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1 Innledning 

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

ungdomsskole, med tilhørende uteområder, veg- og trafikkarealer inkl. parkering. Skolen skal 

dimensjoneres for 480 elever. I tillegg skal planen legge til rette for etablering/oppføring av 

flerbrukshall/håndballhall (gymsal med utvidet funksjonalitet) innenfor planområdet. Vandrerhjemmet 

med ny atkomst vil også inngå i planområdet.  

 

Planarbeidet forholder seg til vedtak i Kongsberg kommunestyre 7.9.2016 (sak 88/16) vedrørende 

plassering av skolebygning og videre arbeid med flerbrukshall/håndballhall. Reguleringsplanen skal 

også forholde seg til kommunens vedtak av mulighetsstudie for videre helhetlig utvikling av 

Hasbergtjerndalen. I planarbeidet vil man derfor også se på mulighetene for å innpasse andre formål i 

tråd med mulighetsstudiet i området i Hasbergtjerndalen, herunder boligformål.  
 

Denne planbeskrivelsen med konsekvensutredning tar for seg planprosessen, og beskriver planforslaget 

slik det foreligger. Videre er fagtema som ble omtalt i planprogrammet vurdert, og konsekvenser for 

miljø og samfunn, som følge av planforslaget er beskrevet under kapittel 7.  

 

COWI er engasjert for å bistå i planprosessen og utarbeiding av nødvendig planmateriale.  
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2 Prosess og medvirkning 

Krav om konsekvensutredning 

Arealplanen er vurdert i henhold til "Forskrift om 

konsekvensutredninger 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 tar for seg tiltak som alltid skal 

konsekvensutredes, mens § 3 tar for seg tiltak som skal 

utredes hvis det vurderes å ville være vesentlig virkning for 

miljø og samfunn. Vedlegg II til forskriften lister opp tiltak 

som skal vurderes etter kriteriene i Vedlegg III bokstav a) til 

q). 

 

I dette planarbeidet er det stilt krav om å konsekvensutrede 

to temaer som kan tenkes å avvike fra kommuneplanen:  

› Kulturminner/kulturmiljø  

› Ny bebyggelse  

 

Når det stilles krav om en konsekvensutredning skal det ved 

oppstart av planarbeidet utarbeides et planprogram. 

Planprogrammet legger føringer for konsekvensutredningen 

som legges fram sammen med et planforslag i neste runde av 

planprosessen. 

Varsel om oppstart 

Kunngjøring og varsel om oppstart planarbeid er datert 

17.11.2016, med frist for innspill og merknader satt til 

19.12.2016.  Planarbeidet ble annonsert i Laagendalsposten 

26.11.2017. Det ble avholdt infomøte 21.11.2016, åpne 

plankontor 30.11.2016 og 6.12.2016. 

Det ble varslet oppstart av utvidet planområde og forslag til 

planprogram ble kunngjort 27.3.2017, med frist for innspill 

satt til 3.5.2017. Planarbeidet ble annonsert i 

Laagendalsposten 29.3.2017.  

 

Se vedlegg 1 for varselbrev, annonser og varselkart. 

 

Ved fristen for å komme med merknader var det mottatt flere 

merknader til oppstart og planprogram. Et sammendrag og 

kommentarer til disse ble laget etter offentlig ettersyn av 

planprogrammet. Se vedlegg 3.   

 

Planprogrammet ble behandlet og fastsatt av utvalg for miljø 

og utvikling (UMU) 29.5.2017. 
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Planforslag 

Basert på planprogrammet med vedtatte tilføyelser, samt innkommende merknader er det utarbeidet et 

planforslag som består av: 

 

› Plankart 

› Planbestemmelser  

› Planbeskrivelsen med konsekvensutredning og tilhørende vedlegg. 

 

Etter politisk behandling vil planforslaget bli sendt på offentlig ettersyn, før det revideres ved behov og 

deretter sendes til ny politisk behandling og endelig vedtak. 

 

Diagrammet på forrige side viser den formelle planprosessen. 

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. 

 

En standard planprosess for reguleringsplaner har flere runder der det bes om innspill. I første omgang 

varsles oppstart, for å innhente innspill før det utarbeides et konkret forslag. Deretter vil forslaget legges 

ut til offentlig ettersyn. Ved behov kan det være aktuelt med flere slike høringsrunder. 

 

Kongsberg kommune bruker aktivt sine nettsider i forbindelse med pågående planarbeider, og alt 

planmateriale som legges ut til høring vil legges ut her. Planmaterialet vil også være tilgjengelig på 

rådhuset. Adressen til nettsidene er www.kongsberg.kommune.no. Planforslag som legges ut til 

offentlig ettersyn er også tilgjengelig på kommunens bibliotek. I tillegg vil det bli lagt ut på prosjektets 

hjemmeside: http://vestsidenungdomsskole.no/dokumenter/. 

 

http://www.kongsberg.kommune.no/
http://vestsidenungdomsskole.no/dokumenter/
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3 Beskrivelse av dagens situasjon  

I dette kapittelet gis en kort beskrivelse av dagens situasjon, for å gi et innblikk i hvordan planområdet 

framstår i dag. Kapittel 7 tar for seg ulike fagtema som berøres av planarbeidet, og dagens situasjon er 

nærmere beskrevet der med fokus på de enkelte temaene. 

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 i Mauritz Hansens gate 32 (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 en offentlig kommunal parkeringsplass, 

hovedsakelig benyttet av Vandrerhjemmets gjester. 

 

Øvre og nedre del av dagens skolegård er delt av Vinjes gate som går igjennom skolegården, samt 

fungerer som adkomstveg for Vandrerhjemmet. 
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Figur 1 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 2 Kartillustrasjon som viser skoleområdet og bolig- og næringsområder (tomter) i området.  



  

DETALJREGULERING FOR 487R VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE 

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 

 

9 

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 

Her gjengis en kort oversikt over dagens situasjon mtp kulturmiljø og kulturminner innenfor 

planområdet. En mer utdypende beskrivelse er gitt i temarapporten Kulturminner og kulturmiljø, en del 

av konsekvensutredningen til planarbeidet i kap.7. 

 

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 denne viser at det finnes flere 

viktige enkeltbygninger og kulturmiljø med høy verdi innenfor planområdet, deler av området inngår i 

juridisk bindende sentrumsplan 380R, med hensynssone bevaring kulturmiljø og tilhørende 

bestemmelser. Disse vises i utsnittet av bevaringsplanen under: 
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Figur 3 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. 
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4 Overordnede rammer og føringer 

4.1 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) 

4.2 Regionale planer og føringer 

› Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 

› Areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 

› Kollektivtransportplan for Buskerud fylke – utvikling mot 2030 

4.3 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 

› Veileder for nybygging og restaurering av bebyggelsen på Vestsida, Kongsberg (1993) 
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4.4 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 

4.5 Pågående planarbeid 

› Reguleringsplan 488R Hasbergtjerndalen (Nedklassifisering av E134) 

› Regional areal- og transportplan 

› Regional plan for kulturminnevern 

4.6 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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5 Fagutredninger 

Noen av temaene er beskrevet i egne fagutredninger, disse gis det kun en kort oppsummering av under. 

5.1 Grunnforhold/geoteknikk 

Ifølge kartdata fra NGU er planområdet kartlagt som breelvavsetning. Grunnundersøkelsene indikerer at 

løsmassene i skoleområdet hovedsakelig består av fylling eller jord i topp, så sand, grus og stein til fjell. 

I parkområdet består løsmassene av asfaltfylling i øvre 2 m, stein, sand og grus, og stedvis morene før 

fjell. I P14 er det registrert bløt jord/myr og myr og sand ned til 8 m. Under prøvetaking av miljøprøver 

observerte borfører at grunnvannstand her lå på ca. 2 m under terrengnivå. Området for nybygg med 

parkeringskjeller går fra en flate og skråner opp mot Spennings gate. Undersøkelsen indikerer at 

løsmassene her består av fylling eller stein, sand og grus i toppen, så myrmasser/torv i noen punkter før 

sand, grus, stein og morene til fjell.  

Ut fra foreliggende data fra utførte grunnundersøkelser anbefaler vi at prosjektert nybygg for Vestsiden 

ungdomsskole fundamenteres som direkte fundament på grunnen med maksimalt grunntrykk 170 kPa. 

Dette forutsetter 0,5 m fundamenteringsbredde og fundamentering 0,5 m under terreng. Alternativt kan 

fundamentering være på peler til fjell.  

Mulige boliger med parkeringskjeller er planlagt på grunn med hovedsakelig friksjonsmasser og 

myrmasser/torv over friksjonsmasser. Organisk materiale som myr og torv er uegnet som byggegrunn 

og må derfor masseutskiftes med ikke telefarlige masser i myrområdet. Det kan her velges 

masseutskiftning av torv eller fundamenteres som peler til fjell i dette området.  

Direkte fundament på grunn med maksimum tillatt grunntrykk på 200 kPa kan velges i området som 

ikke består av torv/myrmasser. Dette forutsetter 0,5 m fundamenteringsbredde og fundamentering 0,5 m 

under terreng. For utdypende opplysninger se vedlagt datarapport og geoteknisk notat. 

5.2 Grunnforhold/miljøforurensning 

I tiltaksområdet antas forurensningsmønsteret å være kombinert diffus og punktkilder forurensning. 

Området har mulige forurensningskilder i form av nedgravde oljetanker, og tidligere bygg i forbindelse 

med Kongsberg Treindustri. 

Prøvetaking av tiltaksområdet ble utført den 1. og 7. mars 2017. Det ble til sammen prøvetatt i 

22 borehull og 17 prøver ble analysert på basispakke jord. Det er påvist konsentrasjoner av miljøgifter 

over normverdi i fire av de 17 prøvene. Massene prøvetatt på tiltaksområdet består av rene og 

forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3. 

De prøvetatte massene på tiltaksområdet tilfredsstiller krav til planlagt arealbruk «boligområder» i 13 

punkter og massene på nedre tomt og noen deler av øvre tomt kan bli liggende eller gjenbrukes innenfor 

tiltaksområdet. Rene masser kan disponeres fritt i henhold til forurensningsloven, men masseforflytning 

må overholde krav i plan- og bygningsloven. Massene med tilstandsklasse 3 ved punkt KB2 skal 

avgrenses ved en supplerende prøvetaking når gravearbeidene begynner, og foreliggende tiltaksplanen 

må oppdateres tilsvarende. Dersom massene må kjøres ut, må de leveres til godkjent mottak. 

Det er ikke vurdert som nødvendig med overvåkningstiltak under tiltaket. Dersom det påtreffes ukjent 

forurensing under gravearbeidene skal tiltakshaver kontakte miljørådgiver, som vurderer 

forurensningsgrad og behov for supplerende prøvetaking og analyser. For utdypende opplysninger se 

vedlagt rapport. 

 

 



  

DETALJREGULERING FOR 487R VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE 

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 

 

14 

5.3 Støy 

I støyutredningen er det sett på støy ved dagens situasjon og fremtidig situasjon for Vestsiden 

ungdomsskole. Fasaden til skolen har støynivåer som overskrider grenseverdiene til både gul og rød 

sone i T-1442. Disse fasadene ligger i hensynssonen til Kongsberg kommune, og bestemmelsene i 

kommuneplanen er ikke innfridd for oppholdsrom med fasade mot nord og mot Fv. 40 dersom det er 

eneste fasade i rom. Disse må derfor prosjekteres slik at inneklima blir ivaretatt uten behov for åpning 

av vinduer eller dører. 

Grunnet innkjøring og parkering til boligene og vandrerhjemmet, så vil det ikke være mulig å 

støyskjerme ytterligere langs Hasbergs gate. Fasadene mot Hasbergs gate har støynivåer over Lden 55 

dB. Dersom boenhetene kun har fasade mot Hasbergs gate vil bestemmelsene i kommuneplanen ikke 

være innfridd. Dersom det er gjennomgående boenheter, bør soverom plasseres mot sørvest. Alternativt 

må det benyttes balansert ventilasjon i boenhetene. 

Ved hjelp av støyvoll mot Hasbergs gate, støyskjerm mot Mauritz Hansens vei og en støyskjerm 

mellom boligene, vil det være tilstrekkelig skjermet uteoppholdsområde for både skole og 

studentboliger. For utdypende opplysninger se vedlagt rapport. 

5.4 Trafikk 

Trafikken fordeles med adkomst til øvre tomt og nedre tomt fra henholdsvis Fv.40 Numedalsvegen og 

E134 Hasbergs vei. 

Nedre tomt betjener Vandrerhjemmet, Kiss & Ride, parkering for ansatte/flerbrukshall og 

studentboligene. Øvre tomt betjener HC-parkering, varelevering, boliger og næring i Boecks gate. 

Trafikken til øvre tomt vil bli mindre enn i dag pga. at hoveddelen av dagens trafikk i Mauritz Hansens 

gate flyttes ned til nedre tomt. 

Avkjøring til Fv.40 fra Boecks gate stenges ved skolen og gata reguleres til gang- og sykkelveg, men 

det tillates kjøring til eiendommene Boecks gate 3 og 5, samt til Vinjes gate 6 via Mauritz Hansensgate. 

Dagens adkomst til Vandrerhjemmet og Vinjes gate 2B (via Boecks gate) foreslås stengt ved Vinjes 

gate 6. Dette for å oppnå en trygg og bilfri skolegård samt for å oppnå en opplevd helhet mellom øvre 

og nedre skolegård uten dagens bilveg og varelevering som krysser området og danner en barriere. 

Vandrerhjemmet vil få ny adkomst direkte fra E134/Hasbergs gate, mens Vinjes gate 2B må benytte 

adkomsten via Mauritz Hansens gate/Spennings gate. Denne adkomstveien foreslås endret, slik at den 

får noe bedre stigningsforhold enn dagens løsning. 

På øvre tomt etableres 3 HC-parkeringer. På nedre tomt opprettholdes 10 av de eksisterende antall 

parkeringsplasser på bakkeplan ved vandrerhjemmet. Ny parkering til skole, flerbrukshall og nye plasser 

til vandrerhjem og studentboliger skal plasseres i p-kjeller. I tillegg stilles krav til sykkelparkering for 

funksjonene i området. For skolen og flerbrukshallen løses disse ved overflateparkering på skolens 

område. For boligene kan sykkelparkering også løses i p-kjeller under boligene. 

Dagens trafikkløsning ved Friedland er ikke optimal. Med næringsbedriftene som holder til der i dag og 

deres behov for utkjøringer langs Fv.40, er det vanskelig å finne gode, trafikksikre løsninger. Selv om 

situasjonen er og føles utflytende og kanskje utrygg, har det ikke registrert trafikkulykker her i den 

vurderte 10-årsperioden. Mulig er det utrygghet blant alle trafikanter samt opphøyet gangfelt og lav 
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hastighet på Fv.40 Numedalsvegen som har en effekt her. Det anbefales likevel at løsningen ved 

bussholdeplassen strammes noe opp med egen plattform, slik at de som går av og på bussen ikke 

kommer i direkte konflikt med GS-veien med en gang de stiger av bussen. Videre er det vanskelig å 

foreslå løsninger som vil være mer trafikksikre enn i dagens situasjon. 

På nedre tomt, langs ny Hasbergs gate vil det bli etablert kantstopp for busser i begge retninger. Evt. 

turbusser i skolens bruk, kan benytte Kiss & Ride som hente- og avleveringsplass. 

Varelevering til den nye skolen er tenkt å være på østsiden av skolebygget i Boecks gate. Adkomst blir 

via Mauritz Hansens gate og stikkveien mot Boecks gate mellom Vianor og skolebygget. 

I dag er varelevering til vandrerhjemmet på nordsiden av bygget. Det er med planforslaget flyttet til 

sørenden av bygget slik at man ikke trenger å kjøre så langt inn på skoleområdet. Kiss & Ride er 

plassert rett ved de interne gangveiene slik at det blir minst mulig konflikt mellom varelevering og myke 

trafikanter. 

For å imøtekomme støykravene er det foreslått støyvoll mot Hasbergs gate, støyskjerm mot Mauritz 

Hansens vei. Dette vil være tilstrekkelig skjermet uteoppholdsområde for både skole og studentboliger.  

For utdypende opplysninger se vedlagt rapport. 

5.5 Luft 

De mest trafikkerte veiene ved området er Numedalsveien (Fv 40), Hasbergs vei (E134) og 

Numedalsveien (E134) som ligger lengre øst for området langs Lågen. I tillegg er det noen mindre 

trafikkerte veier ved området: Mauritz Hansens gate og Boecks gate samt Vinjes gate som går gjennom 

planområdet ved dagens situasjon.  

Spredningsberegninger for komponentene svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) ble utført med 

SoundPLAN for dagens og fremtidig situasjon med ny skolebygning og boliger.  

Luftkvaliteten vurderes opp mot grenser gitt i Retningslinje for vurdering av luftkvalitet i areal-

planleggingen, T-1520. T-1520 inneholder statlige anbefalinger for håndtering av luftkvalitet i 

kommunenes arealplanlegging, med hensikt å forebygge og redusere helseskadelige effekter av 

luftforurensning. Resultatene i foreliggende rapport er presentert i luftsonekart som viser gul og rød 

sone i henhold til grensene gitt i T-1520.  

Luftsonekartene viser at planområdet i hovedsak har god luftkvalitet, men skolebygningens nordøstlige 

side grenser inn mot gul sone for PM10 i henhold til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging (T-1520). Planområdet ligger utenfor rød og gul sone med hensyn på NO2.  

Ved fremtidig situasjon er det antatt at trafikkmengden langs Hasbergs vei (E134) vil reduseres, noe 

som bedrer luftkvaliteten på de sørlige delene av planområdet. Trafikkmengden langs Numedalsveien 

(Fv 40) vil øke noe. Bygningene er forventet å fungere som skjerming for spredning av forurensning inn 

mot planområdet, og utstrekning av gul sone for PM10 vil ikke få noe særlig stør-re utbredelse.  

Skolebygningen vil grense mot gul sone for PM10 ved den nordøstlige fasaden, og det vil derfor være 

nødvendig å gjøre vurderinger for ventilasjon og vinduer for å gi best mulig inneklima i bygningen. For 

utdypende opplysninger se vedlagt rapport. 
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5.6 VA/Overvann/Flom 

Utbygging av ny skole og studentbolig iverksetter diverse tiltak som gjør sanering av eksisterende felles 

avløp hensiktsmessig (ombygging/etablering av veier, fortau, parkeringsplasser, utearealer m.m.). 

Saneringen utføres for å føre mest mulig spillvann til renseanlegg og hindre utslipp til natur, samt 

redusere kostnadene som følger av å transportere og rense overvann.  

Tilknytning vann 

I umiddelbar nærhet til Vestsiden Ungdomsskole ligger det i dag vannledninger i Boecks gate og i 

Mauritz Hansens gate. VA-rapporten anbefaler at det etableres en ny stikkledning for vann fra Mauritz 

Hansens gate. Det anbefales å etablere ny kum for uttak av vann til skole. Det bør tas ut separate 

stikkledninger til sprinkelanlegg og til forsyningsvann. Begge kan etableres i samme kum. Tilstand på 

vannledningene i Mauritz Hansens gate må avklareres. Materiale og antatt alder (samme eller eldre enn 

eksisterende vannkummer) tilsier at vannledningen også med fordel kan skiftes ut. For boligene på 

nedre tomt er det pekt på to løsninger i VA-rapporten. Ny vannforsyning etableres fra Ø300 

vannledning i Mauritz Hansens gate og til uttak for studentboliger i Spenningsgate. Dette kan gjøres ved 

å skifte ut eksisterende vannledning i Spenningsgate. Alternativt kan vann hentes fra vannledning i 

Mauritz Hansens gate ved å gå via ny VA-grøft over skolegård. Dette alternativet er atskillig lenger (ca. 

250 lenger), men på bakgrunn av forhold i Spennings gate og at grøftene allikevel skal graves kan det 

være rimeligere og vil være mindre komplisert enn å øke dimensjonen på ledningen i Spenningsgate. 

Tilknytning avløp 

Spillvann og overvann fra området ved Vestsiden Ungdomsskole går i dag til felles avløpsledning (AF). 

Det anbefales å sanere eksisterende AF før tilknytning av nye spillvannsstikkledninger. Ny 

spillvannsledning og ny overvannsledning kan legges parallelt med dagens AF sør av ny skole. 

Overvann 

Overvannet kan fordrøyes og/eller infiltrere lokalt. I etterkant av fordrøyning kan overvann tilknyttes til 

kommunal overvannsledning. I følge Kongsberg kommunes VA-norm tillates tilførsel av maksimalt 1 l 

overvann pr. sekund og dekar. Dette tilsvarer 23,3 liter pr. sekund og innebærer at det må etableres tiltak 

for å fordrøye overvann. Alternativt til å forsinke overvannet kan egen overvannsledning fra område 

etableres med direkte utløp i Lågen. Med tilstrekkelig dimensjon kan denne gjøre fordrøyningstiltak 

unødvendig. Ved å gå ned på dimensjonen kan ny utslippsledning kombineres med fordrøyende tiltak.  

Kapasitet på eksisterende overvannsledning (utløpsledning, steinsatt kulvert) vurderes som tilstrekkelig 

om det legges til rette for å fordrøye/infiltrere økt avrenning. Om ny overvannsledning med direkte 

utslipp til Lågen etableres frigjøres kapasitet på eksisterende overvannsledning. Begge disse tiltakene 

holdes åpne før endelig avgjørelse i detaljprosjekteringsfasen. Det er satt av to områder i plankartet fer 

det kan være aktuelt å etablere infiltrasjon. Disse er lagt inn som infrastruktursoner i 

reguleringsplankartet. 

Spillvann fra studentboliger bør føres nord-nordøst til eksisterende kommunale ledninger nord av 

gangkulvert og vest av E134. Overvann bør følge samme trase og kan da tilføres ny utslippsledning ved 

ca. samme plassering. Dette innebærer 85 m med nye avløpsrør. 
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Flom 

Flom i Hasbergtjerndalen kan oppstå som følge av lokale forhold (nedbør, snøsmelting m.m.), flom i 

Lågen og en kombinasjon av disse. Flomkart fra NVE antyder oversvømmelse øst av Vandrehjem 

(Korpmoen) allerede ved 50 års flom i Lågen, se vedlegg E. Det er derfor hensiktsmessig å etablere 

arealer som kan oversvømmes ved flom og flomveier hvor vannet kan renne med minst mulig 

skadepotensial. Supplerende bør parkeringsplasser, grøfter m.m. utformes med mulighet for 

oversvømmelse og å lede vann ut av Haspa. 

For utdypende opplysninger se vedlagt rapport. 

5.7 Naturmiljø/naturmangfold 

Området er undersøkt for verdifullt naturmangfold etter DN-håndbok 13. Området har 66 større trær 

som, bjørk, ask, spisslønn, alm, osp, lerk, sitkagran og furu. Verdifullt naturmangfold i planområdet er 

14 trær av ask, alm, en osp og flere spisslønner. Ask og alm står på rødlisten som sårbare VU. Lerk og 

sitkagran er fremmede arter. De 14 trærne er naturtyper etter DN-håndbok 13 og ble verdivurdert etter 

veileder for kartlegging, verdisetting og forvaltning av naturtyper på land og i ferskvann 

(Miljødirektoratet 2015). Almetreet og alle asketrærne vurderes som svært viktige verdi A. 6 spisslønner 

settes til verdi viktig B, de øvrige 4 spisslønnene vurderes som lokalt viktige C. En osp har verdi viktig 

B. Tiltaket berører 25 trær, hvor 6 av dem er naturtyper. 14 trær foreslås bevart hvor 5 av de er 

naturtyper. 11 trær går ut, dette er en alm, furuer og lerker.  

Kunnskapen om naturmangfold i utredningsområdet vurderes som godt nok. Områdets verdier og 

virkningen tiltaket har på naturmangfoldet er utredet. Viktige naturtyper som store trær er tatt hensyn til 

ved at de fleste verdifulle trærne bevares. Tiltaket er vurdert til ikke å true forvaltningsmålet for arter, 

økosystemer eller naturtyper, dersom tiltaket anbefalinger til supplerende undersøkelser og avbøtende 

tiltak gjennomføres. For utdypende opplysninger se vedlagt rapport. 

5.8 Landskap og grøntområder 

Planområdet består av tre nivå med skrånende terreng i mellom. Næringsvirksomheten i nord, samt 

skolebygget utgjør en større flate på det øvre nivået, som avsluttes med en skråning i sør og vest ned til 

neste nivå. Nivåene har en høydeforskjell på omtrent 5 meter. Skråningen består i vest av lav vegetasjon 

og noen større trær. Resten av skråningen er asfaltert. Det midterste nivået består av en mindre 

frittstående skolebygning og en asfaltflate. Fra dette nivået går det en asfaltert vei ned til det nederste 

nivået. Høydeforskjellen på disse to nivåene er på omtrent 4 meter. Dette nivået består av en større flate 

med grus og asfaltdekke, samt en ballbane. Nivået avgrenses i nord, øst og nordvest av en 

vegetasjonskledd skråninger med flere trær. I nord og øst på det nederste nivået er det en gangvei, i 

tilknytning til gangveien er det en undergang under E134. Hovedveiene E134 og Fv 40 går gjennom 

planområdet. Fv 40 strekker seg nord mot øst til den møter E134 som går videre sørover gjennom 

planområdet. 

Den østlige fasaden på planlagt nytt skolebygg vil tilsvarende utstrekning som eksisterende skolebygg. 

Volumet av planlagt skolebygg vil være tilsvarende eksisterende skolebygg og glir fint i silhuetten sett 

fra østsiden. Høyden på bygget er tilpasset eksisterende bygninger og formspråket er tilpasset 

omkringliggende bygg. 
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Fra sørøst er det lite innsyn mot planlagt skolebygg på grunn av planområdets utforming og eksisterende 

vegetasjon. Fra sørøst er det innsyn mot nedre del av skolegården, Vandrerhjemmet og nytt planlagt 

boligkompleks. Planlagt boligkompleks vil som sagt etableres i eksisterende skråning sør for 

vandrerhjemmet. På toppen av skråningen mot vest, i Spennings gate, er det verneverdig bebyggelse. 

Boligkomplekset er planlagt slik at mønehøyde vil komme på tilsvarende høyde som eksisterende 

bebyggelse i Spennings gate.  

Planområdet er synlig fra omgivelsene og vil ha innvirkning på landskapsbildet. Ved å tilpasse 

fremtidige tiltak til terreng, god materialbruk og arkitektur, samt bruk av vegetasjon, vil tiltakene 

framstå som noe positivt for landskapsbildet. 

 

5.8.1 Vurdering av arealbehov for uteoppholdsarealer og behov for 

større tomt ved Nye Vestsiden ungdomsskole 

I forbindelse med planarbeidet, har det blitt utarbeidet en vurdering av arealbehovet for skolen 

utomhusareal, der Sosial- og helsedirektoratets rapport, veileder til forskrift om miljørettet helsevern, er 

lagt til grunn. Under gjengis noen av konklusjonene i vurderingen:  

I følge normen bør skolen ha et netto uteoppholdsareal på 19500 m². Totalt areal for øvre og nedre 

skolegård i dag er ca.13000 m². 

For å sikre best mulig kvalitet på utearealet anbefales at området innenfor 200 meter fra skolebygget 

frigjøres i størst mulig grad. Dette for å sikre best mulig trivsel og miljø blant skolens elever i tråd med 

formålet til forskriften. Erfaring fra andre skoler tilsier også at utilstrekkelig uteoppholdsareal nær 

skolen påvirker elevmiljøet negativt.  

En stor utfordring er tomtens topografi, det er store høydeforskjeller og høye bratte skråninger som 

vanskeliggjør oppfyllelsen av kravene til universell utforming.  

For å kunne tillegge skoletomten mer areal er det sett på utvidelse av tomten i alle retninger. Mot 

nordøst ligger Fv40, i nord er det næringseiendommer og mot sør er det innlemmet så mye areal som 

mulig før tomten møter E134. I vest grenser tomten til Mauritz Hansens gate 32 og 34.  

Ved å innlemme Mauritz Hansen gate 32 og 34 økes uteoppholdsarealet med 1540 m² samt at arealet er 

innenfor 200 m sonen fra skolebygget. Dette åpner opp for å kunne ha flere ulike aktiviteter tett opptil 

skolebygget. For å skape en helhet og sikre universell utforming, ses det som hensiktsmessig at begge 

disse eiendommene innlemmes i skoletomten. Dette vil skape en helhet og sikre god universell 

utforming av arealene. Ved å innlemme begge kan man oppnå god oversikt over utearealet for elevene 

og lærerne, flyt i aktivitetsmønsteret og muligheten for å skape mindre sosiale soner. I tillegg vil man på 

en god måte kunne knytte sammen det nedre nivået av utearealet med det øvre ved å utnytte den ellers 

for bratte skråningen til aktivitet. Dette bidrar positivt til at uteoppholdsarealet innenfor 200 m sonen 

fremstår med høy kvalitet til tross for mangelen på areal. Uteoppholdsarealet som helhet vil kunne 

fremstå som vellykket ved å ha flest mulig aktiviteter tett på skolebygningen slik at elevene kan være 

aktive samt sosialisere i de korte friminuttene.  

Ved å ikke innlemme disse eiendommene i skoletomten, må aktiviteter flyttes ut av 200 m sonen til den 

nedre delen av eiendommen. Aktivitetsområdene blir da mindre tilgjengelige.  
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5.9 Barn og unge 

Plan- og bygningsloven, forskrift for rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, samt 

temaveileder Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven setter føringer, anbefalinger og 

regler for hvordan barn og unge skal tas hensyn til i planlegging. Det er sterk forankret i pbl. ved 

formålsparagrafen, der det står at «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 

samfunnet og framtidige generasjoner» og «Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i 

planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensyn til barn og unges 

oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene».  

Elevene vil i byggeperioden ha undervisning i midlertidige lokaler ved Kongsberghallen. Det er viktig å 

ha et godt skille mellom myke trafikanter og anleggstrafikk. Det vil være en del skoleelever som må 

passere anleggsområdet til den midlertidige skolen. Man bør unngå rygging og manøvrering av store 

kjøretøy på offentlig tilgjengelig sted, spesielt områder med myke trafikanter. Slik manøvrering bør 

foregå inne på avsperret anleggsområde. 

Planen sikrer uteområder og skolebygg av høy kvalitet, som barn og unge selv har fått medvirke i 

planleggingen av. Deres ønsker har blitt vektet høyt. Den nye flerbrukshallen kan brukes i skolen, samt 

til idrett og kulturaktiviteter på kveldstid. Kapasiteten vil sørge for at mange forskjellige idretter og 

kulturaktiviteter kan ha øvinger og annet opplegg i hallen. Dette sørger for variert tilbud til barn og 

unge. Det nye, utvidede uteområdet til skolen vil også fungere som offentlig park sammenhengende 

med Kronas uteområder. Dette vil gi elevene ved skolen større rom for leik og aktivitet i skoletiden i et 

variert terreng.  

 

Figur 4 Viser aktivitetselementer som kan inngå i den nye skolegården. 

Trafikksituasjonen rundt skolen vil forbedre seg når E134 blir nedskalert og den nye skolen med 

uteområder blir etablert. Dette er positivt for barn og unge, som ofte ferdes med sykkel eller til fots. 

Gang- og sykkelveinettet blir oppgradert og forbedret, og kryssløsninger vil få høyere sikkerhet for 
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syklister og gående. Dette sikrer tryggere ferdsel til og fra skolen, samt på fritiden. Under følger en 

illustrasjon av bevegelseslinjer for gående/syklende gjennom planområdet etter utbyggingen er ferdig. 

 
Figur 5 Bevegelseslinjer for gående og syklende 
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5.10 Nærmiljø og friluftsliv 

Nytt uteområde til skolen som også vil fungere som offentlig tilgjengelig park vil være et stort løft for 

nærmiljøet og byen generelt. Parken, samt nye gangforbindelser vil gjøre skolen mer sammenhengende 

med Krona og resten av Vestsida. Forbedringen og utvidelsen av gang- og sykkelveinettet er en positiv 

faktor. Planforslaget endrer i svært liten grad tilgang til friluftslivet, da planområdet ligger i tilknytning 

til bysentrum, et godt stykke fra stier inn til marka. En boligrekke, samt jernbanen ligger som en buffer 

mot skogen i vest, og Fv.40 som en buffer mot Numedalslågen i nord og øst. I sør ligger dagens E134, 

som blir nedskalert innen 2019.  



  

DETALJREGULERING FOR 487R VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE 

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 

 

22 

6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Mål for 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 bli kommunal gate. Det er en klar 

målsetting at dagens E134 skal bli en gate med bymessig utforming og mulighetsstudiet viser samtidig 

en transformasjon og fortetting av bebyggelse på vestsiden av dagens E134. 
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Figur 6 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. 

 

6.2 Alternativer som er drøftet 

Etter vedtak av kommunestyret i Kongsberg 7.september 2016, om bygging og plassering av ny 

Vestsiden skole, har det vært vurdert ulike løsninger både for nedre og øvre skoletomt. For å 

imøtekomme løsningene fra Mulighetsstudien, ble det tidlig vurdert en form for bebyggelse langs den 

nye Hasbergs gate. Dette ville bryte klart med gjeldende kommune- og reguleringsplan for området og 

kommunen ønsket derfor at en bebyggelse her skulle være et tema for konsekvensutredningen til 

planarbeidet. Gjennom forslaget til arkitektene som vant arkitektkonkurransen i januar 2017, kom det 

nye innspill til hvordan arealene i Hasbergtjerndalen kunne løses, med en gjennomgående park fra ny 

ungdomsskole til Krona. Her var bebyggelsen trukket vestover inn i skråningen sør for 

Vandrerhjemmet. Dette er konseptet som har ligget til grunn for reguleringsplanen (utsnitt under). 
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Figur 7 Utsnitt av vinnerforslaget i arkitektkonkurransen. Forslaget antyder etablering av bebyggelse 

langs skråningen sør for Vandrerhjemmet. 

6.3 0-alternativet 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for ulike alternativer. “0-

alternativet” er et generelt uttrykk for den situasjonen man kan tenke seg dersom et planlagt tiltak ikke 

blir gjennomført. 0 alternativet vil i dette tilfelle innebære en videreføring av dagens, eksisterende 

situasjon, altså videreføring av dagens skole med tilhørende anlegg og adkomster samt videreføring av 

grøntareal sør for Vandrerhjemmet. 
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6.5 Planens innhold 

Planavgrensning og forhold til tilstøtende planer 

Over: Plankartet. Ukjent målestokk. 

Planen er lokalisert på Vestsida i Kongsberg. Den avgrenses av Numedalsveien i nord og øst, av en 

boligrekke samt Mauritz Hansens gate i vest og av E134 i sør.  
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Arealoversikt 

Tabellen under viser en oversikt over de ulike formålene i plankartet, og antall daa for disse. 

Planområdet er på til sammen 39671 m2.  

 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 

Bolig/kontor 1,5 

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (2) 4,3 

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse 0,05 

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse 2,1 

Kombinert formål bebyggelse og anlegg 2,8 

Undervisning 12,9 

Sum areal denne kategori: 23,65 

    

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

Areal (daa) 

Annen veggrunn - tekniske anlegg 2,6 

Fortau 0,5 

Gang-/sykkelveg 1,5 

Gatetun 2,9 

Kjøreveg 2,2 

Sum areal denne kategori: 9,7 

    

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) 

Friområde 5,3 
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6.6 Beskrivelse av hovedgrepene i planen 

6.6.1 Ny bebyggelse 

Skolebygg 

Ny ungdomsskole er planlagt med nær sagt samme beliggenhet som eksisterende skole. Arealet som er 

avsatt til undervisningsformål tillater også etablering av flerbrukshall. Området i Hasbergtjerndalen som 

i dag blir brukt til parkeringsplass til Vandrerhjemmet og ballbane, er i planforslaget regulert til 

grøntformål som også skal fungere som skolens utomhusareal. 

Den nye ungdomsskolen skal bygges for 480 elever. Disse fordeles på 5-parallelle trinn à 150 elever, en 

innføringsgruppe med 15 elever, samt Villa Ro som er en avdeling for 15 elever med spesielle behov. 

Prosjektet er utformet med tanke på integrerte prinsipper for aktiv læring.  Sentrale elementer i 

utformingen er dagslys, menneskelig skala og dynamiske rom for læring. Skolen er organisert rundt 

samlingsrommet hvor byggets viktigeste funksjoner møtes og sambrukspotensialet utnyttes optimalt. 

Klasserommene er alle organisert ytterst mot ytterfasaden for å gi maksimale dagslysforhold. Bygget er 

i to etasjer, bortsett fra Villa ro som er på en etasje og idrettshallen som har fri innvendig høyde på 7 

meter.  

Skolebygget foreslås plassert sammen med flerbrukshall langs Boecks gate. Dette åpner opp for en 

visuell og fysisk forbindelse mellom adkomst til skolen via Mauritz Hansens gate, skolegården, parkene 

og videre til bykjernen med Krona og Rådhuset. Bygningen danner med dette også en støyskjerm mot 

Fv.40 og holder samtidig avstand til miljøet med høy verneverdi på nabotomten. Denne differensierte 

bebyggelsesstrukturen med sine relativt beskjedne dimensjoner danner utgangspunkt for den videre 

volumoppbygningen av nybygget.  

Skolebygget et delt opp og byggets volum øker i høyde og størrelse desto lengre man beveger seg bort 

fra den verneverdige bebyggelsen. Det er bevisst valgt å holde avstand til Klengstua og det skjermede 

uteområdet for Villa Ro er lagt i dette mellomrommet. Skolens volum er også dreid mot vest slik at den 

gir fri sikt mot Klengstua og plassen foran den. Skolebygget er gitt en maksimal mønehøyde på 180,5 

moh. Til sammenligning har eksisterende Vestsiden skole mønehøyde på 180,4 og Skarstengården 179 

moh. 

Figur 8 Fotomontasje av skolebygget sett fra Lågalandet. 
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Bygget er tenkt i massivtre og fasadematerialet er teglstein. Teglfasaden refererer til den gamle skolen.  

Bygget skal fremstå som en enhet, men det foreslås noen forskyvinger inn og ut, danning av skrånende 

vindussmyg eller at noen teglstein ved hjørnene erstattes med stein i glass eller annen glasur for å skape 

spennende overgang rundt hjørner. Ved viktige rom som biblioteket, samlingsarena, musikkrom og 

kunst- og håndverksverksteder åpnes fasadene opp med store glassfasader. Vinduene får enkel og mørk 

utforming. 

Gang- og sykkeladkomst til bygget skjer fra mange retninger og sykkelparkering er lagt, mot Mauritz 

Hansens gate, nede ved idrettshallen i syd og med hovedtyngde langs med skolenes fasade i nord. Både 

elevinngang og hovedinngang er plassert i fasaden mot vest og henvender seg mot ankomstplassen. 

Varelevering blir fra Boecks gate.  

Boligbebyggelse 

Planforslaget legger også opp til ny boligbebyggelse sør for Vandrerhjemmet. Denne er foreslått 

regulert til blokkbebyggelse med mulighet for parkeringskjeller. Bebyggelsen som henvender seg ut mot 

Hasbergtjerndalen kan etableres med et moderne, arkitektonisk uttrykk. Langs Spennings gate er det 

foreslått bestemmelser som regulerer nyetablering til å harmonere med det kulturhistoriske 

bygningsmiljøet i gaten. Her vil også deler av formålet reguleres med hensynssone for bevaring av 

kulturmiljø. Maksimal mønehøyde for den delen av bebyggelsen som henvender seg mot 

Hasbergtjerndalen er foreslått til 173 moh, mens bebyggelsen langs Spennings gate er gitt maksimal 

mønehøyde lik eksisterende bebyggelse langs østsiden av Spennings gate (175 moh). 

Figur 9 Illustrasjon av ny boligbebyggelse sør for Vandrerhjemmet. Ses fra 

Klokkergården. 

Boligprosjektet er tenkt oppført i massivtre med utvendig, malt trepanel. Prosjektet består av flere 

oppdelte bygningsvolmer, organisert i forhold til Spennings gate og Hasbergtjerndalen.  Prosjektet 

danner en hestesko, åpen mot syd. Byggene danner tilsammen et indre gårdsrom.   
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For å tilpasse skalaen på bygget er volumene oppdelt i mindre enheter som forskyves i forhold til 

hverandre, både i horisontal- og vertikal retning. Det legges opp til en etasje med loft i byggene som 

vender ut mot Spennings gate og tre, med mulighet til fire etasjer, for byggene som ligger nede i 

Hasbergtjerndalen.  Bygget ut mot Hasbergtjerndalen vil bestå av 6 volumer hvor to er delvis utkragede 

volumer.    

Prosjektet har adkomst fra Hasbergs gate i øst. Det vil være èn felles hovedinngang for bygget. 

Det vil bli en til to kjelleretasjer. Nedkjøring planlegges å være i øst og vil ligge i forbindelse med kiss 

and ride til skolen.    

Det er lagt stor vekt på tilpasning til kulturmiljøet i Spennings gata og Hasbergtjerndalen, både når det 

gjelder valg av materialer og utforming. I Spennings gate forholder prosjektet seg til eksisterende 

høyder og underlegger seg disse. De nye bygningene tilpasses den eldre bebyggelsen både i hovedform 

og detaljer. Vindusflatene er oppdelte, slik at de ikke framstår som «hull» i veggen. Ved videre 

detaljering vil det bli tatt utgangspunkt empire-vindu, og det vises her til «Veileder for nybygging og 

restaurering av bebyggelsen på Vestsida»  

Som utgangspunkt for fargevalg blir det tatt utgangspunkt i det eksisterende og det vil bli vurdert farger 

som oker, engelsk rødt, avdempede blå og grønnfarger, kalksteins- og sandfarger.  Dette for å styrke 

gatas helhetlige kulturmiljø. Viktige elementer ved utformingen er:  

- stående malt trekledning.  

- møne parallelt med gateløp, uten takutstikk og med knappe detaljer 

- takvinkel mellom 25 og 35 grader 

- mønehøyde under kotehøyde C+ 175 i Spennings gate, under C+ 173 i Hasbergtjerndalen 

- Spennings gate 28 vil være en viktig del av prosjektet og vil integreres og bevares i sin helhet.   

Byggets østlige del vender ut mot Hasbergtjerndalen.  Bygget er her tenkt med flatt tak med noe 

tilpasning ved hjelp av skrå takflater i endene blant annet i syd. Fasaden vil være stående trepanel, 

behandlet med et utrykk i tråd med illustrasjonene. Vinduer vil være rektangulære med noe enkel 

detaljering og inndeling. Vinduene vil være noe forskjøvet i forhold til hverandre. Det er tenkt med 

mørk innramming. 

6.6.2 Eksisterende bebyggelse 

Planforslaget legger opp til å rive bebyggelsen i Mauritz Hansens gate 32 og 34. Dette er for å 

imøtekomme utomhusarealkravene for skolen, se mer omtale av dette i kap.5.8.1. Ved å legge til disse 

to eiendommene, vil skolen få et større utomhusareal tett på hovedinngangen og tomta får en bedre 

arrondering enn i dag. For omtale om tomtenes kulturhistoriske verdi, se kap 7. 
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Figur 10 Illustrasjonen viser sammenhengen mellom nedre skoletomt og Vestsideplatået med 

Kongsberg kirke i bakgrunnen. 

 

Vandrerhjemmet er foreslått regulert, som i dag, til bevertning/hotell. I tillegg er det åpnet for å kunne 

bygge sammen Vandrerhjemmet med boligbebyggelsen i sør, dersom det skulle bli ønskelig i 

prosjekteringsfasen. Derfor er eiendommen også gitt et kombinasjonsformål hotell/bolig. Dagens 

varelevering i nord foreslås flyttet til sørsiden av bygget slik at kjørearealet i nord blir frigitt til skolens 

utomhusareal. Eiendommen til Vandrerhjemmet foreslås snevret noe inn for å få tilstrekkelig plass til 

grøntområde for skolen i nordøst. Dette kan aksepteres da parkområdet som blir etablert på dagens 

parkeringsplasser, vil gi en betydelig kvalitetsheving for Vandrerhjemmets nærområde. 

Vandrerhjemmet vil få samme mulighet for utvikling som i gjeldende reguleringsplan. 

Klokkergården og Skarstengården (Boecks gate 3 og 5) er foreslått regulert med samme formål som i 

gjeldende reguleringsplan. Skarstengården reguleres i sin helhet til boligbebyggelse, mens 

Klokkergården avsettes til kombinert formål bolig/kontor. I Klokkergården drives det et 

møbeltapetsererverksted og noe behandling/terapi-virksomheter i tillegg til å være bolig. Disse 

eiendommene samt Klengstua som ligger innenfor skolens areal, blir regulert med hensynssone for 

bevaring av kulturmiljø. 

6.6.3 Landskap og grøntområder 

Det nye skolebygget foreslås å legges nordøst på tomta og danner med det en bakvegg mot Fv.40. 

Skolegården blir dermed liggende sørvendt med gode solforhold. Et viktig grep er å åpne opp mellom 

dagens skolegård og grøntområdet. En helhetlig utomhusplan for skolen og grøntarealet utenfor 

Vandrerhjemmet ligger til grunn for store deler av plangrepet i reguleringsplanen. Grøntarealet utenfor 

Vandrerhjemmet skal være en del av skolens utomhusareal, men det skal også være en offentlig park til 

bruk for allmenheten.  
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I hovedsak skal eksisterende landskapsformer, bestående av skråninger og flater bevares med mindre 

tilpasninger, høydeforskjellen mellom de tre nivåene (øvre, midtre og nedre skolegård) opprettholdes. 

Noe terrengforming er nødvendig for å tilpasse terrenget den planlagte nye skolebygningen, samt for å 

sikre universell utforming. 

Figur 11 Illustrasjon som viser hvordan midtre skolegård kan utformes. 

Selve skolebygningen vil ligge delvis på det øvre og delvis på det midtre nivået og terrenget tilpasses 

skolebygningen. Skolens uteområde skal legge til rette for fysisk aktivitet og sosial interaksjon med en 

parkmessig opparbeidelse. Skolegården skal fremstå grønn og frodig.  

På det nedre nivået mot E134 skal det etableres en vegetasjonskledd støyvoll, høyden på denne tilpasses 

støyrapport.  
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Figur 12 Illustrasjon av utearealer på nedre skoletomt 

 

Sør i planområdet skal det etableres en Kiss & ride med adkomst fra dagens E134/fremtidig kommunal 

gate. Vandrerhjemmet får ny adkomst via Kiss & ride, dette kan medføre noe oppfylling for å få en god 

overgang til eksisterende E134. 

Det planlegges for et boligkompleks med parkeringskjeller sør for Vandrerhjemmet. Boligkomplekset er 

tenkt etablert delvis inn i skråningen. Dette medfører en del utgraving og tilpassing av skråning.  

6.6.4 Universell utforming 

Planen er universelt utformet i henhold til gjeldende krav om universell utforming, og Regjeringens 

handlingsplan for universell utforming er tatt hensyn til. Det har vært et mål for planarbeidet at alle skal 

kunne delta, og på tross av utfordrende terreng er alle gangveier gjennom og i ytterkant av planområdet 

tilgjengelige og bruksvennlige for alle. Det er tilrettelagt og satt krav til at parkene og lekeplassene skal 

ha funksjoner som støtter universell utforming.  

6.6.5 Anleggsperiode og utbyggingsrekkefølge 

Utbyggingen av skolen og boligkomplekset skal skje samtidig. Dette betyr at når skolen åpner, skal 

anleggsarbeidet også på nedre tomt være avsluttet, noe som er positivt med tanke på sikkerheten for 

skolebarna. Planlegging av anleggsveier, stenging av veier osv. er ennå ikke detaljplanlagt, men 

utbyggingen skal ta hensyn til naboer og eksisterende virksomheter ved drifta: 

› Plassering av midlertidige anleggs-, rigg og deponiområde skal godkjennes i riggplan. 

› Anleggstrafikken skal så langt det er mulig foregå fra anleggsvei som må etableres direkte fra E134 

via nedre tomt. (Noe anleggstrafikk vil måtte foregå fra Mauritz Hansens gate, men det skal være et 
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minimum) Anleggstrafikk skal ikke ledes gjennom den verneverdige bebyggelsen i Boecks gate 

eller Spennings gate. 

› Anleggsarbeidet skal normalt ikke utføres før kl.0700 og etter kl.1900, med mulighet for enkelte 

varslede perioder utover dette. 

6.6.6 Klima og energi 

Kongsberg kommunale eiendom (KKE) har som ambisjon å bygge nye Vestsiden ungdomsskole som et 

plusshus. 

Det ønskes derfor å bygge i mest mulig miljø og klimavennlige materialer som massivtre og 

trefiberisolasjon.  Det vil være viktig å få til en best mulig klimaskjerm for å redusere energibehovet så 

mye som mulig.  Utradisjonelle tekniske løsninger for bl.a. ventilasjon vil også vurderes for ytterligere 

reduksjon av energiforbruket.  

Det vil være nødvendig med produksjon av elektrisk kraft fra solceller på tak og fasader.  Som 

oppvarming og kjøling vil det brukes grunnvarmepumper for å hente energi fra berget. En løsning med 

kombipaneler for solvarme og strømproduksjon vil også vurderes.  Det ses på løsninger med installerte 

solfangere for produksjon av varmtvann til tappevann og oppvarming. Det ses også på installering av 

energilagere i form av varmt vann til oppvarming og tappevann, samt strøm til lys og viftedrift slik at 

bygget kan drives i minimum et døgn uten tilførsel av energi utenfra. 

Målet med et slikt bygg er å vise at det kan bygges miljøvennlig bygg som ikke bidrar til økte utslipp, 

har godt inneklima og er billigere enn tradisjonelle bygg i løpet av sin levetid.  KKE ønsker å være med 

å finne løsningene for en bærekraftig fremtid. 

Bygget skal Breeam-sertifiseres og skal som minimum oppnå klassifiseringen «Good».  For å oppnå 

dette, er det vesentlig å sanke poeng på energieffektivitet, materialvalg, helse og arealeffektivitet blant 

annet. Endelig nivå på klassifiseringen vil bli avgjort på et senere tidspunkt i prosessen.  

6.7 Beskrivelse av arealformål 

6.7.1 BU Offentlig privat tjenesteyting – undervisning 

På arealet BU1 er det tillatt å bygge offentlig skole og en flerbrukshall. Byggene skal ha høy kvalitet og 

god estetisk utforming, der enkelt vedlikehold står i fokus. Uteoppholdsarealer er innenfor dette arealet, 

og er vist utformet i utomhusplanen. Ingen bilparkering skal være innenfor dette området, men i 

kjelleren under BBB1. Skolen og flerbrukshallen skal ha 450 sykkelparkeringsplasser. Innenfor området 

finnes bevaringsverdige bygg, vist med tykk svart linje, samt delvis hensynssone for bevaring 

kulturmiljø, vist med skravur. 
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Det juridisk bindende er reguleringsplanen, der det bestemmes at arealet er offentlig formål og at det 

kan bygges skole og flerbrukshall der. Utomhusplanen gir føringer om hvordan utearealene skal 

utformes og hvor byggene bør ligge på et detaljert nivå. 

BU1 i reguleringsplanen.                                          BU1 i utomhusplanen. 

6.7.2 BKS Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 

BKS1 er markert med gul på reguleringsplankartet. På arealet er det tillatt å bygge boliger med 

tilhørende anlegg, som rekkehus, atriumhus, sammenkjeda bebyggelse, enebolig og 2-4 mannsboliger. 

Her vil nærlekeplassen være Vestsiden Ungdomsskole. Det stilles krav til grad av utnytting og 

byggehøyder. I utomhusplanen vil det ikke være tegnet inn noe her ettersom det ikke er planlagt noen 

bebyggelse eller annen endring der per nå, og det ikke inngår i skolens uteområde. Innenfor området 

finnes bevaringsverdige bygg, vist med tykk svart linje, samt hensynssone for bevaring kulturmiljø, vist 

som skravur. 

BKS1 i reguleringsplanen.             BKS1 i utomhusplanen. 
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6.7.3 BBB Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 

Helt sør i planområdet finner vi BBB1 og BBB2. På arealene er det tillatt å bygge blokkbebyggelse med 

underliggende parkeringshus. Boligkomplekset skal ta hensyn til bevaringsverdige bygg på i 

Spenningsgate. Det stilles krav til en viss kvm med uteoppholdsareal per boenhet og arealformålet GF 

(grønn) fungerer som nærlekeplass. Her vil det være bilparkering under bakken, samt plass til på- og 

avlessing på bakkenivå. I tillegg stilles det krav til sykkelparkeringsplasser. Nedre platå av BBB1 kan 

benyttes som midlertidig parkering for skolen, vandrerhjem og flerbrukshall dersom området ikke er 

utbygd før skolen tas i bruk. Innenfor området finnes bevaringsverdige bygg, vist med tykk svart linje. 

Utomhusplanen viser et foreløpig forslag til utforming av studentboligene. Arealformålet har 

hensynssone for bevaring kulturmiljø i vest. 

BBB1 og BBB2 i reguleringsplanen.         BBB1 og BBB2 i utomhusplan. 

6.7.4 BKB2 Kombinert bebyggelse og anleggsformål – hotell/bolig 

BKB2 kan benyttes til hotell og overnatting, samt med mulighet for å benytte deler av arealet til 

boligbebyggelse i blokkbebyggelse. BKB2 er delvis dekket av hensynssone for bevaring kulturmiljø. 

BKB2 i reguleringsplanen.    BKB2 i utomhusplanen. 
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6.7.5 BKB1 Bolig/kontor 

Planformålet kombinert formål, bolig/kontor videreføres fra gjeldende plan (Sentrumsplanen). Med 

kontor menes i dette området kontorer, legesentre, mindre verksteder ol. Innenfor området finnes 

bevaringsverdige bygg, vist med tykk svart linje. I utomhusplanen er det ikke lagd noen plan ettersom 

området ikke er planlagt endret og det ikke er en del av skolens område. Boeck gate avsluttes som 

kjøreveg ved Vinjes gate 6, mens gang-/sykkelveg videreføres som i dag inn i skoleområdet og videre 

over i Vinjes gate forbi Vandrerhjemmet. 

BKB1 i reguleringsplanen.                  BKB1 i utomhusplanen. 

 

6.7.6 BFS Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

På arealet BFS1 er det tillatt å bygge boligbebyggelse som frittliggende eneboliger og tomannsboliger 

med tilhørende garasje/uthus. Her følger det planbestemmelser om grad av utnytting og byggehøyder. 

Den store sirkelen markerer et tre som skal bli bevart som en del av skolens uteområde. I 

utomhusplanen er det ingen plan for området, ettersom dette er privateid og kan utvikles som ønsket av 

grunneier. Grunnen til reguleringen av det lille gule området til bolig er rettelse av en feil i et eldre 

plankart. 

BFS1 i reguleringsplanen.              BFS1 i utomhusplanen.  
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6.7.7 SGT Gatetun 

To områder innenfor planområdet er regulert til gatetun, ett i nord og ett i sør. I disse to områdene gis de 

myke trafikantene - som gående og syklende - høyest prioritet. I SGT1 etableres det 10 

parkeringsplasser, hvor én er HC-plass. I tillegg har SGT1 "Kiss'n ride" for Vestsiden Ungdomsskole, 

slik at foreldre og andre lett kan slippe av og hente sine barn og andre i planområdet. 

SGT1 i reguleringsplanen.          SGT1 i utomhusplanen. 

SGT 2 skal fungere som stikkvei mellom Mauritz Hansens gate og Boecks gate. Det vil bli skiltet 

kjøring kun til eiendommene samt varelevering. I SGT2 skal det etableres 3 HC-parkeringsplasser nær 

skolebygget, samt sykkelparkering for skolen. Innenfor gatetunet SGT2 kan det etableres en trafo. 

SGT2 i reguleringsplanen.                 SGT2 i utomhusplanen. 
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Figur 13 Illustrasjon av gatetunet mellom skolebygget og Vianor. 

6.7.8  GF Friområde 

Området GF er regulert til friområde som skal brukes til lek og rekreasjon for skolen og for 

allmennheten. Utomhusplanen viser en detaljert utforming. Det skal sikres en gang- og sykkelveg til 

skoletomten, Vinjes gate og Boecks gate gjennom området, slik det er vist i utomhusplanen. 

GF i reguleringsplanen.                                     GF i utomhusplanen. 
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Figur 14 Viser koblingen mellom nedre tomt og skolegården. 
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7 Konsekvenser for miljø og samfunn 

7.1 Generelt 

Planforslaget skal belyse hvilke konsekvenser planen har for miljø og samfunn. Der det anses at planen 

vil få vesentlige virkninger i forhold til tema innenfor miljø og samfunn skal det utarbeides en 

konsekvensutredning (KU). Etter krav fra Fylkesmannen i Buskerud, har Kongsberg kommune avklart 

at det er to tema som skal konsekvensutredes ihht. "Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 

plan- og bygningsloven". Begge temaene det stilles krav til å konsekvensutrede er tema som tenkes å 

avvike fra kommuneplanen: 

 

› Kulturminner/kulturmiljø 

› Ny bebyggelse 

Konsekvensutredninger skal 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. 

Videre skal en konsekvensutredning ta for seg avbøtende tiltak for eventuelle negative konsekvenser 

som framkommer. 

 

Metodikken som er brukt kan i hovedsak beskrives med følgende punkter: 

› Informasjonsinnhenting og beskrivelse /verdivurdering av dagens situasjon 

› Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets konsekvenser for de ulike utredningstema 

› Beskrivelse av avbøtende tiltak 

 

Under gis en oppsummering av utredningen for Kulturminner og kulturmiljø (utredningen i sin helhet 

ligger vedlagt). Det har også vært jobbet med ulike andre fagutredninger underveis i planprosessen for å 

komme fram til et planforslag som i størst mulig grad er tilpasset de faglige forutsetningene. Disse 

fagutredningene er presentert i kap.5. 

7.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Med basis i verdivurderinger av nåsituasjon/0-alternativ er det vurdert i hvilken grad endringene som 

følger av tiltaket vil gi positive eller negative konsekvenser for nyere tids kulturminner i det aktuelle 

temaet.  
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Delområde Deltema 0-alternativet Planforslaget 

1. Mauritz Hansens 

32 og 34 

 

Kulturminner/kulturmiljø + Bevaring av 

Mauritz Hansens 

gate 32 og 34, med 

dagens bruk.  

- Fjerning/rivning av 

Mauritz Hansens gate 32 

og 34 gir negativ 

virkning. Tiltak ikke i tråd 

med overordnende 

føringer gir negativ 

virkning.  

Nær- og fjernvirkning  0 Fjernvirkning -

Videreføring av 

dagens situasjon. 

0 Fjernvirkning - Tiltaket 

gir liten endring og 

begrenset virkning. 

0 Nærvirkning - 

Videreføring av 

dagens situasjon. 

- Nærvirkning – tiltaket 

gir en viss negativ 

virkning i gaten og på 

Korpmoen. 

2. Spennings gate 

 

Kulturminner/kulturmiljø + Videreføring av 

Spennings gate 28 

med dagens bruk. 

Ingen ny 

bebyggelse mot 

nordøst. 

0 – Ingen nye bygg, 

gir ingen virkning.  

 

+ Bevaring av Spennings 

gate 28 gir positiv 

virkning.  

+ Nytt bygg (boliger) med 

tilpasset høyde, volum, 

materialer gir en viss 

positiv virkning i 

Spennings gate.  

- Nytt bygg (boliger) gir 

en viss negativ virkning 

for forbindelsen 

Korpmoen – 

Hasbergtjerndalen.   

Nær- og fjernvirkning  

 

0 Fjernvirkning - 

Videreføring av 

dagens situasjon.  

0 Fjernvirkning - Tiltaket 

gir begrenset negativ 

virkning for opplevelsen 

av området sett fra 

Hasbergtjerndalen og 

deler av Vestsiden.  

0 Nærvirkning – tiltaket 

gir liten endring sett fra 

Korpmoen/Spennings 

gate.  
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  0 Nærvirkning - 

Videreføring av 

dagens situasjon. 

0 Nærvirkning – tiltaket 

gir liten endring sett fra 

Korpmoen/Spennings 

gate. 

3. Boecks gate 

 

Kulturminner/kulturmiljø 

 

0/- Videreføring av 

dagens situasjon, 

med kulturmiljøet 

delvis regulert og 

med eks. skolebygg 

tett på bebyggelsen.  

+ Bevaring av hele 

kulturmiljøet, inkludert 

Klengstua, gir positiv 

virkning.  

+ Nytt skolebygg i lavere 

høyde enn dagens, samt 

eksisterende gymsal 

fjernes så det blir mer rom 

rundt kulturmiljøet.  

Nær- og fjernvirkning 0 Videreføring av 

dagens situasjon.  

0 Videreføring av dagens 

situasjon.  

4. Skolebygget Nær- og fjernvirkning 0 Fjernvirkning - 

Videreføring av 

dagens situasjon. 

O Fjernvirkning – Dagens 

volum videreføres i 

hovedsak sett fra Nymoen 

og Brua. Høyder og 

materialvalg endres.  

Liten negativ virkning.  

  0 Nærvirkning - 

Videreføring av 

dagens situasjon. 

0 Nærvirkning – Bygget 

blir trukket tilbake fra M. 

Hansens gate, men kan bli 

mer eksponert av rivning 

av nr. 32 og 34.  

 

7.2.1 Kulturminnefaglig anbefaling 

I det følgende er det gitt en begrunnet anbefaling for valg av løsning og forslag til eventuelle avbøtende 

tiltak. Anbefalingene knytter seg til delområde 1 – 4. En grundigere redegjørelse finnes i vedlagt 

konsekvensutredning for kulturmiljø. 

1. Mauritz Hansens 32 og 34:  

Planforslaget, som legger til rette for rivning av Mauritz Hansens gate 32 og 34, får konsekvenser for 

kulturmiljøet på Korpmoen, og nærmiljøet langs gata. Eiendommene som har verdi som en del av et 

miljø, og egenverdi, forteller hver sin historie om Kongsberg. Primært anbefales bevaring av 

eiendommene i sin helhet. Subsidiært bør man søke å finne en best mulig kompromissløsning (ny bruk, 

delvis bevaring, flytting). Ved flytting, vil en flytting intern på eiendommene fremfor flytting til annen 

plassering anbefales.  
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2. Spennings gate 

Planforslaget, som legger til rette bevaring av Spennings gate 28, og et tilpasset volum for nybygget 

(boliger) mot Korpmoen, ivaretar viktige kulturminne- og kulturmiljøverdier. Byggets plassering volum 

og høyder mot Hasbergtjerndalen, vil få en virkning for opplevelsen av dalen og til en grad kunne ha 

virkning på sammenhengen mellom Spennings gate og de tidligere områdene for byjordbruk. Det 

anbefales å forsøke finne løsninger for bebyggelsen som i noe større grad sikrer sammenhengen mellom 

Korpmoen, Hasbergtjerndalen og Vestsiden. Dette kan være justering på bebyggelsens volum og 

lengde, eller justering på plassering av bygg.  

 

 
Figur 15 Illustrasjonen viser hvordan bebyggelsen kan se ut fra Spenningsgate 

 

 

3. Boecks gate 

Planforslaget, som legger til rette for bevaring av hele kulturmiljøet ved Boecks gate, sikrer en bedre og 

mer helhetlig bevaring av området enn i dag. Nytt skolebygg vil bli lavere enn dagens, samt 

eksisterende gymsal fjernes så det blir mer rom rundt kulturmiljøet. Planforslaget sikrer at også 

Klengstua med omkringliggende areal reguleres med Hensynssone.  

4. Skolebygget  

Planforslaget, som legger til rette for rivning av gammel skole og bygging av ny skole, gir en god 

mulighet for å sikre en ny oppgradert bebyggelse, bedre tilpasset de bevaringsverdige omgivelsene, enn 

i dagens situasjon. Bedre gangforbindelser og oppgraderte skolegård/park i Hasbergtjerndalen gir økt 

tilgang og bruk til området. 

 

7.3 Ny bebyggelse 

Temaet omfatter hva konsekvensene blir ved oppføring av ny bebyggelse innenfor planområdet. Med ny 

bebyggelse menes bebyggelse som er tenkt plassert i områder som i dag ikke er avsatt til denne type 

formål i overordnet plan. Skolebygget omfattes altså ikke av utredningen. 
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Tema "ny bebyggelse" skal også belyses med tanke på føringene gitt i Mulighetsstudiet. 

Mulighetsstudiet har antydet bebyggelse på store deler av arealet som i planforslaget er avsatt til 

grøntformål.  

 

7.3.1 Beskrivelse av dagens situasjon 

Utgangspunktet for kravet til denne utredningen var et forslag om å stramme opp gateløpet i framtidig 

Hasbergs gate med noe form for bebyggelse. Dette har gjennom planarbeidet blitt mindre aktuelt, da 

bebyggelsen er foreslått flyttet til skråningen sør for Vandrerhjemmet.  

Området som settes av til boligformål i reguleringsplanen er i dag lite tilgjengelig og en mindre godt 

utnyttet skrent mellom Spennings gate og Hasbergtjerndalen.  

 

7.3.2 Beskrivelse, beregning og vurdering av bebyggelsens 

konsekvenser for de ulike utredningstema 

Grønnstruktur og naturmangfold 

Som grønnstruktur anses denne skråningen og delen av Hasbergtjerndalen som mindre verdifull. 

Skråningen er heller ikke en del av en større, sammenhengende grønnstruktur. Gjennom kartleggingen 

av naturmangfold, viser det at et område med flere mindre asketrær blir berørt og må hugges. Den er 

ikke betegnet som særlig verdifull, men er en naturtype som ønskes bevart. Området ble befart utenom 

vekstsesong. Det anbefales ytterligere undersøkelser for å kartlegge artsmangfoldet av karplanter og evt. 

rødlistearter på trærne. 

Tiltaket anses å ha liten konsekvens for tema grønnstruktur og naturmangfold. 

Estetikk / Landskapsbilde 

Skråningen som planlegges bebygd med boliger framstår i dag som en ustelt skråning og har liten 

estetisk verdi. Den delen av den nye bebyggelsen som henvender seg til Hasbergtjerndalen vil tilpasses 

de to andre, moderne nybyggene i Hasbergtjerndalen¸ Ny Vestsiden ungdomsskole og Krona.  

For tema Landskapsbilde er heller ikke denne skråningen av større betydning, annet enn at den åpner 

opp mot Spennings gate og deler av den verneverdige bebyggelsen der synes fra Hasbergtjerndalen og 

Vestsideplatået. 

Tiltaket anses å ha liten konsekvens for tema Estetikk og landskapsbilde. 

Kulturminner og kulturmiljø 

Området er beskrevet i KU-tema kulturminner og kulturmiljø over. 

Det legges stor vekt på tilpasningen av boligkomplekset til to sentrale kulturmiljøer på Kongsberg - på 

den ene siden tilstedeværelse i den historiske Hasbergtjerndalen og på den andre, som avslutning på 

Spennings gate. 

Prosjektet forholder seg til Spenningsgatens høyder og underlegger seg denne.  
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De nye bygningene tilpasses den eldre bebyggelsen både i hovedform og detaljer. Vindusflatene er 

oppdelte, slik at de ikke framstår som «hull» i veggen. Ved videre detaljering vil det bli tatt 

utgangspunkt empirevindu, og det vises her til «Veileder for nybygging og restaurering av bebyggelsen 

på Vestsida» Som utgangspunkt for fargevalg blir det tatt utgangspunkt i det eksisterende og det vil bli 

vurdert farger som oker, engelsk rødt, avdempede blå og grønnfarger, kalksteins- og sandfarger.  Dette 

for å styrke gatas helhetlige kulturmiljø. Viktige elementer vil ellers være:  

› stående, malt panel 

› oppdelte vinduer i høydeformat 

› møne parallelt med gateløpet 

› saltak med takvinkel 25-35 grader 

› farger skal harmonere med det øvrige bygningsmiljøet 

› ny bebyggelse plasseres i formålsgrense / vegkant. 

› mønehøyde under kotehøyde C+ 175 

› Spennings gate 28 vil bli bevart i sin helhet.   

Det er gitt større tolkningsmuligheter for prosjektets side mot Hasbertjerndalen. Prosjektet tilpasses her 

til en annen kontekst og skala. Forholdet til «Krona», ny Vestsida ungdomsskole og ikke minst 

Vestsidaplatået står sentralt. Det vil være sentralt at bygget brytes opp i mindre volumer for å gi et 

mindre massivt utrykk ut mot dalrommet.   

Materialvalg og fasadebehandling vil også ha en noe annen karakter mot Hasbergtjerndalen.  

Tiltaket anses å ha noe negativ konsekvens for tema kulturminner og kulturmiljø. 

Reduksjon av klimagassutslipp sett opp mot kommunens ambisjoner (jf. bl.a. kommuneplanen) 

Ambisjonene fra kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020 er høye og noen av kommunens 

målsettinger er listet opp under, med kommentarer til de punktene dette utbyggingsprosjektet kan 

påvirke: 

› Energiforbruk per innbygger fra stasjonære kilder (oppvarming) skal stabiliseres. 

› Prosjektet har ambisjoner om å bygge et energieffektivt bygg, hvor det også legges opp til 

bruk av alternative, miljøvennlige energikilder. 

› Arealforbruk per innbygger til utbyggingsformål skal reduseres. 

› Det er lagt opp til et kompakt leilighetsprosjekt med små leiligheter. 

› Naturressurser, inngrepsfrie områder og områder som er spesielt verdifulle for biologisk mangfold, 

skal forvaltes og brukes uten at de forringes. 

› Området tiltenkt bebyggelse innehar ikke slike kvaliteter 

› Energiforbruk til transport skal reduseres. Utbyggingsområder lokaliseres slik at transportarbeidet 

begrenses og andelen miljøvennlige transportformer øker. 

› Høyskolen på Kongsberg mangler boliger for studenter, noe som betyr økt pendling. 

Utbyggingsområdet ligger i sentrum av Kongsberg og det er meget godt tilrettelagt for gange 

og sykkel. Det er kun lagt opp til et minimum med parkeringsplasser, et virkemiddel som vil 

begrense unødvendig persontrafikk med bil. 

› Gang-, sykkel- og kollektivandelen av antall reiser skal økes. 

› Jf. svar over. Det legges også opp til gode muligheter for kollektivtransport til og fra 

utbyggingsområdet med holdeplasser mindre enn 50 meter fra bygget. 

› Biltrafikken i Kongsberg sentrum skal reduseres. 

› Jf. svar over 
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› Kollektivtilbudet med buss og bane mot Oslo og innen Kongsbergregionen med aksen nord/syd på 

RV40, skal kraftig forbedres slik at pendlere i stor grad reiser kollektivt til arbeid. 

› Det er lagt opp til et svært begrenset antall p-plasser, samt gode muligheter for utvikling av 

kollektivtransport til og fra området. 

› Boliger, skoler og barnehager skal ha trygg tilgang til naturområder, aktivitets- og 

rekreasjonsarealer innen kort gangavstand. 

› Boligprosjektet er "omringet" av gode aktivitets- og rekreasjonsarealer i umiddelbar nærhet. 

De nærmeste naturområdene ligger i Storåsen, med gangavstand fra boligprosjektet. 

› Fravær av forurensning skal prege Kongsberg (støy, støv, radon, etc.). 

› Med nedklassifisering av E134 til bygate, vil det bli en betraktelig støy- og støvreduksjon 

gjennom Hasbergtjerndalen. 

› Kongsberg skal ha et næringsliv og innbyggere som er miljøbevisste i forhold til egen praksis og 

egne handlinger. 

› Vannkvaliteten i Lågen og tilhørende vassdrag i Kongsberg skal ha god økologisk kvalitet. 

› Det planlegges for å kunne etablere fordrøyningsbasseng med god infiltrasjon for overvann, 

før det slippes på ledningsnettet. 

 

Tiltaket anses å ha noe positiv konsekvens for tema klimagassutslipp. 

Grunnforhold / Geotekniske forhold 

Planområdet for mulige boliger med parkeringskjeller består hovedsakelig av silt, sand, grus og stein 

ned til fjell. Geoteknisk rapport anbefaler store masseutskiftinger i områder som består av myr/torv eller 

peling ned til fjell på dybde mellom 4,4-12,5 m. 

Tiltaket anses å ha nøytral konsekvens for tema grunnforhold/geotekniske forhold. 

Barn og unge 

Arealet som bygges ned grunnet oppføring av boligbebyggelse anses å ikke ha verdi for barn/unge. 

Naboer har fortalt om at skråningen ble brukt til skibakke/skileik tidligere, men at det ikke er i bruk for 

dette formålet lenger. Tiltaket bidrar positivt til utviklingen av parkområdet. Dette vil være av stor verdi 

for barn og unge. 

Tiltaket anses å ha positiv konsekvens for tema barn og unge. 

Trafikk 

Prosjektet ser på å bygge studentboliger (for ca. 145-155 studenter). Det er forutsatt at boligene blir 

under 30 m². I følge Kongsberg kommunes parkeringsnorm skal det ikke etableres parkering for 

studentboligene. Det er derfor en forutsetning at studentene på virkedagene genererer lite biltrafikk. 

Studentboligene vil imidlertid generere noe biltrafikk i form av gjester, service i form av renhold, post 

m.m.  

Trafikken til/fra studentboligene vurderes å bli ca. 25 nye kjøretøyturer per døgn på virkedager 

(mandag-fredag) og ca. 50 kjøretøyturer lørdag eller søndag i helgene.  

Tiltaket anses å ha liten negativ konsekvens for tema trafikk. 
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Teknisk infrastruktur / overvannshåndtering 

Viser til rapport om VA og overvann. Boligprosjektet vil bidra med opprydding av en del eldre VA-

ledninger. Det planlegges for å kunne etablere fordrøyningsbasseng med god infiltrasjon for overvann, 

før det slippes på ledningsnettet. 

Tiltaket anses å ha positiv konsekvens for tema teknisk infrastruktur og overvannshåndtering. 

 

Samfunnsutvikling, næringsutvikling, spesielt bymiljø og utvikling av Vestsida 

Mange mennesker er den viktigste og mest innlysende forutsetningen for en levende by med 

blomstrende næringsvirksomhet. Flere boliger, servicetilbud og arbeidsplasser vil gi flere folk i bydelen 

og flere brukere av næringslivets tilbud. Mulighetsstudiet anbefaler å legge til rette for fortetting på 

restarealer og parkeringsplasser i Hasbergtjerndalen. Boligutviklingen som er foreslått underbygger 

altså anbefalingene i Mulighetsstudiet og svarer positivt på utviklingen av Vestsida. 

Tiltaket anses å ha positiv konsekvens for tema samfunnsutvikling og utvikling av Vestsida. 

 

7.3.3 Anbefaling 

Med bakgrunn i at bebyggelsen som er foreslått møter ønsker fra overordnete planer for Vestsida, og at 

det ikke er funnet betydelige, negative konsekvenser av tiltaket, anbefales bebyggelse sør for 

Vandrerhjemmet i Hasbergtjerndalen. 
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8 Forholdet til Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldlovens § 7 stiller krav om at offentlig beslutning skal bygge på prinsipper i lovens §§ 8 – 

12. I dette kapittelet gjøres en vurdering av forslaget i henhold til naturmangfoldlovens kap II.  

Kunnskap om naturmangfold i utredningsområdet vurderes som godt, men det mangler informasjon om 

fremmede karplanter. Områdets verdier og påvirkningen på dem er utredet. Den negative konsekvensen 

av tiltaket er vurdert til å være ubetydelig for naturmangfoldet. Tiltaket vil ikke true forvaltningsmålet 

for arter, økosystemer eller naturtyper i lov om naturmangfold (§§ 4, 5 og 23) dersom tiltaket 

gjennomføres med anbefalinger gitt om avbøtende tiltak og supplerende undersøkelser. Følgende 

vurderinger er gjort etter lovens §§ 8-12: 

Kunnskapsgrunnlaget (§8): Det er innhentet informasjon fra offentlige databaser, supplert med 

befaring i felt. Ny ungdomsskole med nye uteareal vil føre til at flere større trær må felles, inkludert en 

rødlistet alm som er naturtype verdi A og noen mindre asketrær. Kunnskapsgrunnlaget vurderes til å 

være tilstrekkelig for å kunne beskrive og belyse virkningene tiltaket vil ha på naturmangfoldet.  

Føre-var prinsippet (§9): Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok til å kunne vurdere 

konsekvensene tiltaket har på naturmangfoldet. Det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente 

negative konsekvenser for naturmangfoldet. Føre- var prinsippet kommer til anvendelse i forbindelse 

med bekjempelse av invasive svartelistede karplanter. En kartlegging av svartlistede arter med 

oppfølging for å hindre spredning i anleggsperioden er nødvendig.  Med beskrevne løsninger anses 

tiltaket ikke å påvirke naturmiljø. 

Samlet belastning på naturmangfoldet (§10): Vannforekomsten vil i fremtiden ved god håndtering av 

overvannet ikke gi økt belastning på naturmangfold i tilknytning til vannforekomsten 

Kostnadene skal bæres av tiltakshaver §11: Ekstra kostnader som følge av tiltak for å bedre tiltaket i 

forhold til naturmangfold, vil bæres av Kongsberg kommune.   

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder §12: Det settes som en forutsetting at de beste 

miljøforsvarlige teknikker skal benyttes i gjennomføring av tiltaket. Tiltakets lokalisering er vurdert i 

forhold til samlet belastning i området og vurdert til å ikke være av vesentlig betydning for 

naturmangfold. 
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9 Risiko og sårbarhet (ROS) 

 I det følgende redegjøres det for bakgrunnen for risikovurderingen, samt eventuelle avbøtende 

tiltak for forhold og uønskede hendelser i gul, oransje og rød risikosone i vedlagt ROS-analyse. 

 

Naturgitte forhold 

2. Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt): Det er ikke registrert skredhendelser 

eller angitt fare- eller aktsomhetsområder for skred innenfor planområdet (ref. skrednett.no / NVE 

Atlas). Planområdet ligger under marin grense, men er ikke klassifisert med kvikkleire faregrad i 

NVEs database. Det er ifølge NVE's kartdatabase ikke registrert marin leire i de nærliggende 

områdene som skulle tilsi at planområdet ligger i utløpsområde for kvikkleireskred.  

NGUs kvartærgeologiske kart / løsmassekart viser at området består av breelvavsetning. 

Grunnundersøkelser indikerer at løsmassene i skoleområdet hovedsakelig består av fylling eller 

jord i topp, så sand, grus og stein til fjell. I parkområdet består løsmassene av asfaltfylling i øvre 2 

m, stein, sand og grus, og stedvis morene før fjell. I P14 er det registrert bløt jord/myr og myr og 

sand ned til 8 m. Kart over jord- og flomskred viser et område markert som potensielt 

skredfareområde nord for planområdet ved Krutthusmoen. Planområdet, som ligger lenger sør, 

ligger i god avstand fra og relativ høyt over elva. Mellom planområdet ligger lokalveg (Boecks 

gate) og fylkesveg 40 - Numedalsveien. Skråningen er delvis kledd med vegetasjon/skog som 

bidrar til å stabiliserer massene. Dette gjør at risiko for at planen kan medføre masseras/-skred er 

vurdert som ikke aktuelt.  

Avbøtende tiltak: Ut fra foreliggende data fra utførte grunnundersøkelser anbefales at prosjektert 

nybygg for Vestsiden ungdomsskole fundamenteres som direkte fundament på grunnen med 

maksimalt grunntrykk 170 kPa. Dette forutsetter 0,5 m fundamenteringsbredde og fundamentering 

0,5 m under terreng. Alternativt kan fundamentering være på peler til fjell.  Mulige boliger med 

parkeringskjeller er planlagt på grunn med hovedsakelig friksjonsmasser og myrmasser/torv over 

friksjonsmasser. Organisk materiale som myr og torv er uegnet som byggegrunn og må derfor 

masseutskiftes med ikke telefarlige masser i myrområdet. Det kan her velges masseutskiftning av 

torv eller fundamenteres som peler til fjell i dette området.  Direkte fundament på grunn med 

maksimum tillatt grunntrykk på 200 kPa kan velges i området som ikke består av torv/myrmasser. 

Dette forutsetter 0,5 m fundamenteringsbredde og fundamentering 0,5 m under terreng. For 

utdypende opplysninger se vedlagt datarapport og geoteknisk notat. 

 

3. Er området utsatt for flom i innsjø/vann? NVEs flomsone kart viser at østre deler av 

planområdet (BKB1 og BKS1) er berørt av flom – aktsomhetsområde. Dette gjelder området ved 

Boecks gate og i Hasbergtjerndalen. NVEs flomsone kart viser at østre deler av planområdet 

(BKB1 og BKS1) er berørt av flom – aktsomhetsområde. Dette gjelder området ved Boecks gate og 

i Hasbergtjerndalen.  

Flom i Hasbergtjerndalen kan oppstå som følge av lokale forhold (nedbør, snøsmelting m.m.), flom 

i Lågen og en kombinasjon av disse. Flomkart fra NVE antyder oversvømmelse øst for 

Vandrerhjem (Korpmoen) allerede ved 50 års flom i Lågen.  
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Avbøtende tiltak: Det anbefales å etablere arealer som kan oversvømmes ved flom og flomveier 

hvor vannet kan renne med minst mulig skadepotensial. Supplerende bør parkeringsplasser, grøfter 

m.m. utformes med mulighet for oversvømmelse og å lede vann ut av Haspa. 

 

5. Radon: Det er ikke foretatt radonundersøkelser. NGU aktsomhetskart viser at planområdet ikke 

ligger innenfor et aktsomhetsområde for radon.  

Avbøtende tiltak: Forholdet til radon sikres gjennom TEK10 (byggteknisk forskrift) § 13-5 og iht. 

bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. 

7. Er området støyutsatt? Det er utført en støyutredning ifm. planarbeidet. Fasaden til skolen har 

støynivåer som overskrider grenseverdiene til både gul og rød sone i T-1442.   

Avbøtende tilatk: For å imøtekomme støykravene er det foreslått støyvoll mot Hasbergs vei (tidl. 

E134), støyskjerm mot Mauritz Hansens vei og en støyskjerm mellom boligene. Dette vil gi 

tilstrekkelig skjerming av uteoppholdsområdet for både skole og fremtidig bebyggelse 

 

Natur- og kulturområder   

8, 9. Vil tiltaket berøre sårbar flora, Verneområder (natur): Det er innhentet informasjon fra 

offentlige databaser, supplert med befaring i felt. Tiltaket vil føre til at flere større trær må felles, 

inkludert en rødlistet alm som er naturtype verdi A og noen mindre asketrær. Det er liten fare for at 

tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet.  

Avbøtende tiltak: En kartlegging av svartlistede arter med oppfølging for å hindre spredning i 

anleggsperioden er nødvendig. 3 enkeltrær i planområdet reguleres til trær som skal bevares.   
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10. Automatisk fredete og nyere tids kulturminner.  

Atomatisk fredete kulturminner: I BFKs database er det ikke kjent automatisk fredete kulturminner 

innenfor planområdet og man ser ikke behov for å stille krav om en arkeologisk registrering før 

man vurderer planområdet. BFK ber om at det informeres om meldeplikten dersom slik funn skulle 

fremkomme under anleggsarbeider i en fellesbestemmelse.  

Nyere tids kulturminner: Planforslaget sikrer regulering av viktige kulturminner og miljøer til 

hensynssone bevaring. Bygg avmerkes med bygg som skal bevares. Dette gjelder bygningsmiljøet i 

Boecksgate og i Spenningsgate 28 med omgivelser. Planforslaget legger til rette for rivning av 

Mauritz Hansens gate 32 og 34 og dette får konsekvenser for kulturmiljøet på Korpmoen, og 

nærmiljøet langs gata. Ny bebyggelse i planområdet er søkt tilpasset omkrinliggende kulturmiljø. 

 

Infrastruktur  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende 

innenfor området: 

23 og 24. Til skole, barnehage, nærimiljøanlegg (idrett): Ny Vestsiden ungdomsskole skal 

videreføres og nybygges i planområdet. Dagens situasjon medfører et til dels mangelfult utbygd 

G/S og fortausnettverk langs flere gater i området – bl.a. gjelder dette Boecks gate, Spenningsgate 

og Mauritz Hansens gate. Dette medfører blandet trafikk av motorkjøretøy og gående og potensielt 

farlige situasjoner.  

Avbøtende tiltak: Planforslaget sikrer økt trafikksikkerhet i nærområdene. Trafikken fordeles med 

adkomst til øvre tomt og nedre tomt fra henholdsvis Fv.40 Numedalsvegen og E134 Hasbergs vei. 

Nedre tomt betjener Vandrerhjemmet, Kiss & Ride, parkering for ansatte/flerbrukshall og 

studentboligene. Kiss & Ride er plassert rett ved de interne gangveiene slik at det blir minst mulig 

konflikt mellom kjøretøy og myke trafikanter. Øvre tomt betjener HC-parkering, varelevering, 

boliger og næring i Boecks gate. Trafikken til øvre tomt vil samlet sett bli mindre enn i dag da  noe 

av dagens trafikk i Mauritz Hansens gate flyttes ned til nedre tomt. Avkjøring til Fv.40 fra Boecks 

gate stenges og gata reguleres til gang- og sykkelveg, men det tillates kjøring til eiendommene. I 

Mauritz Hansens gate reguleres det fortau langs vestsiden av gaten, hvor det i dag er parkering. 

Dette fortauet knyttes til G/s veg nordover. Vandrerhjemmet vil få ny adkomst direkte fra Hasbergs 

vei. Ny parkering til skole, flerbrukshall og nye plasser til Vandrerhjemmet og studentboliger skal 

plasseres i p-kjeller. I tillegg stilles det krav til sykkelparkering for funksjonene i området, disse 

løses for det meste ved overflateparkering på skolens område samt noe i p-kjeller under boligene. 

Et tilliggende prosjekt som vil bidra til bedre infarstruktur, lavere trafikk og fart samt økt 

trafikksikkerhet  er SVVs prosjket for negradering av E134, fra vei til gate. 

 

Brannberedskap 

28. Har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? 
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I umiddelbar nærhet til Vestsiden Ungdomsskole ligger det i dag vannledninger i Boecks gate og i 

Mauritz Hansens gate. Forutsatt at ny skole får sprinkelanlegg vil vannledningen i Boecks gate 

være underdimensjonert. 

Avbøtende tiltak: Ny stikkledning for vann bør etableres fra Mauritz Hansens gate. Inspeksjon og 

informasjon fra kumkort tyder på at mange av de eksisterende kummene i Mauritz Hansens gate 

har både avløp og vann i samme kum. Dette øker betraktelig risiko for at avløpsvann kan trenge inn 

i vannledning og utgjør derfor en helserisiko. Vannkummenes alder (fra ca. 1950) bidrar også til at 

det anbefales å etablere ny kum for uttak av vann til skolen. Vannledningenes materiale og antatt 

alder (samme eller eldre enn eksisterende vannkummer) tilsier at vannledningen også med fordel 

kan skiftes ut. Ny vannforsyning for boligdelen av prosjektet kan etableres fra vannledning i 

Mauritz Hansens gate. Dette kan gjøres ved å skifte ut eksisterende vannledning. 

29. Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? 

Området har flere adkomstruter for brannbil – Ny adkomst fra E134/ Hasbergs gate, Mauritz 

Hansens gate, Boecks gate og Spenningsgate. 

 

Tidligere bruk 

Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter? 

30. Bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg, mfl.: I tiltaksområdet antas forurensningsmønsteret å 

være kombinert diffus og punktkilder forurensning. Området har mulige forurensningskilder i form 

av nedgravde oljetanker, og tidligere bygg i forbindelse med Kongsberg Treindustri. 

Prøvetaking av tiltaksområdet ble utført den 1. og 7. mars 2017. Det ble til sammen prøvetatt i 

22 borehull og 17 prøver ble analysert på basispakke jord. Det er påvist konsentrasjoner av 

miljøgifter over normverdi i fire av de 17 prøvene. Massene prøvetatt på tiltaksområdet består av 

rene og forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3. De prøvetatte massene på tiltaksområdet 

tilfredsstiller krav til planlagt arealbruk «boligområder» i 13 punkter og massene på nedre tomt og 

noen deler av øvre tomt kan bli liggende eller gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Rene masser kan 

disponeres fritt i henhold til forurensningsloven, men masseforflytning må overholde krav i plan- 

og bygningsloven. Massene med tilstandsklasse 3 ved punkt KB2 skal avgrenses ved en 

supplerende prøvetaking når gravearbeidene begynner, og foreliggende tiltaksplanen må oppdateres 

tilsvarende. Dersom massene må kjøres ut, må de leveres til godkjent mottak. 

Avbøtende tiltak: Det er ikke vurdert som nødvendig med overvåkningstiltak under tiltaket. Dersom 

det påtreffes ukjent forurensing under gravearbeidene skal tiltakshaver kontakte miljørådgiver, som 

vurderer forurensningsgrad og behov for supplerende prøvetaking og analyser.  

 

Ulovlig virksomhet 

41.Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? Kongsberg kan være et terrormål, men 

planforslaget vil ikke medvirke til å øke denne faren. 
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9.1 Konklusjon og anbefaling 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er relativt lavt. 

Av tiltak som kan innarbeides i en arealplan er det avbøtende tiltak for å unngå uønskede hendelser er 

det fundamenteringstiltak for bygg, flomsikringstiltak, trafikksikkerhetstiltak, tiltak ifht. radon, tiltak 

ifm brannvann og støy som vil være aktuelt for detaljreguleringsplanen.  
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10 Vedlegg 

Vedlegg 1: Brev med varsel om oppstart av planarbeidet og offentlig ettersyn av planprogram. 

Vedlegg 2: Merknader oppstart og planprogram 

Vedlegg 3: Oppsummering av merknader ved oppstart av planarbeid og høring av planprogram 

Vedlegg 4: Vedtatt planprogram, 26.5.2017 

Vedlegg 5: Landskapsplan, foreløpig illustrasjon 

Vedlegg 6: Geoteknisk notat m/vedlegg, datert 29.3.2017 

Vedlegg 7: Støyutredning, datert 31.5.2017 

Vedlegg 8: Rapport fra miljøtekniske undersøkelser, datert 24.3.2017 

Vedlegg 9: Rapport med vurdering av lokal luftkvalitet, datert 9.5.2017 

Vedlegg 10: Trafikkanalyse, datert 1.6.2017 

Vedlegg 11: Rapport om naturmangfold, datert 12.5.2017 

Vedlegg 12: Rapport om vann- og avløpsforhold (VA-plan), overvann og flom, datert 1.6.2017 

Vedlegg 13: Temautredning med konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø,  

   datert 1.6.2017 

Vedlegg 14: Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), datert 1.6.2017 

 

 

 


