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Om prosjektet

Skoleanlegg:
• 8.-10. trinn 
• 5 paralleller => 15 klasser
• 480 elever
• Skolens bruttoareal: 4800 m2

• Gymkapasitet: Flerbrukshall med håndballspilleflate evt. mindre hall med kapasitet til ny 
ungdomsskole (ca. 1000 m2 BTA). Prosjektet har per dato ikke bestilling på flerbrukshall. Dette vil 
senest foreligge i budsjettprosessen for 2018.

Byutvikling i Hasbergtjerndalen:
• Statens Vegvesen har startet regulering av veien gjennom dalen og skal opparbeide ny bygate, i 

forbindelse med ferdigstillelse av E134. 
• Kongsberg kommune har startet arbeid med videre planlegging av helhetlig løsning for området i 

Hasbergtjerndalen. 
• KKE foreslår en løsning for boligformål i planområdet, som kan understøtte utviklingen av 

Hasbergtjerndalen og gi ønsket dekning av studentboliger. 



Tidsplan

• Kommunestyrevedtak september 2016.
• Formell start reguleringsplan november 2016.
• Arkitektkonkurranse desember-januar 2017.
• Kvalifisering av entreprenør april-juni.
• Reguleringsplan i Utvalg for miljø og utvikling, 1. gangs 

behandling, møte 26.06.
• Periode for offentlig ettersyn fra 29.6-30.8
• Reguleringsplan i Utvalg for miljø og utvikling, 2. gangs 

behandling, møte 20.11.
• Vedtak 487R i kommunestyret 13.12.
• Ny skole overleveres juni 2019, for skolestart august 2019.
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Kommunestyret, sak 9/2016

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



Arkitektkonkurranse ungdomsskole



Arkitektkonkurranse ungdomsskole



Ny ungdomsskole – et byutviklingsprosjekt

• Kongsberg kommunes nye skole vitaliserer Vestsida for 
lang tid framover, og betyr mye for elev- og 
studentsituasjonen på Vestsida og i Kongsberg.

• Reguleringsplanen er KKEs forslag som byggherre for 
skolen, og som utvikler  av kommunens 
eiendomsverdier i området. 

• Reguleringsplanen utløser dilemmaer og 
problemstillinger. KKE ønsker at det skal brukes god tid 
på å debattere og belyse disse, før endelig 
kommunestyrevedtak i desember 2017.





Utviklingen i Hasbergtjerndalen er en byreparasjon fra 
biltrafikk med høy fart og mye tungtrafikk. 

Området blir aktivitetsområde og viktig møteplass for 
innbyggerne våre, de som bor her fra før og nye, 
skoleelever og studenter. 

De historiske forbindelsen mellom Vestsidaplatået og 
Gruveåsen gjenopprettes (Kluftebakken og 
Tjennsganga). 



Vestsida er et 
kulturhistorisk 
byområde der 

bruk er den beste 
form for vern 

I flg Riksantikvaren



DDHasbergtjerndalen mellom Vestsiden ungdomsskole og Krona



Aktuelle dilemmaer som besvares i reguleringsplan

• Parkeringsløsninger og kapasitet
• Adkomst og trafikkløsning til skolen og området som 

helhet
• Forslag om at to verneverdige bygg i Mauritz Hansens 

gate må vike plassen for best mulig nærskolegård
• Underordne studentboligenes byggehøyder og 

bygningsvolum i forhold til det kulturhistorisk miljø i 
Spenningsgata, slik at kommunen bevarer og styrker



Øvre skolegård –
for å sikre best 
mulig kvalitet på 
utearealet 
innenfor 200 
meter fra 
skolebygget



Øvre skolegård



• Nedre skolegård, 
kombinert med 
parkområde foran 
Vandrerhjemmet.

• Parkering og 
adkomst til skole, 
hall og boliger fra 
Hasbergtjerndalen.



Nedre skolegård 



Studentboliger
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