
Torsdag 1.mars 2012 1111

Første trinn i den om-
fattende planen for å
gjøre nordbyen mer at-
traktiv er å bygge seks
store leiligheter på top-
pen av fjordhotellet. Det
betyr to etasjer til på det
eksisterende. Bygging
kan starte i høst, går alt
etter planen.
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HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: - Vi har en avta-
le med Holmestrand kommune
om at vi i løpet av mai kan frem-
me en rammesøknad om på-
bygg av hotellet, kunne pro-
sjektleder for hotellutviklingen,
Ove Gran, fortelle.

Viktig på komme raskt i gang
Med andre ord kan et påbygg av
seks leiligheter på hotelltaket
være en egen prosess uavhengig
av den eller de reguleringspla-
ner som ellers må gå sin gang.

- Det er viktig å komme raskt i
gang. La oss si at rammesøkna-
den er på plass i mai. Deretter vil
kommunen bruke 12 uker på
saksbehandlingen. Går alt som
ønsket kan vi være i gang med
selve byggingen i september el-
ler oktober allerede denne høs-
ten, sa Ove Gran til en fullsatt
konferansesal mandag.

Gran la til at julesesongen er
den viktigste for omsetningen til
hotellet, og at slike hensyn selv-
følgelig må tas underveis i byg-
geprosessen.

Leilighetermed store terrasser
- Fra 86 til 115 kvadratmeter
romslige leiligheter med rundt
25 kvadratmeter store terrasser
med glimrende utsikt. I høyde
vil hotellet flukte med planene
om seks etasjers bebyggelse
rundt, forklarer han.

Når det gjelder adkomst kan
Gran fortelle at det etter en dis-
kusjon om heisløsningen er be-
stemt at det blir heisadkomst fra
resepsjonen og at denne vil bli
bygget om.

- Det er viktig å skape mer ak-
tivitet og arrangementer i og
rundt hotellet, og at hotellet kan
tilby for eksempel vaktmester-
tjeneste til leilighetene, sier han.

Gran skryter av samarbeidet
med kommunen og opplever å
ha blitt møtt med positivitet
hele veien.

- Byggeplanene rager høyere
enn dagens reguleringsplaner
tillater?

- Ja, og vi mener at området er
såpass lite i areal slik at det er
viktig å utnytte kapasiteten i
høyden. Er det noe steder at
høyde bør kunne tillates, er det
her, etter vår mening, sier han.

Avtalemed Jernbaneverket
Ove Gran kan også opplyse at
det er gjort en skriftlig avtale
med Jernbaneverket om leve-
ring av cirka 100.000 kubikkme-
ter med steinmasse til en utvi-
delse av eksisterende molo.

- Denne vil bli noe forlenget,

cirka 50 meter i en bue nord-
over, og litt bredere. Fritidshu-
sene som er planlagt bygget skal
pæles til fjell, men vi vil utnytte
den eksisterende moloen. Om
moloen/fritidshusene på den
nordre utstikkeren vil bestå av
stein, vet vi ikke nå, sier han.

Gran regner med at de to geo-
logiske undersøkelsene som er
gjort må følges av nye undersø-
kelser i forhold til detaljplanleg-
gingen av anlegget. Også her er
fritidshusene tenkt å pæles til
fjellet.

- Det er ikke dypt her og fullt
mulig å fylle ut med stein. Fjellet
skråner litt utover, men lenger
ut er det en rygg som kan være
en sperre for en motfylling, men
detaljer på dette må vi komme
tilbake til, sier han.

- Vi gleder oss og tror “byde-
len” kommer til å gli fint inn i et
samspill med Dulpen, ny sta-
sjon og byen forøvrig, sier pro-
sjektleder Ove Gran.

To nye hotelletasjer i høst?

HHAALLVVAANNNNEENN EETTAASSJJEE:: Slik kan hotellet bli seende ut etter ombyggingen. Dagens kuppel og tak fjernes og halvannen etasjes leiligheter fra 86
til 115 kvadratmeter størrelse bygges. Leilighetene får romslige terrasser, rundt 25 kvadratmeter store. (Skisser: Link Arkitekter)

PPRREESSEENNTTEERRTTEE SSKKIISSSSEERR:: Arkitekt Anne Gran Høybo fra Link Arkitek-
ter presenterte foreløpige skisser på “nytt hotell”.




