SØKNAD OM STATLIG STØTTE TIL TILTAK I STATLIGE FRILUFTSLIVSOMRÅDER ‐ 2021
Organisasjonsnummer: 933277461
Foretaksnavn DRANGEDAL KOMMUNE
Kontonummer: 2635 07 00284 verifisert
Adresse: Gudbrandsveien 7, 3750 DRANGEDAL
E‐postadresse: postmottak@drangedal.kommune.no
Kontaktperson
Navn: Arne Ettestad
Telefonnummer: 95141500
E‐postadresse: ae@drangedal.kommune.no
Utfyller
Navn: Arne Ettestad
Mottaker: Vestfold og Telemark fylkeskommune

SØKNAD

REFERANSENR.: 21SAD0CC

Prestestranda ‑ TOKE BRYGGE ‑ STRANDPROMANADEN:
Gangbru, rekkeverk og sikring.
Navn på tiltak: STRANDPROMANADEN: Gangbru, rekkeverk og sikring.
Navn på friluftslivsområdet: Prestestranda ‐ TOKE BRYGGE
I hvilken kommune skal tiltaket gjennomføres? Drangedal
Gnr./Bnr.: 32/56
Eier av friluftslivsområdet: Kommune
Beskrivelse av tiltaket:
Deler av Toke Brygge har i dag strandpromenade som er universell tilgjengelig. Den økte bruken av
området medfører en naturlig utvidelse av området, også for den tilrettelagte promenaden. I dag kan
alle ferdes fra steinbrygga i nord, der ferja Tokedølen2 har sitt tilholdssted, gjennom gammel
bygningsmasse, via rampe ned til badestranda. Da er man på samme kote som aktivitetsflaten,
volleyballbanen og parkeringen.
Fra aktivitetsflaten går stien over til Oddåsen‐området og videre til kulturbrygga, som ble etablert i
2012. Her tenkes det å videreføre brygga som vist på vedlagte situasjonsplan, slik at
strandpromenaden kan trekkes helt til brygga lagt til grensen for det statlig sikrede friluftsområde.
Ved skulpturen «Badegjesten» ønskes en badetrapp. Badestranda er mest egnet for barn, og området
mangler et egnet sted for voksne/større barn som ikke ønsker langgrunt strand. Tidligere ble
båtbrygga brukt av større barn, da de kunne hopp rett ut i vannet, men dette var lite forenelig med
båttrafikk og aktiviteten ble stoppet. I fjor sommer så man da nye områder tatt i bruk til bading og
området rundt gapahuken ble mye brukt.
I forbindelse med kulturbrygga ønskes det etablert et amfi. Her stiger terrenget på og et amfi kan
plasseres naturlig i terrenget. Brygga har blitt brukt både til teater og konserter og etablering av
naturlige sitteplasser for publikum kan bidra til ytterligere bruk av kulturbrygga som scene.
Overgangen mellom aktivitetsområde og friluftsområdet er i dag et hinder for tilgjengeligheten,
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vannet har visket ut deler av sand/stein massene og det kreves en oppgradering for å være en
universell tilrettelagt sti.
Ved å forlenge strandpromenaden aktiviseres et større areal og spesielt Oddåsen har potensiale utover
dagens bruk.
Denne søknaden gjelder utskifting av rør og stabilisering av overgangen/brua mot erosjon med
betongdekke. Videre rekkverk på denne og andre nødvendige sikrings‐ og utbedringsarbeider på
strandpromenaden.

Forventet gjennomført dato: 01.10.2021
Skal tiltaket gjennomføres i et nærområde, dvs. i eller ved by eller tettsted som de fleste av deltakerne
kan nå uten bruk av bil eller båt? Ja
Hvilke brukergrupper retter tiltaket seg mot:
Toke Brygge har etter etableringa av "1000‐årsstranda" i Prestestanda i årtusenskiftet blitt den klart
viktigaste og mest brukte badeplassen for Drangedal sentrum. Etter prosjektet "Toke Brygge" har dette
utvikla seg til å bli ein samlingsstad for stadig fleire i heile barmarkssesongen. Sandvolleyballbane,
tilrettelagte friområder, open sommarkafe i den gamle butikken ved Buene med meir har medverka til
dette. Det er stadig auke av besøkande på gjennomreise eller frå hytter i regionen. Særleg etter sommaren
2020 såg ein at besøksmengden no gjorde at ein må prøve å utvide tilbodet og å spreie aktivitetane meir i
dette sentrale og attraktive friluftslivsområdet i Drangedal sentrum.
Tallet på potensielle brukere pr år: 20000
Er det utarbeidet forvaltningsplan for området? Ja

Budsjett
Kostnader

Beløp

Komplett gangbru (vinterdriftes), lengde ca. 10 m, bredde 5 m

600 000

Rekkverk på mur gangbru

75 000

Drenering og flomsikring

150 000

Steinmurer, erosjonssikring av vannkant

200 000

Rigg og drift

100 000

Usikkerhet og adm./byggjeleiing, 25%

281 250

Sum kostnader

Finansiering

1 406 250

Beløp

Samlet kostnad

1 406 250

‐ Egne midler

0

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0
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Omsøkt tilskudd

1 406 250

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
På hvilken måte?
Ein må då undersøke mulighet for anna finansiering, og/eller utføre berre delar av desse arbeidene i denne
omgang.
Slike kostnader er også usikre med omsyn på marknad/tilbud frå utførande entrepenørar på
utlysingstidspunkt.
Minstesum for gjennomføring: 1 000 000
Eventuelle merknader:
Ikke utfylt

Vedlegg
3_STRANDPROMENADE.pdf (Prosjektbeskrivelse)
Prosjektplan, TOKE BRYGGE.pdf (Utvidet rapport)
Kostnadsoverslag ‐ STRANDPROMENADEN.pdf (Utgiftsoversikt)

Arne Ettestad for DRANGEDAL KOMMUNE
Levert 29.01.2021
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