsø-
ke å jobbe inn slik at entrepre-
nøren ønsker å forholde seg til
den estimerte ferdigstillelses-
datoen.
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rand småbåthavn DA, Hans Narverud, er meget godt fornøyd med at arbeidet blir igangsatt mandag. Han mener
ennende å se igangsettelsen. (Foto: Hege Frostad Dahle)

Pælingener ferdig
FFEERRDDIIGG:: Pælingen langs Havnegaten er ferdig, minus ved amfiet. Nå
begynner betong- og stålarbeidene. (Foto: Pål Nordby)

dringer på dette området, for-
klarer Berg og legger til at de
har satt datoen for ferdigstil-
lelse og jobber for å holde seg
innenfor fristene.

Komprimerer låneopptaket

Torsdag fulgte formannskapet
rådmannens innstilling om å
legge hele låneopptaket på 50
millioner kroner inn i 2012,
framfor å periodisere opptaket
over tre år. (20 mill i 2012 og
2013 og 10 mill i 2014).

Bystyret tar til uka den ende-
lige beslutningen, men dette
går trolig gjennom grunnet
muligheten for å gjennomnføre
prosjektet raskere og muligens
også spare noen kroner.




