
Urban moro for alle 
Den store bølga skal være god nok til å arrangere 

EM, verdenscup og VM. Her vil dyktige padlere 

trene og boltre seg. I tillegg skal det være ei eller 

flere mindre bølger for nybegynnere og middels 

gode padlere. Bølgene vil fylles med padlere de 

fleste dager i sesongen. 

 

 

 

 

 

 

Dette skal være et anlegg for alle, unge som gamle, 

ferske padlere og landslagspadlere. Dette skal være 

et anlegg for alle som vil drive med elvepadling. 

 

 Kongsbergbølga 
 

Kongsberg Padleklubb har fått penger til et 

padleanlegg i Nybrufossen. Hovedelementet vil 

være ei stor bølge for freestylepadling. Freestyle er 

en grein av padling der utøveren gjør forskjellige 

saltoer og spinn på den samme bølga. Freestyle er 

både konkurranse og leik og moro. 

 

 

 KongsbergPadleKlubb 

 

 

Sparebankstiftelsen DNB NOR støtter prosjektet 

med 1,4 millioner. 

 



Anlegget 
I det aller nederste fallet i fossen skal terrenget 

formes slik at det blir ei stor rund bølge. Kanskje må 

vannet også styres noe inn mot kulpen for å få til 

dette. I tillegg må det gjøres noe arbeid for de 

mindre bølgene. Alt dette skal gjøres med svært 

små synlige endringer i elveløpet og på land. 

 

 

 

 

 

 

 

Det er i dette området bølgene skal bygges 

 

Det er komplisert å bygge om en strømmende foss. 

Prosjekteringen utføres av det kanadiske selskapet 

Northwest Hydraulic Consultants som er eksperter 

på modellering av bølger. Vi samarbeider også tett 

med NVE, lokale vassdragsregulanter, og nasjonal 

ekspertise på hydrologi. 

Framdriftsplan 
Forstudien er gjennomført og rapporten ble levert i 

oktober i år.  

Oppmåling av bunnen i fossen og på land rundt vil 

foregå i lavvannsperioden på ettervinteren i 2011. 

NHC vil lage modell av nedre del av fossen i skala ca 

1:15 for å teste ut modifikasjonene som skal til. 

Samtidig vil det gjøres analyser for å være sikre på 

at det ikke blir større skader ved flom. Dette 

arbeidet vil gjøres av NHC i løpet av 2011. 

Første byggetrinn er planlagt i 2012 

Vi håper å kunne teste bølgene i 2012 og ha 

anlegget ferdig i 2013/14.  

 

 

Samarbeidspartnere 
 DNB NOR 

 Kongsberg Energi Eiendom A/S 

 Kongsberg Kommune 

 EB A/S 

 Northwest Hydraulic Consultants 

 Norges Padleforbund 

 Windsvoll sport 

 Numedals-Laugens Brugseierforening 

 Statens vegvesen 

 

For mer informasjon 
www.nybrufossen.no 

www.kongsberg-padleklubb.net 
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