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1 Innledning 

1.1 Formål med planarbeidet 

Hovedformålet med planen er å legge til rette for oppføring av nytt skolebygg 

for ungdomsskole med 480 elever, med tilhørende uteområder, veg- og 

trafikkarealer. I tillegg skal planen legge til rette for oppføring av 

flerbrukshall/håndballhall (gymsal med utvidet funksjonalitet) samt noe 

boligutvikling innenfor planområdet. Vandrerhjemmet med ny atkomst vil også 

inngå i planområdet. 

Av vedtak i Kongsberg kommunestyre 6.januar 2016, bes det om at utviklingen 

av skoletomten skal sees í sammenheng med mulighetsstudien som er 

gjennomført for området Hasbergtjerndalen. Under er den lokale målsettingen 

fra mulighetsstudien for utviklingen av Hasbergtjerndalen gjengitt: 

 

Når nye E134 fra Damåsen til Saggrenda står ferdig høsten 2019, skal dagens 

strekning gjennom Kongsberg, fra rundkjøringen ved fv. 40 ved Lågen til 

Sellikdalen, trolig bli kommunal gate. Det er en klar målsetting at dagens E134 

skal bli en gate med bymessig utforming og mulighetsstudien viser samtidig en 

transformasjon og fortetting av bebyggelse på vestsiden av dagens E134. 
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Figur 1 Anbefalt løsning (Alternativ C) fra Mulighetsstudie for Hasbergtjerndalen 

Med bakgrunn i denne studien vil det derfor også bli sett på mulige løsninger for 

å tilrettelegge for noe ny boligbebyggelse i planen. 

1.2 Krav om konsekvensutredning 

En reguleringsplan for denne type tiltak omfattes av "Forskrift om konsekvens-

utredninger for planer etter plan- og bygningsloven", som har til hensikt å sørge 

for at hensyn til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under utarbeidelsen av 

planer. Forskriftens § 2-4 tar for seg hvilke planer om skal konsekvensutredes. 

 

Det stilles krav om å konsekvensutrede to temaer som kan tenkes å avvike fra 

kommuneplanen: 

› Kulturminner/kulturmiljø 

› Ny bebyggelse 
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Planområdet omfatter og grenser mot kulturminner i nærområdet. Ny 

bebyggelse vil bli liggende på område avsatt og regulert til friområde i hhv. 

kommuneplanens arealdel og gjeldende sentrumsplan. 

1.3 Hensikten med planprogrammet 

Når det stilles krav om konsekvensutredning (KU) i planarbeidet skal det ved 

oppstart utarbeides et planprogram som skal gjøre rede for planarbeidet som 

igangsettes, beskrive prosess og medvirkning samt belyse problemstillinger som 

anses viktige for miljø og samfunn. Planprogrammet legger føringer for KU som 

framstilles sammen med et planforslag i neste runde av planprosessen. Da 

redegjøres det grundig for et konkret forslag og konsekvensene av dette 

forslaget. 

 

Temaene som utredes skal være beslutningsrelevante. Planprogrammet er et 

verktøy for å avklare viktige problemstillinger og for å styrke tidlig medvirkning i 

planarbeidet. Planprogrammet skal forankres i Kongsberg kommune gjennom 

administrativ behandling og ved fastsettelse i Utvalg for Miljø og Utvikling 

(UMU).  
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2 Overordnede rammer og føringer 

2.1 Nasjonale lover og retningslinjer 

› Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, 

pbl., LOV-2008-06-27-71) 

› Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven, nml., 

LOV-2009-06-19-100) 

› Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven, LOV-2011-06-24-29) 

› Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

(Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, LOV-2013-06-21-61) 

› Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven, 

forurl., LOV-1981-03-13-6, endret ved LOV 2016-12-09-89) 

› Lov om kulturminner (Kulturminneloven, kulml., LOV-1978-06-09-50, 

endret ved LOV-2015-06-19-65 fra 1.10.2015) 

› Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og 

forstadsbane m.m. (jernbaneloven, jbl., LOV-1993-06-11-100, revidert 

16.12.2017) 

 

› Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging, fastsatt 26.9.2014 (FOR-2014-09-26-1222) 

› Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, fastsatt 20.9.1995 

(FOR-1995-09-20-4146) 

› Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, 

fastsatt 4.9.2009 (FOR-2009-09-04-1167) 

› St. meld. nr. 34 (2006-2007), Norsk klimapolitikk 

› Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 

12.6.2015 

› Den europeiske landskapskonvensjonen, i kraft 1.3.2004 

› Forskrift om konsekvensutredninger, fastsatt 19.12.2014 (FOR-2014-

12-19-1726) 

› Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt 

planregister (Kart- og planforskriften, FOR-2009-06-26-861) 

› Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 

› Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-

1520/2012) 

2.2 Regionale planer og føringer 

› Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 

› Areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 

› Kollektivtransportplan for Buskerud fylke – utvikling mot 2030 
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2.3 Kommunale planer og føringer 

› Kommuneplan for Kongsberg 2013-2025 

› Områdeplan 380R Sentrumsplanen 

› Byplan 74 Numedalsveien 6-35 med tilstøtende områder 

› 420R Kunnskaps- og kulturtorg på Vestsida 

› Temaplan bevaring for Kongsbergs byområde 

2.4 Planarbeid og vedtak med relevans for 

planarbeidet 

› Mulighetsstudie for Hasbergtjerndalen og Vestsida, med vedtatt 

prinsippløsning alternativ C, vedtatt av Formannskapet 16.3.2016 

› Vedtak om bygging av ny skole og rammer for videre arbeid, 

Kommunestyret 6.1.2016 

› Valg av prinsippløsning for plassering av ny Vestsiden ungdomsskole, 

vedtatt i Kommunestyret 7.9.2016 

2.5 Pågående planarbeid 

› Reguleringsplan 488R Hasbergtjerndalen (Nedklassifisering av E134) 

› Regional areal- og transportplan 

› Regional plan for kulturminnevern 

2.6 Aktuelle veiledere 

› IS-2073 – Miljørettet helsevern i skoler 

› Jernbaneverkets veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging 

› NVE Rapport 81/2016 Klimaendring og framtidige flommer i Norge 
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3 Beskrivelse av planområdet 

3.1 Beliggenhet og arealbruk 

Vestsiden ungdomsskole ligger i bykjernen, et område knyttet til den historiske 

bebyggelsen på Vestsida. Skoletomten var tidligere benyttet til Kongsberg 

sølvverks materialhus, verksted og seinere til Kongsberg treindustri på 1930-

tallet. Skolen ligger i sammenheng med et helhetlig kulturmiljø, som omfatter 

vernede bygninger i umiddelbar nærhet. 

På nordsiden av skolens A og B fløy ligger det en bildekkforhandler og en 

bensinstasjon. A og B fløyen ligger i en U-form på nordre del av tomten, delvis 

med utsikt over Lågen og vender ryggen mot støy fra trafikk og jernbane i hhv 

øst og vest. Den "beskyttede" skolegården ligger lokalisert mot syd med store 

fine trær sentralt i skolegården. 

Gymsalbygget, som består av 2 byggefaser, ligger også sentralt plassert på 

skoletomten og grenser i sørøst mot det verneverdige kulturmiljøet i Boecks 

gate. På vestsiden av tomten ligger den verneverdige bygningen Villa Ro med 

sitt uteareal. Villa Ro er et tilbud til elever på 10.trinn som ønsker et alternativ 

til det ordinære skoletilbudet det siste skoleåret. Dette skolebygget har adkomst 

via Mauritz Hansens gate. 

Skolens uteareal strekker seg nedover i terrenget mot syd, forbi 

Vandrerhjemmet, helt ned til dagens E134 (nedre tomt). Det er god tilgang til 

friområder utover skolens uteoppholdsarealer, grunnet umiddelbar nærhet til 

Hasbergparken videre mot Krona. Det er også et etablert gang-sykkelveinett, 

buss og hovedveinett for trafikk i tilknytning til skolen. 

Store deler av den nedre tomten blir i dag benyttet til parkering for 

Vandrerhjemmet, men er under utvikling og vil fremstå med økte kvaliteter, når 

E134 er lagt om og den fremtidige bygata er etablert. Veien vil fremstå som en 

bymessig gate, i sammenheng med Hasbergparken. 
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Figur 2 Illustrasjon fra alternativvurderingen (Enerhaugen Arkitektkontor) 

3.2 Eiendomsforhold 

Planområdet består i hovedsak av offentlige eiendommer (skoletomten, 

veiarealer). I tillegg finnes det også noen private næringseiendommer og noen 

private boligeiendommer innenfor planområdet. Nedenstående kart viser en grov 

oversikt over skoletomt, boligarealer og det som regnes til næringseiendommer i 

dagens situasjon. 

 
Figur 3 Kartillustrasjon som viser skoleområdet og bolig- og næringsområder (tomter) i 

området. (OBS! Tidlig forslag til planavgrensning, nå utgått.) 
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3.3 Eksisterende bebyggelse 

Skolen er omkranset av eksisterende bebyggelse på alle sider, unntatt mot 

nordøst, der skolen grenser til Boecks gate og Numedalsveien (FV40). Mot nord 

er de nærmeste naboene ViaNor (dekkforhandler) og Shell. Mot vest grenser 

skoleområdet mot det verneverdige kulturmiljøet i Mauritz Hansens gate, Vinjes 

gate og Spennings gate. Bebyggelsen her er stort sett eneboligbebyggelse. Mot 

sør ligger Vandrerhjemmet som tilbyr overnatting samt utleie til selskap og 

møtevirksomhet. Sørøst for skolen ligger Klokkergården og Skarstensgården, 

som i tillegg til å romme boliger også inneholder noe mindre næringsvirksomhet. 

3.4 Kulturminner / Kulturmiljø 

Kongsbergs historie som sølvverksby er spesiell både i norsk og internasjonal 

sammenheng. Bymiljøene knyttet til sølvvirksomheten er av nasjonal interesse. 

Det er derfor svært viktig at planens hovedgrep og føringer utarbeides i tråd 

med føringer gitt i bevaringsplanen for Kongsberg kommune samt DIVE-

analysen som er utarbeidet i forbindelse med mulighetsstudiet for 

Hasbergtjerndalen. 

Bevaringsplan for Kongsberg byområde er en temaplan til kommuneplan. Dette 

betyr at planen er retningsgivende, ikke juridisk bindende. Deler av området 

inngår i juridisk bindende sentrumsplan 380R, med hensynssone bevaring 

kulturmiljø og tilhørende bestemmelser. 
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Figur 4 Utsnitt fra Kongsberg kommunes Temaplan for bevaring (Bevaringsplanen). 

Kartet over viser klassifiserte kulturminner der de svarte bygningene er 

bygninger med svært høy verneverdi, de blå har høy verneverdi mens de gule er 

bygninger som er verneverdige. Det blå skraverte feltet viser kulturmiljø med 

høy verneverdi, mens den gule skravuren angir kulturmiljø som er verneverdig. 

Gjennom mulighetsstudiet for Hasbergtjerndalen ble det utarbeidet en DIVE-

analyse. Dette ble utarbeidet i 2015 i samarbeid med Riksantikvaren. Denne blir 

et redskap som skal brukes i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen 

og konsekvensutredningen. I konklusjonen til denne analysen pekes det på noen 

viktige mulighetsrom:  
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Figur 5 "Trafikklyskart" hentet fra DIVE-analysen. Rødt = bevares som det er, eller styrkes 

med hensyn til kulturmiljø og historiske føringer, Gult = kan endres noe, og forbedres med 

utgangspunkt i å komplettere kulturmiljø og historiske føringer, Grønt = bør endres, og 

har stort potensial for forbedring. 
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4 Om planforslaget som skal utarbeides 

4.1 Konsept 

Vinnerne av arkitektkonkurransen for nye Vestsiden ungdomsskole, Enerhaugen 

Arkitektkontor og DRMA, har i tillegg til å utarbeide et forslag til selve 

skolebygningen, også foreslått et helhetlig konsept for uteområdene i 

umiddelbar nærhet til skolen (skolegården), arealene på den nedre skoletomten 

(Hasbergtjerndalen) og knytningen over dagens E134 til parken utenfor 

Kunnskaps- og kulturtorget på Vestsida (Krona). 

 
Figur 6 Foreløpig illustrasjonsplan av arkitektens forslag til helhetlig konsept. Hvite 

bygninger i syd er illustrert som studentboliger. Grå bygning mot Spenningsgate her viser 

et utbyggingspotensiale for annen type boligbebyggelse tilpasset bygningsmiljøet i 

Spenningsgate. 

Ny ungdomsskole blir liggende med hovedsakelig tilsvarende plassering som i 

dag og med gymsal (flerbrukshall) integrert i skolebygget. Skolegården er 

foreslått som en del av et helhetlig parkanlegg, kalt "DNA-parken", som består 

av "Skoleparken" (skolegården på øvre tomt, nærmest skolebygningen), 
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"Læringsparken" (nedre tomt, utenfor Vandrerhjemmet) og "Klimaparken" (på 

den andre siden av dagens E134). 

 

Det er foreløpig skissert boligbebyggelse syd for Vandrerhjemmet, med 

parkering i kjeller. Bebyggelsen blir liggende delvis nede i Hasbergtjerndalen og 

delvis i skrenten og opp mot Spenningsgate (Kapermoen). 

Konseptet legger til grunn hovedatkomst til planområdet fra dagens E134 

(fremtidig "Hasbergs gate"), med "Kiss & Ride"-løsning for skolen, atkomst til 

Vandrerhjemmet og ny boligbebyggelse her. Det er skissert bussholdeplasser i 

tilknytning til denne atkomsten. HC-parkeringsplasser er tenkt løst i nærhet til 

skolebygget med atkomst fra Numedalsveien via Mauritz Hansens gt. i nord. 

Sykkelparkering knyttet til skolen er også plassert her. Eksisterende bolig- og 

næringsbebyggelse i Boecks gate / Vinjes gate vil få ny atkomst fra Mauritz 

Hansens gt. via ny gjennomkjøring på nordsiden av skolebygget. Inn-/Utkjøring 

fra Boecks gt. til Numedalsveien vil bli stengt i ny situasjon. 

Konseptet fra Enerhaugen Arkitektkontor og DRMA skal ligge til grunn for 

planforslaget som skal utarbeides, men skal bearbeides parallelt. 

4.2 Planens innhold, tema og detaljeringsgrad 

Reguleringsplanen for nye Vestsiden ungdomsskole skal legge føringer for 

utbyggingen av den nye ungdomsskolen og utvikling av områdene som omfattes 

av planavgrensningen i Hasbergtjerndalen, herunder etablering av 

boligbebyggelse i sistnevnte. Planen skal bidra til å øke graden av forutsigbarhet 

både for forslagsstiller og planmyndigheten ved utarbeidelse og behandling av 

nye byggetiltak.  

I reguleringsplanarbeidet vil følgende tema bli belyst særskilt. Dette er tema 

knyttet til beskrivelse av planforslaget og må ikke forveksles med 

utredningstemaene i konsekvensutredningen. 

› Grønnstruktur og naturmangfold 

› Stedsform / Estetikk / Landskapsbilde 

› Forurensning; grunn, luft og støy 

› Grunnforhold / Geotekniske forhold 

› Friluftsliv og rekreasjon 

› Barn og unge 

› Universell utforming (tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og 

sykkelveinett) 

› Trafikkvurderinger 

› Mobilitetsplanlegging 

› Sosial infrastruktur / Offentlig tjenestetilbud 

› Næring og handel 

› Teknisk infrastruktur / Overvannshåndtering / Flom 

› Energibehov og –løsninger 

› Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

› Bygge- og anleggsperioden – rekkefølge utbygging / trinnvis utbygging 
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4.3 Planområdets avgrensning 

 
Figur 7 Forslag til avgrensning av planområdet. Kartkilde: finn.no/kart 

Planområdet omfatter store deler av områdene langs vestsiden av Lågen i 

Kongsberg sentrum. Forslag til avgrensningen på illustrasjonskartet over er slik 

den fremstår ved utvidet varsel om oppstart av planarbeid. Det varsles ofte et 

større område enn det som vil komme til å inngå i planen som utarbeides. Dette 

for at man i den kommende planprosessen skal kunne vurdere ulike løsninger. 

Prosjektet har høye målsetninger om alternative løsninger til energi, hvorav ett 

alternativ er å benytte strømmen i Lågen som mulig energikilde. Derfor er deler 

av Lågen også tatt med i varslingsområdet. En annen grunn for et så stort 

varslingsområde er løsninger for overvannshåndtering.  

Endelig planavgrensning mot sørøst vil følge veglinjen til nye Hasbergs vei 

(dagens E134). Reguleringsplanen for nedklassifisering av E134 pågår parallelt 

og endelig avgrensning gjøres i samarbeid med Statens vegvesen. 

4.4 Alternativer 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for 

relevante og realistiske alternativer (jf. § 5 andre ledd). Planarbeidet vil utrede 

kun et alternativ for utviklingen av planområdet, i tillegg til 0-alternativet.  
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0-alternativet 

“0-alternativet” er et generelt uttrykk for den situasjonen man kan tenke seg 

dersom et planlagt tiltak ikke blir gjennomført.  I dette tilfellet vil et 0-alternativ 

være dagens bruk av området med det utviklingspotensialet som ligger i 

Sentrumsplanen og kommuneplanens arealdel. 

Planforslaget 

Det vil bli utredet kun ett alternativ for utvikling av planområdet. Alternativet vil 

legge til rette for en ny Vestsiden ungdomsskole på øvre tomt, tilnærmet 

tilsvarende dagens plassering, og med uteoppholdsarealer beliggende sydover 

og ned i Hasbergtjerndalen. Det vil bli foreslått nye atkomstløsninger for skolen 

og næringsområdene samt for eksisterende og nye boligområder innenfor 

planområdet.  
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5 Utredningsbehov 

5.1 Generelt 

Konsekvensutredninger har til hensikt å belyse hvilke vesentlige virkninger en 

plan kan forventes å ha i forhold til tema innenfor miljø og samfunn. Videre skal 

utredningen ta for seg avbøtende tiltak for eventuelle negative konsekvenser 

som framkommer. Basert på de temavise vurderingene vil det bli gjort en 

sammenstilling og helhetsvurdering av planen og dens virkninger, samt en 

anbefaling basert på dette. 

Konsekvensutredningen skal videre gi en vurdering av behovet for nærmere 

undersøkelser før gjennomføring av planforslaget. Det skal også gjøres en 

vurdering av behovet for undersøkelser etter gjennomføring av forslaget, med 

sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av forslaget. 

5.2 Metode/arbeidsopplegg 

Konsekvensutredningen (KU) skal omfatte beslutningsrelevante tema og vil bli 

innarbeidet som en del av planbeskrivelsen. 

Temavise utredninger 

De temavise utredningene vil bli gjort etter følgende generelle 

metodikk: 

› Beskrivelse av nåsituasjon og referansealternativet (0-alternativet). 

› Utredning av tiltakets virkninger. Type virkning og omfang av 

endringer ift. 0-alternativet utredes og beskrives. 

› Vurdering av konsekvensgrad. Med basis i verdivurderinger av 

nåsituasjon/0-alternativ vurderes i hvilken grad endringene som følger 

av tiltaket vil gi positive eller negative konsekvenser for det aktuelle 

temaet.  

 

For hvert deltema skal influensområdet defineres.  

Det legges vekt på at analysen skal være mest mulig kortfattet og 

beslutningsrelevant.  

Avbøtende tiltak 

KU skal gi en vurdering av om det vil være behov for spesielle tiltak for å 

forhindre eller avbøte eventuelle skader og eventuelt en redegjørelse for slike 

tiltak. 

Forslagsstillers anbefaling 

I konsekvensutredningen skal forslagsstiller gi en begrunnet anbefaling for valg 

av løsning og forslag til eventuelle avbøtende tiltak. 
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Nærmere undersøkelser 

Konsekvensutredningen skal gi en vurdering av behovet for nærmere 

undersøkelser før gjennomføring av planforslaget. Konsekvensutredningen skal 

også vurdere behovet for undersøkelser etter gjennomføring av forslaget, med 

sikte på å klargjøre de faktiske virkningene av forslaget. 

5.3 Utredningstema 

Følgende tema skal konsekvensutredes i planarbeidet: 

› Kulturminner/kulturmiljø 

› Ny bebyggelse 

 

I det følgende redegjøres nærmere for metode og utredningskrav innenfor hvert 

av temaene: 

UTREDNINGSTEMA KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Forhold som skal 

belyses og utredes 

Temaet omfatter vurdering av eksisterende kilder for 

overordnet kartlegging av registrerte kulturminner 

samt vurdering av funnpotensial for kulturminner i 

planområdet ut ifra kildene og foreliggende 

dokumentasjon for planområdet. Fylkeskommunen 

uttalte i første varsling av planarbeidet at det er lite 

potensiale for videre funn av automatisk fredete 

kulturminner her, men at det innenfor planområdet er 

kulturmiljø som er markert til å ha svært høy 

verneverdi. Videre må vurderingene fra Byantikvar 

samt DIVE-analysen fra Mulighetsstudiet og Temaplan 

bevaring for Kongsberg kommune tas hensyn til i 

vurderingene. 

Metode og utredningskrav: 

› Vurdere konsekvenser av tiltak i planen på 

bakgrunn av registreringer utført gjennom 

Temaplan for bevaring i Kongsberg kommune 

samt DIVE-analysen for Mulighetsstudiet og 

innspill fra byantikvar, herunder fjerning av 

enkeltbygninger 

› Vurdere konsekvenser av tiltak i planen i lys 

av kulturminne-regelverk. 

› Foreslå avbøtende tiltak eller utdypende 

dokumentasjonskrav i bestemmelser til 

byggesak. 

 

 

 

 

 



 

 

     

PLANPROGRAM 

DETALJREGULERING FOR 487R VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE 

 23  

UTREDNINGSTEMA NY BEBYGGELSE 

Forhold som skal 

belyses og utredes 

Temaet omfatter hva konsekvensene blir ved oppføring 

av ny bebyggelse innenfor planområdet. Med ny 

bebyggelse menes spesielt bebyggelse som er tenkt 

plassert i områder som i dag ikke er avsatt til denne 

type formål i overordnet plan. Tiltaket må også belyses 

med tanke på føringene gitt i Mulighetsstudiet. 

Metode og utredningskrav: 

Utredningen skal vurdere konsekvensen etableringen 

av bebyggelse vil få for følgende planfaglige forhold:  

› Grønnstruktur og naturmangfold 

› Stedsform / Estetikk / Landskapsbilde 

› Kulturminner og kulturmiljø 

› Reduksjon av klimagassutslipp sett opp mot 

kommunens ambisjoner (jf. bl.a. 

kommuneplanen) 

› Grunnforhold / Geotekniske forhold 

› Barn og unge 

› Trafikkvurderinger 

› Sosial infrastruktur / Offentlig tjenestetilbud 

› Næring 

› Teknisk infrastruktur / Overvannshåndtering 

› Samfunnsutvikling, spesielt bymiljø og 

utvikling av Vestsida 
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6 Prosess og medvirkning 

6.1 Forhistorie 

Under gjengis utdrag av de politiske vedtak som understøtter planarbeidet:  
 
Kongsberg kommunestyre gjorde følgende vedtak den 6. januar 2016 (kun 
utdrag):  

1. Det bygges et nytt bygg for Vestsida ungdomsskole på nåværende tomt 
som ferdigstilles til skoleåret 19/20. Det vurderes om fasade på 
eksisterende bygg kan benyttes.  

2. Vestsiden ungdomsskole bygges med kroppsøvingskapasitet. Det bør 
vurderes om eksisterende gymsal kan rehabiliteres slik at den blir 
funksjonell.  

3. Planlegging av nytt skolebygg sees í sammenheng med en mulighetsstudie 
for området Hasbergtjerndalen - krysset Numedalsveien / Mauritz 
Hansensgate.  

 
Etter dette vedtaket ble Enerhaugen arkitektkontor AS engasjert til å utrede 
plasseringsalternativer for Nye Vestsiden ungdomsskole.  
 
Kommunestyret i Kongsberg vedtok 7. september 2016 at det skal bygges ny 
skole. I vedtaket beskrives det følgende: 

1. Ny Vestsiden ungdomsskole bygges som nybygg. 
2. Ny ungdomsskole plasseres som beskrevet i prinsippløsning 1A (skolebygg 

på øvre tomt). 
3. Reguleringsarbeidet for skolen startes høsten 2016 
4. Rådmann bes jobbe videre med flerbrukshall/håndballhall på skoletomten. 
5. Bakgrunn fra kommunestyrevedtaket 6. januar 2016: 
6. Nytt skoleanlegg ferdigstilles til skolestart 19/20. 
7. Skolen bygges med kroppsøvingskapasitet 
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Figur 8 Alternativ 1A, sett mot sør (Enerhaugen arkitektkontor) 

 
Under listes opp ulike krav og målsettinger som er satt til det nye skoleprosjektet:  
Det er definert flere nøkkeltall for den nye skolen: 

› Elevene er på 8. til 10. trinn 

› Det bygges for fem paralleller, altså kapasitet til 15 klasser 

› Skolen vil ha mulighet til å ha 480 elever. 

› Skolens bruttoareal blir på 4800 m²  

› Gymkapasitet: Flerbrukshall med håndballspilleflate evt. mindre hall 

med kapasitet til ny ungdomsskole (ca. 1000 m² BTA) 

 
 Skoleprosjektet har følgende fokusområder og ambisjoner: 

› Skolen skal bli arealeffektiv og energiøkonomisk. 

› Skolen skal ha god kvalitet på uteområder og ha en trygg skolegård. 

› Skolen skal være universelt utformet. 

› Skolebygget skal BREEAM-sertifiseres. 

 
Prosjektet har som ambisjon å: 

› være «fremoverlent» – og ta i bruk fremtidsrettede løsninger. 

› bygge skoleanlegget som «plusshus» – Skoleanlegget skal produsere 

energi. 

› å bidra til utstrakt bruk av klimavennlige materialer under 

byggeprosessen. 

 

Det ble varslet oppstart av planarbeidet første gang i november 2016. Gjennom 

innspillene i forbindelse med varslingen, mottok vi blant flere, uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud som anbefalte konsekvensutredning av planen. 

Parallelt med varslingen ble det også gjennomført en arkitektkonkurranse for 

skolebygget. Vinneren av konkurransen ble Enerhaugen arkitektkontor og 
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DRMA. Vinnerforslaget viser mulighet for noe mer bebyggelse i området sør for 

Vandrerhjemmet. Dette er et forslag som svarer på prinsippene i 

Mulighetsstudiet om noe mer bebyggelse i Hasbergtjerndalen samtidig som 

utomhusarealet til skolen blir minst mulig berørt. (Mer om arkitektens konsept i 

kap. 5.) Det vurderes å inkludere noe mer areal mot sør, og plangrensen er 

derfor utvidet noe. Utvidelsen varsles berørte parter, og gjøres samtidig med 

offentlig ettersyn av planprogrammet. 

6.2 Planprosessen 

Nedenfor er det gitt en oversikt over de viktigste delprosessene og milepælene i 

det allerede utførte og i det forestående plan- og utredningsarbeidet. 

 

› Etter avholdt oppstartsmøte med planmyndigheten ble det varslet 

oppstart av planarbeid med høringsfrist på 3 uker. Det ble avholdt 

informasjonsmøte og åpent plankontor i varslingsperioden. 

› På bakgrunn av uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid ble det 

anbefaltkonsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredninger 

av 19. desember 2014, fordi planavgrensningen er større enn 15 

dekar, og omfatter nye områder til utbyggingsformål. Planen omfattes 

av KU-forskriftens § 2. d og § 3 vedlegg I, pkt. 1. 

› Forslag til planprogram utarbeides av planmaker på vegne av 

forslagsstiller i samråd med Kongsberg kommune. Planprogrammet 

sendes på høring til offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og 

berørte parter/naboer og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

Samtidig varsles en liten utvidelse av planområdet. 

› Innkomne merknader oppsummeres og kommenteres av 

forslagsstiller/ planmaker i samråd med Kongsberg kommune. Endelig 

planprogram fastsettes av kommunens Utvalg for Miljø og Utvikling 

(UMU) og skal danne grunnlaget for videre arbeid med planen og 

utredningene. 

› Planforslag med konsekvensutredning sendes på høring til offentlige 

myndigheter, interesseorganisasjoner og berørte parter/naboer og 

legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

› Innkomne merknader oppsummeres og behandles av Kongsberg 

kommune. Eventuell bearbeiding av planforslaget og 

justering/supplering av konsekvensutredning utføres av forslagsstiller. 

› Planforslag med konsekvensutredning behandles på nytt i UMU og 

vedtas endelig av kommunestyret i Kongsberg kommune. 

6.3 Medvirkning 

Lovpålagt (ordinær) medvirkning 

Lovverket gir klare føringer i forhold til medvirkning i planprosesser. Naboer, 

offentlige myndigheter og andre sentrale parter i saken blir varslet gjennom 

brev. I tillegg annonseres planarbeidet i lokal presse, slik at også øvrige har 

mulighet til å følge med og / eller komme med innspill til planarbeidet. 
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En standard planprosess for reguleringsplaner har flere runder der man ber om 

innspill. I første omgang varsler man en oppstart, for å innhente merknader før 

man går i gang med utarbeiding av et konkret forslag. Deretter vil man legge ut 

forslaget til offentlig ettersyn, og ved behov kan det være aktuelt med flere slike 

høringsrunder. 

 

I tillegg til den ordinære medvirkningen har forslagsstiller valgt å gjennomføre 

en noe utvidet prosess for å nå ut til berørte parter av planarbeidet. Som nevnt i 

foregående kapittel ble det arrangert åpent informasjonsmøte i forbindelse med 

varsel om oppstart av planarbeid. I varslingsperioden ble det også avholdt såkalt 

Åpent plankontor på kommunens rådhus i to omganger. I forbindelse med 

varsling av utvidet planavgrensning er det avholdt et nytt informasjonsmøte. 

Som det vil fremgå av senere kapittel om pågående planarbeid vil planarbeidet 

her være påvirket av planarbeidet for nedklassifisering av europavei 134 som 

grenser til planområdet. Informasjons-arbeidet (åpne møter) der vil også være 

en arena for opplysning om det aktuelle planarbeidet. 

Medvirkningsopplegg 

Det vil bli foretatt en interessentanalyse i forbindelse med planarbeidet. I 

analysearbeidet kartlegges og kategoriseres interessenter på bakgrunn av 

innspill som har kommet inn til planarbeidet og på det man får kjennskap til 

gjennom kunnskapsinnhenting om planområdet. Interessent-analysen vil i 

tillegg til en kategorisering bestå av en behovsanalyse, identifisering av 

interessekonflikter og forslag til strategi for å løse konfliktene samt en plan for 

medvirkning og kommunikasjon. 

Det legges vekt på fortløpende dialog og møter med naboer og berørte parter i 

planarbeidet, enten i form av direkte kontakt eller gjennom felles møter med 

flere parter samtidig, alt ettersom hva som vurderes som hensiktsmessig. 

Planarbeidet vil i stor grad basere seg på et arkitekt- og landskapsarkitektarbeid 

for bebyggelse og uteområder innenfor planområdet. Dette arbeidet vil legge til 

grunn en omfattende brukermedvirkning og sekundærbrukermedvirkning, som 

regnes som en del av medvirkningsopplegget for planarbeidet. 

6.4 Fremdriftsplan for planprosessen 

Arbeidet med reguleringsplanen og konsekvensutredningen vil følge prosessen 

slik den er beskrevet i plan- og bygningsloven §§ 12-8 – 12. Framdriftsplanen vil 

følge denne prosessen, men med tilpasninger for dette spesifikke planarbeidet. 

Framdriftsplanen, som vist på neste side, tar utgangspunkt i at det ikke oppstår 

vesentlige forsinkelser i planprosessen og kan justeres etter hvert. 
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ARBEIDSOPPGAVER VARIGHET FRIST 

1 Varsel om oppstart av planarbeid  23.11.2016 

2 
Høringsperiode med utsendelse av varselbrev til høringsparter 

og berørte parter, bekjentgjøring i lokale medier  
3-4 uker 19.12.2016 

3 
Gjennomgang av innspill til varsel om oppstart, merknadsmøte 

med planmyndigheten 
1 uke 9.1.2017 

4 
Utleggelse av planprogram til offentlig høring (administrativ 

behandling), utvidet varsel om oppstart (endret plangrense) 
 27.3.2017 

5 
Høringsperiode med utsendelse av varselbrev og planprogram til 

høringsparter og berørte parter, bekjentgjøring i lokale medier 
6 uker 3.5.2017 

6 
Gjennomgang av høringsuttalelser og ev. revisjon av 

planprogram 
2 dager 5.5.2017 

7 

Saksbehandling av planprogram 

Administrativ behandling 

Saksforberedelse 

 

3 uker Mai 2017 

8 Fastsetting av planprogram i Utvalg for Miljø og Utvikling (UMU)  29.5.2017 

9 

Planarbeid med reguleringsplan 

Medvirkning 

Analyse og utredning 

Konsekvensutredning 

Utarbeidelse av komplett planforslag og levering til 1. 

gangsbehandling  

 

 
Januar – 

Juni 2017 

10 
1. gangsbehandling og vedtak om offentlig ettersyn av 

planforslag i UMU 
 26.6.2017 

11 Offentlig ettersyn 6 uker 

Juni – 

August 

2017 

12 
Gjennomgang av høringsuttalelser og ev. bearbeiding av 

plandokumenter 
2 uker 

August – 

September 

2017 

13 2. gangsbehandling i UMU  20.11.2017 

14 Sluttbehandling og vedtak i kommunestyret  13.12.2017 

 


