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1 Grunnlag

1 . 1 Metode/arbeidsopplegg
Konsekvensutredningen (KU) skal omfatte beslutningsrelevante tema og vil bli innarbeidet som en del
av planbeskrivelsen.

Temavise utredninger
De temavise utredningene vil bli gjort etter følgende generelle metodikk:

Beskrivelse av nåsituasjon og referansealternativet (0 - alternativet).
Utredning av tiltakets virkninger. Type virkning og omfang av endringer if . t. 0 - alternativet
utredes og beskrives.
Vurdering av konsekvensgrad. Med basis i verdivurderinger av nåsituasj on/0 - alternativ
vurderes i hvilken grad endringene som følger av tiltaket vil gi positive eller negative
konsekvenser for det aktuelle temaet.

For hvert deltema skal influensområdet defineres. Det legges vekt på at analysen skal være mest mulig
kortfattet og beslutningsrelevant.

Avbøtende tiltak
KU skal gi en vurdering av om det vil være behov for spesielle tiltak for å forhindre eller avbøte
eventuelle skader og eventuelt en redegjørelse for slike tiltak.

Forslagsstillers anbefaling
I konsekvensutrednin gen skal forslagsstiller gi en begrunnet anbefaling for valg av løsning og forslag
til eventuelle avbøtende tiltak.

Nærmere undersøkelser
Konsekvensutredningen skal gi en vurdering av behovet for nærmere undersøkelser før gjennomføring
av planforslaget. K onsekvensutredningen skal også vurdere behovet for undersøkelser etter
gjennomføring av forslaget, med sikte på å klargjøre de faktiske virkningene av forslaget.

1 . 2 Utredningstema kultur minner og kultur miljø

Forhold som skal belyses og utredes
Generelt:
Temaet omfatter vurdering av eksisterende kilder for overordnet kartlegging av registrerte
kulturminner samt vurdering av funnpotensial for kulturminner i planområdet ut ifra kildene og
foreliggende dokumentasjon for planområdet. Fylkeskommunen uttalte i f ørste varsling av
planarbeidet at det er lite potensiale for videre funn av automatisk fredete kulturminner her, men at det
innenfor planområdet er kulturmiljø som er markert til å ha svært høy verneverdi. Videre må
vurderingene fra Byantikvar samt DIVE - an alysen fra Mulighetsstudiet og Temaplan bevaring for
Kongsberg kommune tas hensyn til i vurderingene.

Metode og utredningskrav:
Vurdere konsekvenser av tiltak i planen på bakgrunn av registreringer utført gjennom
Temaplan for bevaring i Kongsberg kommune samt DIVE - analysen for Mulighetsstudiet og
innspill fra byantikvar, herunder fjerning av enkeltbygninger
Vurdere konsekvenser av tiltak i planen i lys av kulturminne - regelverk.
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Foreslå avbøtende tiltak eller utdypende dokumentasjonskrav i bestemmelser ti l byggesak .

1 . 2. 1 Avgrensning
Planområdet ligger på Vestsiden av Kongsberg, og selve utbyggingsområdet gjelder eiendom gnr 7642
og bnr 1. Planområdet s avgrensning er stor av hensyn til vurdering av adkomst, kryssløsninger etc.
med tanke på videreutvikling av skolen. Planområdets omfang i Lågen er sett i forhold til alternative
energi - og overvannsløsninger.

Formålet med planen er å kunne oppføre nytt skolebygg for ungdomsskoletrinnet med økt 480
el e vplasser

S kisse av planområdet og influ ensområde

2 Beskrivel se av n åsitu asjon og
referan seal tern ativet (0 - al tern ativet).

2. 1 Da gens situasjon

Tiden før 1 624 – Seterliv langs lågen
Kongsberg: Funn av bronsealderrøyser og skålgroper er en indikasjon om at det har vært fe rdsel i
Kongsberg området fra oldtiden av . “Numedalsskogen” het området her før 1623, og inntil da hadde
det stort sett vært bare noen småplasser med beboelse he r. Området var utmark for S andsværgård ene,
Loftstuen og Hedenstad, ble be nyttet til seterdrift og var omkranset av skog i et kupert terreng med
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dalsøkk, myrdrag og vann. Trolig fungerte stedet også som et slags veikryss for tråkket langs med
dalen, og kryssende tråkk fra Eiker over mot Telemark via Jondalen. Det ble drevet bergverksdrift fra
1400 - tallet med utvinning av kobbermalm, og fra ca . 1540 var det drift på sølvholdig blymalm i
området. O mkring år 1600 kom sagbruksdriften for fullt, med store sagbruk ved Hvittingfos s,
Fabrikkfoss og Gamlebrufoss .

Influens - og planområdet: Da isen takk seg tilbake kan Numedalslåge n en tid ha hatt løp rundt
Vestsideplatået. Det ene der elva går i dag, det andre kan ha fulgt Hasbergtjerndalen, Skauløkka og
Myhrløkka og ut i lågen ved Nedre fabrikk. Omkring 1600 utgjorde området et kupert terreng med
skog og dalsøkk. Stortjernet og l økkene i sør, med bl.a. Svinegropa utgjorde en sær e gen
naturformasjon av dødisgroper, myr og vann. Landskapet dannet grunnlag for løkkejordbruk knyttet til
Bergarbeiderne i tiden etter byens etablering.

1624 - 1810 - Byen vokser fram
Kongsberg : Bergstaden Konningsberg ble grunnlagt av kong Christian IV i 1624 etter at det var blitt
funnet sølv der året før. Det var et egenartet samfunn som vokste frem. Tyske bergfolk ble hentet,
særlig fra Sachsen, med fritak for militærtjeneste, skatter og lignende som lok kemidler . Et lukket
samfunn hvor bare kongen, etter hvert staten, skulle tjene penger. Christian IV hadde "self affridzet
huorledes en heel Bye skulde foreferdiges" og byen ble bygget etter denne planen med utspring i
renessansen idealer med et rettvinklet rutenett av likever d i ge gater. Bergstaden ble anlag t nær
gruveåsen ved den uregulerte fossen Lågen. De to nederste fossene hadde allerede to sagbruk som
kunne gi byggematerialer til gruver og bygningsanlegg. Boligene ble lagt på det øvre platået, på en
tørr sandmo med god byggegrunn. Bergstaden var på 1600 - tallet en ren boligby.

Etter en storbrann i 1631 ble byen gjenreist etter samme mønster, men antall hus mangedoblet.
Kirketorget, som ikke var med i den opprinnelige byplanen, ble anlagt . Kongebolig,
berghauptmannsbolig og amtshus, ble plassert i nord re del av byen . Husene ble ordnet etter sosial
rang, og dermed også etter størrelse og prakt, sørover via middelstandens boliger til berggesellenes
stuer lengst sør.

T.h. Utsnitt av kobberstikk av Kongsberg fra andre halvdel av 1600 - tallet. T.v. Litografi a v Kongsberg datert 1830.

Til høyre for Kirken sees bebyggelsen på Korp moen. (Kilder – Norsk Bergverksmuseum og Norsk

Folkemuseum ).

Etter at Nybrua stod ferdig i 1641, ble grunnlaget for bebyggelse på Nymoen lagt. Her var det i 1650 -
60 årene utarbeidet en kvartalsplan. Etter at sølvverket ble statens eiendom i 1683, skjedde en rask
utbygging og antall arbeidere øket betraktelig. Det ø kende innbyggertall et sprengte rammene for den
planlagte byen, og bebyggelse etablerte seg langs innfartsårene; først Korp moen, Sandsværmoen og
Åkern i 1640 - årene , så Eikermoen. Innbyggertallet økte fra 2500 i ca. år 1700 til ca . 8000 i 1771.
Byen fi kk kjøpstadsrettigheter i 1735 . Flere standsmessige boliger ble reist på de fornemme tomtene,

https://no.wikipedia.org/wiki/Christian_IV
https://no.wikipedia.org/wiki/1624
https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8lv
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først nærmest kirken, senere på en større del av platået, mens arbeiderboligene ble skjøvet lenger vekk
fra bykjernen.

Influens - og planområdet : Korp moen var som nevnt, en av de om r ådene som ble bebygd fra 1640 -
årene da byens innbyggertall vokste . Bolig b eb yggelsen lå langs ga tene Nordmoen (nå Mauri tz
Hansens gate), Spennings gate . Området ved Boecks gate , kalt Torvstredet ble også bygget ut på
denne tiden. Kart fra 1746 (over) viser skisse av bebyggelse langs Spennings gate og delvis
Nordmoen, samt sørvest for Boecks gate .

I Boecks gate ble Klengstua oppført tidlig på 1700 - tallet . Bygningen ble brukt som kunstfettkokeri for
produksjon av fett til de tekniske innretningene i forbindelse med gruvedriften. Klokkergården –
(Boecks gate 3) ble oppført i første halvdel av 1700 - tall et. Skarsteengården, også kalt Schlösser Klems
gård (Boecks gate 5) ble oppført som på 1730 - tallet . D er gata Nordmoen ti d l igere møtte
Numedalsveien lå bolighuset Friedland . Dette var en stor tømmerbygning med en søyleportal i
gatefasaden (brant 1960 - tallet) . Vestsiden ungdomsskole ble senere bygget i det som bl.a. var
Friedlands prydhage, og lerketrærne i skolegården er rester etter denne hagen.

Fra 1629 ble det tillatt for Bergmennene å anlegge byjordbruk på løkkene sør for byen. Områd e ne
langs Hasbergtjerndalen ble tatt i bruk i sammenheng med utbyg ging langs Kirkegata og på
Korp moen. Løkkejordbruket i området økte med befolkningsveksten. Stortjernet, som sannsynligvis
var mer eng og myr, enn vann , fylte store deler av dalen. På Tvers a v dalen oppstod "Tjennsganga" ,
som var en viktig ferd selsåre fra Bergstaden til Korp moen, og videre opp i gruveåsen.

Utover 1700 - 1800 - tallet ble Hasbergtjerndalen også kalt "Kongsbergs syke lunge". Dreningsprosjektet
i 1767, da vannet i dalen ble forsøkt ledet ut i Lågen, vitnet om ønsket endring. Begivenheten ble feiret
med en støtte på Kølabånn (som står der i dag).

T.v. Utsnitt av k art datert 1746 – "Grund Riss over den Kongelige Bergstad Kongsbergs territorium. Vestsiden

skole er markert med gul stjerne . Stortjernet sees som skyggelagt vann sentralt i kartet. Kirken er tegnet inn .

Nåværende Spennings gate og nåværende Mauritz Hansens gate med bebyggelse på Korpmoen vises. T.h. Kart

over tilsvarende område datert 1802 – "Grundrids af Bergstaden Kongsberg 1797. Stortjernet er vist som bekk

med kulper, og "Tjennsganga" er tegnet inn vest for kirka . (Kilder: A. Ziener og A. Løberg)

1810 - 1871 - Bybrann og ny industri
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Kongsberg: Etter bybrannen i 1810, som la store deler av Vestsiden i a sk e, ble b yen ble igjen gjenreist,
uten murtvang. Folketallet s ank drastisk, til tross for at staten gikk inn med kompenserende tiltak i
form av nye arbeidsplasser (våpenfabrikk, je rnverk, ullvarebedrift). V åpenfabrikk en ble etablert 1814 .
Da jernbanen kom i 1871 bl e stasjonen anlagt på østsiden av elva, her kom også de første hotellene, og
det ble utvikling i retning handelssentrum på denne siden av byen.

Influens - og planområdet : Området ble bebygget ytter ligere, i hovedsak med bolighus langs Spennings
gate og Ma uritz Hansens gate. Husene var ofte lange og smale, en vanlig byg ningstype i byen på
denne tiden. Spen nings gate 28, oppført 1837, og som ligger innenfor planområdet, er et eksempel på
dette.

Tv. Foto tatt i retning nord, langs Boecks gate . L ågen med tømmerfløting til høyre. Udatert. T.h. Spennings gate i

retning nord, før første verdenskrig. (Foto: B Willms)

1871 – nåtid – Den mordene byen vokser frem
Kongsberg Sølvverk var byens største næring fram til 1890 - tallet, da Kongsberg våpenfabrikk begynte
å bli en sterk konkurrent. Oppgangstider skapte gode levekår for innbyggerne og folketallet steg. Ifm.
anleggelsen av Sørlandsban en ble stasjonen flyttet i 1917, j er nbanebrua over Numedalslågen ble
ferdig i 1918 . Det har vært en nesten sammenhengende ekspansjonsperiode fra 1950 og frem til i dag,
der resultatet bl.a. var spredt villabebyggelse. Nymoen ble etter hvert det nye satsningsområdet for
handel, med bl.a. etab lering av Stortorget kjøpesenter. Vestsiden fremstår i dag som det historiske og
kulturelle sentrum i byen .

Influens - og planområdet : N.S Krums kart fra 1884 (under) viser spredt bebyggelse langs Mauritz
Hansens gate og noe tettere bybebyggelse langs Spe nnings gate. I gata Nordmoen (senere Mauritz
Hansens gate) ble nr. 34 ble et bolighus oppført i denne perioden. Huset er vist i kart fra 1884. Boligen
var bygget et den gamle linjeføringen til gata, og ligger derfor skrått på dagens gate. I nr. 32 ble det i
1911 oppført en trebygning i to etasjer, kalt Villa Ro .
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Korp moen 1899. Bildet tatt i retning nordøst, med Mauritz Hansens gate i forgrunnen og Spennings gate i

bakgrunnen. Elva kan skimtes midt i bildet. Det lille hvite huset, markert med hvit pil, er Spennings gate 28.

(Norsk folkemuseum).

N.S Krums kart fra 1901 viser noen nye bygninger i Spennings gate, og ikke minst stiplete planlagte
gater. Gatene er en rettvinklet forlengelse av Vestsidens Rutenet tplan. I Hasbergtjernsdalen er det
planlagt to langsgående gater, Collets gate og Bøberts gate, med kryssende gater inn mot kirketorget.
Spennings g ate er tenkt trukket nordover, til Nu m e dalsveien, der skolen ligger i dag. Hansens gate er
gitt større bredd e og rettet ut, mens det er tenkt anlagt en ny gate parallelt kalt Fjeldveien.
Gjennomføring av reguleringen for Mauritz Hansens gate ut mot Numedalsveien ble utført på 1960 -
tallet . Kartet fra 1901 viser a t Korp moen lå utenfor grensen for murtvang.

T.v. Utsnitt av N.S Krums k art datert 1884, viser Vestsiden og Korp moen. Vestsiden Ungdomsskole er vist med

stjerne. T.h. N.S Krums kart fra 1901 (Ajourført 1912 - 13).

Flyfoto fra 1947 (under) viser at ny boligbebyggelse er anlagt bl.a. langs Mauritz Hansens gate i
mellomkrigstiden . Området ved ungdomsskolen er brukt som hage/uteområde for omkringliggende
hus, bl.a. i Boecks gate . Sølvverkets materialhus (senere Kongsberg treindustri som brant på 1950 -
tallet) ligger mot Numedalsveien . I Spennings gate er mange av de gamle husene bevart. N r. 22 - 26 har
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hager som strekker seg ned mot dalen i øst. Stortjernet er fylt igjen, men "Tjennsganga" krysser
fortsatt dalen. Sørlandsbanen er etablert vest for området.

Tv. Flyfoto 1947. T .h Fl yfoto 1966. (Kilde: finn.no)

Flyfoto fra 1966 (over) viser Mauritz Hansens gate med ny trasé mot Numedalsveien , som igjen gav
rom til Vestsiden barneskoles bebyggelse . Skolen ble oppført i 1957 , i tidstypisk etterkrigsarkitektur .
Bygget ble senere påbygget i 1967 da den ble omgjort til Ungdomsskole. I Hasbergtjerndalen ble de
siste delene av tjernen e fylt ut, mens "Tjennsgang a" bestod. Vandre r hjemmets første bygg vises som
oppført, rett ved game Storetjern (senere utvidet).
I 1950 - 60 åra forsvant i all hovedsak b yjo rdbruket. Hasbergtjerndalen ble liggende delvis i brakk fram
til E134 ble lagt gjennom Hasbergtjerndalen i 1979. I årene etter ble Myntbrua og park med g/s vei
langs lågen etablert .

Planområdet ble fortettet med enkelte hus i årene fra 1970 til i dag. Bl .a. gjaldt dette Spennings gate
26. I denne perioden er mye gammel bebyggelse i området bygget på - og til. Nord i planområdet ble
ny bensinstasjon/verksted (nå Vianor) etablert i år ene omkring 1975 (regulert i plan for
Numedalsveien 6 - 35 – 1975 ).

2. 1 . 1 Vernestatus

Overordnede planer og føringer
I det følgende gis en oversikt over de viktigste overordnede planene:

Kommuneplanens arealdel 2013 - 2023 : Østre del av planområdet - Boecks gate er avsatt med
hensynssone H570 (kulturmiljø). Det samme gjelder fo r et området i Spennings gate mot
Hasbergtjerndalen . I influensområdet er Bergseminaret og kirken er også avsatt til Hensynssone H570.
Landskapet vest for jernbanen er avsatt til Hensynssone for Løkkelandskap.

I KDP § 1.17 er det angitt bestemmelser fo r k ulturminner og kulturmiljøer, herunder hensynssonene:
" Kulturminner og kulturmiljøer med bevaringsverdi tillates ikke fjernet, unntatt der det dokumenteres
at den tekniske tilstanden er svært dårlig. Når viktige samfunnsinteresser tilsier det, kan det også gis
tillates til å fjerne kulturminner med bevaringsverdi. Nye tiltak i nær tilknytning til kulturminner eller
kulturmiljøer med bevaringsverdi skal utføres slik at bevaringsverdiene ivaretas. Der den eldre
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bebyggelsen er sammenkjedet mot gata, skal også nye hus mot gata sammenkjedes. Ved fasadeendring
av kulturminne med bevaringsverdi kan kommunen kreve tilbakeføring til tidligere utseende. For
kulturminner med bevaringsverdi oppført før 1930 skal autentiske bygningsdeler bevares med mindre
restaurering i kke er mulig eller uforholdsmessig kostbart. Takoppløft, arker, nedskjæringer i takflate,
takvinduer og balkonger tillates ikke på hovedfasade mot gate/torg/park.

T v. Kommuneplanens arealdel med plangrensen til Vestsiden ungdomsskole stiplet inn med blått. (Kilde:

Kongsberg kommune)

Retningslinjene uttaler følgende: " Ved søknad om å fjerne et kulturminne med bevaringsverdi, kan
kommunen kreve tilstandsrapport utarbeidet av kvalifisert foretak med særlig kjennskap til vedlikehold
og istandsetting av kul turminner og eldre bygninger. Før det gis tillatelse til tiltak som er klassifisert i
bevaringsplan for byområdet med høy verneverdi (B) eller svært høy verneverdi (A) skal det innhentes
uttalelse fra kulturvernmyndighetene. Det samme gjelder andre tiltak som har betydning for
bygningsmiljøene og gateløpene. Før det gis tillatelse til riv n ing av bygninger med vernekategori A
eller B i bevaringsplan for byområdet og verneverdige bygninger ellers i kommunen, skal saken være
forelagt Utvalg for miljø og utvikl ing. Kulturminnet skal beholde sin karakter eller tilbakeføres til
tidligere tilstand som kan dokumenteres. Ved tilbakeføring skal det benyttes tidsriktige detaljer og
bygningsdeler. Ved fasadeendring kan kommunen kreve tilbakeføring til tidligere utseende .

I hensynssone for bevaring av kulturmiljø skal nybygg og tilbygg plasseres og utformes i tråd med de
historiske bygningsstrukturer lokalt i området og tilpasses bygningsmiljøet med tanke på møneretning,
utnyttelse, størrelse, høyde, ytre form, proporsjo ner, material - og fargebruk. Nybygg og tilbygg kan
gis en nåtidig utforming slik at det framgår hva som er nytt. "

Reguleringsplan 380R – Sentrumsplanen: Deler av området inngår i juridisk bindende sentrumsplan
380R. Reguleringsplanen, som omfatter en Situa sjonsbeskrivelse – kulturminner og kunst, plankart og
bestemmelser. Området ved Boecks gate er regulert til Hensynssone C – bevaring av kulturmiljø. Her
er bygningene avmerket med juridisk linje - Bygg, kulturminner som skal bevares . Plangrensen deler
Boe cks gate 5 i to. Hensynssone C – bevaring av kulturmiljø omfatter også deler av hageanlegg til
bebyggelse langs Spennings gate , mot Hasbergtjerndalen. Det er utarbeidet bestemmelser til
reguleringsplanen.
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Tv. Reguleringsplan 380R "Sentrumsplanen" med plangrensen til Vestsiden ungdomsskole stiplet inn med sort. .

Th. Bevaringsplan for Kongsberg byområde, med plangrensen til Vestsiden Ungdomsskole stiplet inn med sort .

(Kilde: Kongsberg kommune

Bevaringsplan for Kongsberg byområde: Bevar ingsplan for Kong sberg byområde er en temaplan til
kommun eplan. Dette betyr at planen er retningsgivende, ikke juridisk bindende. I temaplanen gjøres
det prioriteringer av kulturminner. Resultatet er at det synligg jøres at noen områder, bygninger og
anlegg er viktigere som kulturminner enn andre. Men disse prioriteringene er ikke vektet mot andre
samfunnsinteresser. Vektingen gjøres når det utarbeides kommuneplan/reguleringsplaner og ved
behandling av enkeltsaker. Planen begrenses i hovedsak av tiden 1537 - 1970, fordi kultu rminner eldre
enn 1537 er automatisk fredet.

Vernekategorier som benyttes:
› Svært høy verneverdi - A: Kulturminner som samfunnet ser på som “udiskutabelt” verneverdige

og so m er tett knyttet til Kongsbergs historiske identitet og utvikling. Enkelte av kul tu rminnene
har svært høy nasjonal ver neverdi og bør vurderes fredet. Kulturmiljøene (områdene) som er
klassifisert i A blir foreslått avsatt som “be varingsområde” ved rullering av kommunedelplan og
innarbeidet som bevaringsområde i reguleringsplan. Ved end ring/nybygg av bygninger og anlegg
i disse områdene stilles det strenge krav til tilpasning.

› Høy verneverdi - B: Kulturminner som tilfredsstiller flere av vernekriteriene og som har
egenverdi som kulturminne. Ved reguleringsarbeid foreslås kulturminnet regulert til bevaring.
Kulturmiljøer (områder) vurderes regulert til bevaring. Kulturmiljøene vil bli vurdert avsatt som
“bevaringsområde” ved rullering av kommunedelplan. Når det gjçres endringer/nybygg av
bygninger og anlegg innenfor disse områdene, må d et i utforming tas hensyn til kulturmiljøet.

› Verneverdig - C: Kulturminner som har verneverdi (miljøverdi) og som er viktig for helheten i et
kulturmiljø. Noen bygninger og anlegg som har blitt så sterkt forandret ved uheldige
ombygginger eller mangelfullt vedlikeholdt at mye av verneverdien må sies å ha gått tapt, gis
også denne verneverdien. De fleste av disse kulturminnene vil komme innenfor “kulturminne -
miljç”. Ved reguleringsarbeid det bli vurdert om disse bçr reguleres til bevaring. For endringer og
n ybygg stilles det krav om tilpasning til kulturmiljøet.

Riksantikvarens bystrategi 2017 - 2020 : Riksantikv arens bystrategi inneholder RA's anbefalinger om
hvordan viktige historiske bymiljøer skal forvaltes. Noen av de viktigste anbefalingene i strategien er :
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› Mer tilpasning, mindre kontrast - Nybygg og endringer i de viktigste historiske byområdene bør i
større grad videreføre byggeskikken og tilpasses det eksisterende bygningsmiljøet i høyde, volum,
utforming og materialbruk.

› Verdiene bestemmer virkemidlene - Begrunnelsen for vern må være tydelig, og skal være premiss
for hvilken bevaringsløsning som velges. Dersom opplevelsesverdiene til bygningsmiljøet er
viktigst, kan bevaring av fasadene være løsningen.

› Kvalitet skal vektlegges - I de viktigste historisk e bymiljøene skal nybygg, rehabilitering og
endringer på eksisterende bygninger, være av høy kvalitet.

› Byreparasjon - I bymiljøer hvor det tidligere er gjort uheldige grep, kan det gjennomføres
byreparasjon. Dette kan være tilbakeføring eller oppføringer av nye bygninger som ivaretar
miljøets egenart.

› Høyhus og fortetting - Fortetting i historiske bymiljøer og høyhus kan være gode grep som del av
en bærekraftig og klimavennlig byutvikling.

Riksantikvarens NB - register : NB! - registeret er en database over b yer og tettsteder i Norge med
kulturmiljøer som har nasjonal interesse. R egisteret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i
forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Det innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er
med i registeret, men det gir et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan - og bygningsloven.
Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner. Det kan heller ikke utelukkes at
noen NB! - områder bør fredes eller at det finnes objekter i disse som på sik t kan vise seg å måtte sikres
etter kulturminneloven

For denne reguleringsplanen berøres en liten del av planområdet, i Spennings gate (med nr. 28) og del
av Hasbergtjerndalen av del område i NB - registeret kalt Vinjes gate. Her er nasjonale beskrevet som
følgende: "Boligområdet ble bygget ut som følge av gruvedriften og befolkningsveksten som fulgte
denne. Det ligger flere boliger fra utbyggingen mellom 1600 - og 1800 - tallet innenfor delområdet. Som
dokumentasjon av gruvebyens boligbebyggelse er dette området av nasjonal interesse"

Tv.

NB registeret s avgre n sning ved Spennings gate i stiplet grønt, plano m r ådet i stiplet sort. T.h. Mulighetsstudie

Hasbergtjerndalen – Trafikklyskart.

Mulighetsstudie for Hasbergtjerndalen (kulturhistorisk analyse – mai 2015) : Utarbeidet ifm. prosjektet
"Våre gater og plasser" . Kommunen gikk sammen med Statens Vegvesen og Riksantikvaren om et
lokalt prosjekt, med mål om å avklare arealbruk og transportsystem. Som oppsummering av analysen
bl e det utarbeidet et Temakart – hensyn (over). Fargekode: Rød: Bevares som det er eller styrkes mhp.
kulturmiljø og historiske føringer. Gult: Kan endres noe og forbedres med utg. pkt. i å komplettere
kulturmiljø. Grønt: bør endres, og har stort potensiale for forbedring.
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Vei leder for nybygging og restaurer ing av bebyggelsen på Vestsida – Kongsberg (1993): Veileder en
er utarbeidet til reguleringsplan for Vestsida. Veilederen skal utdype, forklare bestemmelser og
kvalitetskrav i reguleringsplanen. Hovedhensikten er å bidra til at enkeltbygg og karakteren i det
særpregede bymiljøet blir bevart. At en i videre arbeid og utbygging får reparert skader på bymiljøet.
Å ret te oppmerksomheten mot - og øke kunnskap og forståelse for, vesentlig detaljer for å bevare
karakter og arkitektoniske kvaliteter både i miljøet og enkeltbygninger. Retningslinjene går inn på hva
som er viktig å bevare:

› Gaterom/gateløp: De enkelte bygg utg jør vegger i uterommet og danner varierte gateløp sin det er
interessant å oppholde seg i.

› Tak - landskapet: Alle skråtakene danner til sammen et variert "landskap" av tak som er
karakteristisk og iøyenfallende, særlig fordi bydelen ligger på en høyde nedi en dal.

› Bydelens karakter: Det varierte, - men allikevel homogene preget som dannes av terreng,
gatemønster, og de mange små, relativt tett plasserte bygningene.

Retningslinjene tar for seg nye bygg, herunder plassering (ut mot gate), tilpasning mot eksis terende
bebyggelse (form og volum), bygningenes form (formmessig slektskap med eldre bebyggelse,
rektangulær hovedform), takform (fortrinnsvis saltak), fasader (veggflater med klare vindusåpninger,
separate elementer). Videre tar man for seg nye og eldre b ygg, herunder materail og fargebruk,
taktekking, skilt/reklame, tilbygg og påbygg, samt andre tiltak. Videre diskuteres ulike stilarter på
Vestsida.

N yere tids kulturminner
D et følgende er en gjennomgang av eiendommer og bygg i området, med beskrivelse, k ort forhistorie
og vernestatus. Byggene er knyttet til 3 delområder, vist og nummerert i kartet under.

Oversiktsbilde over planområdet, og del områder med Vernestatus. 1: Maruritz Hansens gate 32 og 34 , 2:

Spennings gate 28 og 3: Boecks gate 3 og 5 .

1. Mauritz Hansens (tidligere Nordmoen) gate strekker seg retning nord - sør like ves t for skoleområdet.
Her ligger bygninger i verneklasse B som også er avmerket som del av miljø med høy verneverdi i
bevaringsplan for Kongsberg sentrum. Området er avsatt som hensynssone kulturmiljø i KP arealdel,
som del av Korpmoen. Området ligger utenfor sentrumsplan R380.
Korp moen er en av de eldste bydelene i Kongsberg, og den er tett forbundet med den øvrige
bebyggelsen på Vestsida og aktivitetene i Sølvverket . Det er til sammen 42 verneverdige bygninger på
Korp moen, hvorav 17 i Mauritz Hansens gate. De tre bygningene i nr. 32 og 34 er de eneste
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bygningene med høy verneverdi i dette gateløpet. Dette gjør bygningene viktige for området, og
viktige for tidsdybden og for den historiske forståelsen av Korp moen.

I Mauritz Hansens gate 34 er det en bolig og et uthus, og begge har vernestatus B, høy verneverdi.
B ygningen er oppført i forhold til et eldre gatelø p , som akkurat her dreide østover. Bolighuset har en
lang og smal form (13x5,7 m) som var vanlig på Kongsberg i tidligere tider. I branntaksten fra 1856 er
det nevnt et våningshus som “er indrettet til 2 værelser, Kjçkken, Gang og Portrum” . Bygningen er
trolig svært gammel , men dato for oppføring er ukjent. (Bol igen er ikke inntegnet på kart fra 1854
eller før ). Bygningen har høy verdi på alderskriterier og teknisk tilstand, og på grunn av noen
ombygginger (bl.a. takoppløft) er den vurdert til å ha middels verdi på autentisitetskriteriet. Uthuset er
et tradisjone lt uthus bestående av tømmerkasse og kledt med panel. Det er høytrev i 2.etg. og
bygningen har pulttak. Uthuset har høy verdi i forhold til både aldersverdi, miljøtilknytning,
representativitet, autentisitet og teknisk tilstand.

Mauritz Hansens gate 34 representerer den typiske småhusbebyggelsen med både bolighus og uthus
fra Kongsbergs eldste tid. Eiendommen lå på 17 - og 1800 - tallet landlig til, på det som den gang ble
kalt Nordmoen .

Th. Mauritz Hansens gate 32. Th. Mauritz Hansens gate 34.

Mauritz Hansens gate 32 er en trebygning i to etasjer, bygget som bolighus i 1911. Bygningen kalles
Villa Ro, og har vernestatus B, høy verneverdi. Bygningen er sjelden og har høy grad av autentisitet.

Det var en standsmessig bygning for sin tid med stue, spisestue og hall, og med 3 store soverom i
2.etasje. Bygningen har ark både mot nord og sør, bratte takvinkel og en blanding av liggende og
stående panel. Det er en sjelden bygning i Kongsberg. Bygningens ytre er uen dret siden oppfør ingen i
1911. I 1916 ble bygningen kjøpt av banksjef Bøhler, og i 1919 av Norges Statsbaner som benyttet
den til stasjonsmesterbolig fram til 1970 - tallet. Bygningen har blitt benyttet til undervisning fra 1980 -
tallet og fram til i dag.

Villa Ro er med sit t villa - preg en representant for den fortetting som skjedde på Korpmoen i årene før
1.verdenskrig. Denne bygningen er sammen med de andre som ble oppført i de tte tidsrommet med på
å gi Korp moen historisk mangfold.

2. Spennings gate ligger i området Korpmo en, som er en av de bydelene som ble bebygd på midten av
1600 - tallet. Korpmoen ligger 150 m vest for Kirketorget og består av Spennings gate og Mauritz
Hansens gate. Disse to gatene følger hverandre parallelt i retning nord - sør, og Spennings gate er den
øs tligste.Det er i alt 26 verneverdige bygninger i Spennings gate, med vernestatus B og C og
området er avmerket som del av miljø med høy verneverdi i bevaringsplan for Kongsberg sentrum.
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Området er avsatt som hensynssone kulturmiljø i KP arealdel, som del av Korpmoen. De gamle
hagene i Spennings gate , ned mot Hasbergtjerndalen, er regulert til Hensynssone i sentrumsplan R380.

Spennings gate 28 består av bolighus og uthus. Bolighuset er klassifisert som verneverdig i klasse C i
verneplan for Kongsberg. Huse t er langt og smalt, som mange av de gamle husene på Kongsberg var
fçr i tida. I panteregistrert er det omtalt som “gård med tomt og liten grashage”, og det må være
oppført før 1837, men nøyaktig når vet vi ikke. Den opprinnelige bygningen var 13x5,5 meter . I
1995 ble det oppført et påbygg i sør slik at bygningens totale lengde i dag er 15,1 meter. Det er
også et lite uthus på eiendommen. Dette er sannsynligvis ikke så gammelt som bolighuset.

Verneverdien i våningshus og uthus består først og fremst i autentisiteten av bygningene, og plassering
på tomta, som et minne om den tida dyrkingsjord var viktig.

Spennings gate 28.

3. Boecks gate ligger like sør for planområdet . Her ligger det et m iljø med 9 verneverdige bygninger,
hvorav 8 har vernestatus A, dvs. svært høy verneverdi i bevaringsplan for sentrum . Området er del av
et miljø med verneverdi, sammen med Vestsiden ungdomsskoles hovedbygg . Boecks gate 3 og 5 er
avsatt med hensynssone kult urmiljø i KP arealdel. I sentrumsplan R380 er deler av området er regulert
til Hensynssone (kulturmiljø), og bygninger er avsatt til bygninger som skal bevares.

Klokkergården – (Boecks gate 3) er en langsmal bygning (36 m lang) oppført i første halvdel av 1700 -
tallet. Bygningen besto opprinnelig av flere sammenlaftede hus. I 1718 var bygningen
overførsterbolig, og senere bodde klokker Jacob Svenningsen Kvanbekk her fra 1892 til 1913, derav
navnet Klokkergården. Klokkergården er klassifisert med vern es tatus A, svært høy verneverdi. Den
har en sidefløy mot nord og et uthus midt inni anlegget som også er klassifisert med vernestatus A. En
fløy mot sydvest har vernestatus C (middels verdi).
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Tv. Klokkergården og th. Skarsteengården.

Skarsteengården, kalt Sc hlösser Klems gård (Boecks gate 5) , ble oppført som oberførsterbolig på
1730 - tallet, og ombygd ca . 1800. Det er et 2 - etasjes laftet tømmerhus med vertikal panel og valmtak i
empirestil. Hj. Schlösser Klem er den første kjente eier av bygningen. Han var markscheider ved
Kongsberg Sølvverk i årene 1818 - 1839. I 1840 kjøpte sølvverksdirektør Paul Steenstrup eiendommen.
Han bodde her til sin død i 1864. Paul Steenstrup var bergmester, industrigründer og politiker. Han var
med på etableringen av Kongsberg Jernverk i 1805, Kongsberg Våpenfabrikk i 1814 og han var
direktør for Kongsberg Sølvverk fra 1833 til 1840. Han var Kongsberg utsending til Riksforsamlingen
i 1814, og han var stortingsrepresentant fra 1824 til 1826. Steenstrup var en høyt aktet og respe ktert
mann i Kongsberg, og hver 17.mai gikk fanetoget forbi boligen hans, og han vinket til dem fra et
vindu i 2.etg. Etter Steenstrups død ble huset solgt til sorenskriver A.F.Klem. Navnet Skarsteengården
har det fått etter sorenskriver Lars Elling Skarst een (1851 - 1915). Skarsteengården har vernestatus A,
svært høy verneverdi. I bakgården er det en portnerbolig, et uthus og et vognskjul som også har
verneverdi A.

Klengstua, ble oppført tidlig på 1700 - tallet som kunstfettkokeri for produksjon av fett til de tekniske
innretningene i forbindelse med gruvedriften. Rundt år 1900 ble bygningen tatt i bruk av Sølvverkets
forstvesen for modning av gran - og furukongler derav navnet Klengstua. (Klenging er å få frø av gran
eller furu til å løsne fra frøskjellene v ed å tørke konglene). Muren nord for Klengstua er fra 1960 -
tallet. Den er lagt opp av Albert Stenseth i Ingeniørvesenet av stein fra murer i gruveåsen. (opplysn.
fra Odd A. Helleberg).

Tv. Klengstua, med Skarsteengården og K lokkergården i bakgrunnen. T.h. Vestsiden ungdomsskole.

Automatisk fredete kulturminner
Planområdet omfatter et areal som ligger mellom det gamle sentrum i Kongsberg på vestsiden av
Lågen og et areal med eldre bebyggelse langs randen av løkkelandskap som var knyttet til
gruvearb eiderne. I sør og utenfor planområdet er det markert et eldre veifar som knytter seg til
ferdselsårer før og i tidlig fase av byens utvikling.

Ungdomsskolen har i dag areal nær mot Boecks gate, men det legges opp til utvidelse mot Korpmoen
ved Hasbergs vei . Det er få områder innenfor planområdet som har opprinnelige overflater, da mye er
bygd ut eller benyttet til parkering.
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Skjermdump fra den nasjonale databasen for kulturminner; askeladden, datert 24.11.2016. I kartdelen av

databasen er automatisk fredete kultminner merket med rune - R og rød sirkel, SEFRAK - registrerte bygg med

trekanter og fredete bygg og kirker med egne symb oler. Det varslede planområdet tegnet på med svart stiplet

strek. (Kilde: Askeladden, og Buskerud Fylkeskommune)

3 Utredn ing av tiltakets virkn inger.

Type virkning og omfang av endringer ift. 0 - alternativet utredes og beskrives .

3. 1 . 1 Nyere tids kulturminner
I dette kapitlet vurderes konsekvenser av tiltaket i planen for nyere tids kulturminner på bakgrunn av
overordnede planer og føringer , innspill fra overor det kulturminnemyndighetene (B yantikvaren og
Fylkeskommunen) og tidligere vurderinger i bl.a. Mulighet sstudier.

Beskrivelse av tiltaket:
0 - alternativet:
Medfører en videreføring av dagens situasjon. Dagens skolebygg videreføres, bevaringsverdige
bygninger og eiendommer videreføres med dagens bruk. Ingen nye bygg etableres i planområdet.
Hasbergtjerndalen videreføres med dagens bruk.

Alt 1 – Ny Vestsiden ungdomsskole, boliger, Vandre r hjem og park.
Kommuneplanen åpner opp for ny utvikling i Hasbergtjerndalen. Den nye kunnskap - og
kultursparken «Krona» er bygget, og var først fase i denne utviklingen. Utvidelse av Vestsida
Ungdomsskole, boligfortetting, nedgradering av E134 til bygate og etablering av en ny park vil være
neste fase for utvikling av Hasbergtjerndalen.
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Skole og uteområder : Ny Vestsiden Ungdomsskole skal bygges og e ksisterende bygninger p lanlegges
revet. Bygningene har ingen formell vernestatus, men er i Bevaringsplan for Kongsberg byområde,
avmerket som del av et miljø med verneverdi, sammen med Boecks gate 3 og 5 . Nytt skolebygg vil
plasseres lenger øst enn eksisterende bygg. Bygget er planlagt lagt i terrenget slik at det får i to etasjer
mot Numedalsveien i øst . . Mot skolegården legges også en idretts hall i sokkelen . Bygget vil få en
avlang fasade mot elven/Numedalsveien. E t innhukk i fasaden skaper et uteområde "på toppen" av
hallen m ot sør . Mot Mauritz Hansens gate skapes et nytt "byrom", da bygget trukket mot vest, vekk fra
gaten. Her legges hovedinngang, sykkelparkering, og oppholdsplass. Uteom rådene vil dekke de
eksisterende arealene , men vurderes utvidet mot vest (Mauritz Hansens gate 32 og 34) med basket og
ballbaner.

Foreløpig skisse som viser utforming av skolen, sett i retning søt fra Lågen. (Kilde: Enerhaugen

arkitektkontor/DRMA)

B oliger: Det reguleres inn boligformål som muliggjør utvikling av boliger tett på Høyskolen og DNA -
parken. Etableringen foreslås syd i planområdet mellom fremtidig Hasberggate, Lærings - park
Vandrerhjemmet og Spenningsgata. Planmessig er dette et viktig element for å tilføre bymessige
kvaliteter og aktivitet i dalen. Bærende for prosjektets utforming og tilpasning har vært å styrke
Hasbergjerndalens eksisterende kvaliteter samt dalens rollen som lærings - og kunnskapsklynge.

Området som settes av til boligformål er i da g lite tilgjengelig og en lite utnyttet skrent som tilfører
området få kvaliteter. Sentralt for prosjektet blir derfor utnyttelsen av høydeforskjellen mellom
Spennings gate ( C+171 ) og Hasbergtjerndalen (C+158). Dette vil kunne forsterke Spennings gat e s
kvaliteter og bidra til en innramming av den fremtidige DNA PARKEN i Hasbergjerndalen, samt gi
eksempelvis ca. 150 studentboliger.

Bygningen er planlagt å bestå av består av flere brutte volumer med ulik høyde og volum , innbyrdes
forskjøvet horisontalt og vertikalt. Skalaen på de enkelte bygning s volumene i kvartalet vil forhold seg
til den tilstøtende konteksten. Det legges opp til en etasje med loft mot Spennings gate og tre etasjer
mot Hasbergtjerndalen. Prosjektet er programmert med inngang/adkomst f ra Hasbergtjerndalen i øst.
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Foreløpig skisse (mai 2017) som viser utforming av evt. student bolige r (i mi d t en) . (Kilde: Enerhaugen

arkitektkontor/DRMA)

DNA parken: Nederst i området, i Hasbergtjerndalen, ved Vandre r hjemmet, planlegges en park.
Parken har som mål å samle de ulike utviklingsområdene. I parken finner man tre særlige temaer -
Skole gården , Lærin gsparken og Klimaparken .

Utredning av tiltakets virkninger:
Konsekvensene er vurdert iht . til ulike delområd er (1 - 4), som tar utgangspunkt i en videreført utgave
av kart over av vernestatus i kap. ovenfor . Det er under beskrevet hvilke sentrale problemstillinger
som er kn yttet til hvert enkelt del område. Problemstillingene er vurdering av virkninger/konsekvenser
knyttet til:

› K ulturminner/ kulturmiljø
› Nær og fjernvirkning

Oversiktsbilde over planområdet, og aktuelle delområder for utredning 1: Maruritz Hansens gate 32 og 34 , 2:

Spennings gate 28 og Hasbergtjerndalen, 3: Boecks gate 3 og 5 mfl, 4: Skolebygget .
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1. Mauritz Hansens 32 og 34

Kulturminne/kulturmiljø :
I den foreslåtte løsningen for skolegården er Mauritz Hansens gate 32 og 34 medtatt i skolens uteareal.
Begge eiendommer vil da måtte rives og fjernes. Tiltaket er ikke i tråd med overordnede føringer i
kommuneplanens arealdel , bevaringsplaner og uttalelser fra kulturminnemyndighet. Planforslaget
medføre r fjerning av bygninger som er avsatt til hensynssone kulturmiljø i kommuneplanens arealdel.
I bestemme lsene uttales bl.a. " Kulturminner og kulturmiljøer med bevaringsverdi tillates ikke fjernet,
unntatt der det dokumenteres at den tekniske tilstanden er svært dårlig. Når viktige samfunnsinteresser
tilsier det, kan det også gis tillates til å fjerne kulturm inner med bevaringsverdi.

Bygningene er avsatt som kulturminner med høy verneverdi i Bevaringsplan for sentrum og som er del
av. I planen står det: Høy verneverdi - B: Kulturminner som tilfredsstiller flere av vernekriteriene og
som har egenverdi som kulturminne. Ved reguleringsarbeid foreslås kulturminnet regulert til
bevaring. Kulturmiljøer (områder) vurderes regulert til bevaring. Kulturmiljøene vil bli vurdert avsatt
som “bevaringsområde” ved rullering av kommunedelplan. Når det gjçres endringer/ny bygg av
bygninger og anlegg innenfor disse områdene, må det i utforming tas hensyn til kulturmiljøet.

I sin forhåndsuttalelse til saken uttaler Byantikvaren: " Byantikvaren ønsker ikke å gi noen
restriksjoner i forhold til tak - og fasadeutforming. Det vik tigste er at arkitektene gjør seg kjent med det
kulturhistoriske miljøet rundt skoleområdet, og forholder seg til dette når de utformer bygget. Ved
innsending av byggesøknad må plantegningene oppgi møne - og gesimshøyde i m, cm over topp plate,
samt innmål t kotehøyte for hvert hjørne av bygget. På denne måten er det enkelt å forstå
høydeangivelsene på tegningene. "

Byantikvaren har videre uttalt at : "bygningene i nr.32 og 34 er de eneste bygningene med høy
verneverdi i dette gateløpet (av totalt 17). Dette gjør bygningene viktige for området, og viktige for
tidsdybden og for den historiske forståelsen av Korp moen. De to eiendommene forteller byens historie
på hver sin måte og er begge uttrykk for sin tid. Å forene ny og gammel arkitektur gir mangfold i
gate strukturene, er med på å bevare byens historiske identitet og gi innbyggerne gode opplevelser (i
form av kunnskaps - og opplevelsesverdier). Korp moen skal ivaretas som et helhetlig historisk
landskap. Ved å rive 3 bygninger vil byens historie fragmenteres, og sider i vår felles minnebok blir
revet ut. Mye av verneverdien er bundet opp til det stedet der bygningene står. Bolighuset i Mauritz
Hansens gate 34 er f.eks. plassert i forhold til det eldre gateløpet (Thornes gate) som skrådde østover
mot Friedland/N umedalsveien akkurat her. Slik er bygningen og plasseringen et historisk avtrykk som
forteller også noe om veihistorien i området. "

Det har vært vurdert en flytting av bygningene, og denne løsningen har Byantikvaren uttalt seg til . " De
to bygningene i nr . 34 hører sammen i en kulturhistorisk sammenheng (bolighus + uthus), og ved en
eventuell flytting, må de flyttes sammen. Dette må utredes nærmere på et senere tidspunkt hvis aktuelt.
Det samme gjelder for Villa Ro. Flytting av bygninger må imidlertid være siste mulige løsning. Når
bygninger tas ut av sin sammenheng blir den historiske linjen brutt, og selv om de blir satt opp et
annet sted vil den kulturhistoriske sammenhengen (miljø) være ødelagt. "

Vurdering:
Tiltaket (fjerning av bygningene) er ikke i tråd med bestemmelser gitt i over or dnede føringer . Ifht
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel blir det her en vurdering av s amfunnsinteresser, og
hvorvidt en skole med uteareal har høyere interesse en kulturminnet. Bevarings planen er en
retningsgivende pla n , og gir ikke like streke føringer som er bevaringsregulering eller fredning . I
planen står det at "v ed reguleringsarbeid foreslås kulturminnet regulert til bevaring. Kulturmiljøer
(områder) vurderes regulert til bevaring " .
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En fjerning av bygningene vil kunne få konsekvens er for kulturmiljøet og for opplevelsen av gateløpet
i Mauritz Hansens gate. B ygningene er de eneste med høy verneverdi i dette gateløpet. Dette gjør
bygningene viktige for området, og viktige for tidsdybden og for den historiske for ståelsen av
Korp moen. Hvis man river bygningene vil målet om at Korp moen skal ivaretas som et helhetlig
historisk landskap, være svekket. En del av det lokale kulturmiljøet o g byens historie vil fragmenteres.
En flytting av bygningene kan vurderes, men som Byantikvaren også uttaler, så er m ye av
verneverdien er bundet opp til det stedet der bygningene står og spesielt gjelder dette nr. 34. En
flytting av bare nr . 32, lenger syd på den avlange eiendommen, kan være en akseptabel løsning, og vil
frigjøre noe a real til skolen, samtidig som bygningen bevares i en kontekst. Dette svekker opplevelsen
av kultur miljøet , samtidig som man bevarer selve bygget.

En fullverdig bevaring av eiendommene, med videreføring av dagens formål, eller ny bruk i
skolesammenheng an ses som det tiltaket som har minst virkning og konsekvens for kulturminnet og
kulturmiljøet .

Nær og fjernvirkning:
Planforslaget vil medføre en fjerning av to eiendommer i Mauritz Hansens gate. Dette vil få størst
konsekvenser for nærvirkningen, dvs. op plevelsen av gaten i nærmiljøet. En fjerning av villaene vil i
mindre grad ha en betydning for fjernvirkningen, da byggene i liten grad oppleves fra avstand. Særlig
er dette pga. skolens og Vandrerhjemmets beliggenhet mellom elven /Hasbergtjerndalen og byggene,
og tett vegetasjon i området.

2. Spennings gate

Kulturminne/kulturmiljø :
Planforslaget medfører at Spennings gate 28 skal bevares. Området Spennings gate ligger i
kommuneplanens arealdel i nnenfor Hensynssone bevaring (Korp moen). I bevaring splan for
Kongsberg sentrum, er Spennings gate 28 avmerket verneverdig C - som del av et miljø og avsatt som
kulturmiljø med høy verneverdi. K ulturminnemy ndighetene uttaler at: "Det er i alt 26 verneverdige
bygninger i Spennings gate, bare to av bolighusen e er ikke verneverdige (nr.21 og 26B). Dette gir et
helhetlig og særpreget gatemiljø som det er særdeles viktig å ivareta framover ".

Det planlegges ny bebyggelse (boliger) n ord og ø s t for Spennings gate 28. Planforslaget vil i den grad
ha virkning for opp levelsen av kulturmiljøet langs Spennings gate og i Hasbergtjernedalen.

Byantikvaren "anbefaler at den tradisjonelle stilen i gata opprettholdes i forbindelse med nybygg. På
denne måten vil kulturmiljøets verdi og integritet styrkes, jfr. Riksantikvarens nye bystrategi (mars
2017). Det legges særlig vekt på stående panel, v induer i høydefo rmat, møne parallelt med gateløpet,
takvinkel mellom 25 og 35 grader, mønehøyde skal ikke overstige kote 175, farger skal harmonere
med det øvrige bygningsmiljøet. Spennings gate representerer tidsdybde, rike bygningsdetaljer,
mangfold og tradisjon. Den ha r kvaliteter knyttet tett opp til Kongsbergs historie som sølvby, og har
følgelig store kunnskaps - og opplevelsesverdier, noe som er viktig for trivsel og identitet og som
bidrar til positive opplevelser. Bygningsmiljøet på Korpmoen må ses i nær sammenheng med den
øvrige bebyggelsen på Vestsida."

Vurdering:
Planforslaget medfører bevaring av Spennings gate 28 , og del av omkringliggende miljø , som vil
reguleres til h ensynssone kulturmiljø. Dermed har planforslaget positiv virkning for eiendommen og
denne d elen av Spenninsgate , som får sikrere bevaringsstatus.
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Illustrasjon av studentboliger i Spennings gate , sett i retning sør, m ot Hasbergtjerndalen og kirken. (Kilde:

Enerhaugen arkitektkontor/DRMA)

Planlagte boliger, vil ha en virkning på kulturmiljøet i tilknytning til Korpmoen. Det vurderes allikevel
at planforslaget tilrettelegger for løsninger som er godt tilpasset omkringliggende kulturmiljø mot
Spennings gate , der bygget fyller et åpent og ubrukt rom og kompletterer gata. Bygget forholder seg til
Spennings gate s høyder og underlegger seg disse og tilpasses den eldre bebyggelsen både i hovedform
og detaljer. V indusflatene skal være oppdelte . De t vil bli vurdert farger som Oker, engelsk rødt,
avdempede blå og grønnfarg er, kal ksteins - og sandfarger. Viktige elementer vil ellers være: Stående
trekledning, møne parallelt med gateløp, uten takutstikk og med knappe detaljer, ta kvinkel mellom 25
og 35 grader, mønehøyde under kotehøyde C+ 175, Spennings gate 28 vil være en viktig del av
prosjektet o g vil bli bevart i sin helhet.

Tiltaket vil ha en viss negativ virkning for kulturmiljøet i Hasbergtjerndalen. Bygget vil til en grad
"bryte" kontakten mellom bebyggelsen i Spennings gate og de tidligere områdene for byjord bruk i
Hasbergt jerndalen. Denne forbindelsen er derimot allerede delvis forsvunnet og brutt, slik at
konsekvensene anses som noe begrenset.

Nær og fjernvirkning av tiltak :
Planforslaget vil ha en virkning på opplevelsen av n ærmiljøe t . Mot Spennings gate vil virkningen være
begrenset d a studentboligene er tilpasset gaten i volum, høyde, materialbruk og takform. Siktlinjer fra
Spennings gate mot k i r ken vil ivaretas.

Mot Hasbergtjerndalen blir boligene mer synlig, der det i større grad rammer inn denne delen av dalen
og b idrar til økt urbanisering og aktivitet. Bygget tilpasses her til en annen kontekst og skala.
Forholdet til «Krona» , ny Vestsida ungdomsskole og ikke minst Vestsidaplatået står sentralt. Det er
benyttet varierte volumer og bygget brytes opp i mindre volum er for å gi et nedskaler utrykk ut mot
dalrommet. Materialvalg og fasadebehandling vil også ha en noe annen karakter mot
Hasbergtjerndalen. Treverk blir derfor sentralt i prosjektets fasade.

Når det gjelder f jernvi rkning vil bygget i liten grad oppleves f ra kirken/torget , grunnet eksisterende
bebyggelse og vegetasjon . Bygget vil til en grad ha innvirkning på kontakten mellom
Hasbergtjerndalen og Korpmoen. Derimot har bygget en begrenset høyde og volum, som medfører at
det vurderes at det ikke vil ha store negative konsekvenser for kulturmiljøet. Bygget vil i liten grad
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oppleves fra Mauritz Hansens gate og ellers på Korpmoen grunnet at terrenget ligger betydelig høyere
her.

3. Boecks gate

Kulturminne/kulturmiljø :
Planforslaget medfører en bevaring av eiendommene Boecks gate 3, 5 med omgivelser , som i all
hovedsak allerede er regulert til hensynssone bevaring og avmerket som bevaringsverdig, i
reguleringsplan R380. Eiendommen e, samt Klengstua, ligger i kommuneplanens arealdel innenfor
Hensynssone bevari ng. I bevaringsplan for Kongsberg sentrum, er 8 bygg avmerket A – høy
verneverdi og et er avmerket med kategori C. Området er del av et miljø med verneverdi, sammen med
Vestsiden ungdomsskoles hovedbygg.

Byantikvaren uttaler om området: "(… ) Dette kulturmiljøet må det tas spesielle hensyn til ved
utformingen av et nytt bygg, og en må være særlig varsom i forhold til høyde. Dagens gymsal ligger
svært tett opp til det gamle bygningsmiljøet. Ved å fjerne denne får man åpnet hele uterommet og
ska pt en kontakt mot det gamle bygningsmiljøet, samtidig som det vil bli opprettet siktlinje mot
kirketårnet. Dette vil være å dra en historisk linje inn i skoleområdet, og vil også være med på å åpne
for øst - vest forbindelsen som eksisterte i dette området f ør E - 134 ble anlagt i 1974."

Vurdering:
Planforslaget har en positiv virkning for kulturmiljøet . Området, som tidligere bare delvis var regulert
til Hensynssone bevaring (R380) , blir nå regulert som en helhet, inkludert den viktige Klengstua.

Nybygg for skole vil trekkes lenger unna kulturmiljøet enn tidligere skolebygg/gymsal som rives. Det
legges til rette for et åpent og grønt uteareal mellom Klengstua og skolebygget, som gir kulturmiljøet
mer rom. Dette vil ha en positiv virkning på kulturmiljøet.

Næ r og fjernvirkning av tiltak:
Planforslaget vil videreføre eksisterende situasjon.

4. Skole bygget

Nær og fjernvirkning av tiltak:
Planforslaget medfører en ny skole, som i hovedsak vil videreføre volum mot Lågen , brua og Nymoen.
Høyder, materialbruk og utforming vil endres, og vil kunne til en viss grad påvirke opplevelsen av
området, særlig sett fra Nybrua. Mot Mauritz Hansens gate trekkes bygningene tilbake, men ved
fjerning av Mauritz Hansens gate 32 og 34, kan bygningen allikevel eksponert i denne retningen.

Vurdering:
Oppsummert vil nytt skolebygg ha en begrenset virkning på fjernvirkning, sett fra Nymoen og Lågen.
Nærvirkningen fra Korpmoen blir påvirket , da det nye skole bygget trekkes tilbake, men nybygget kan
bli mer eksponert. Byggets fjernvirkning fra Vestsiden antas å være begrenset, da det her ligger mye
vegetasjon og bygninger mellom Kirketorget, eller Hasbergtjerndalen og de nye skolebyggene.

3.1.2 Automatisk fredete kulturminner
Buskerud Fylkeskommune (BF K) anser potensialet for lavt når det gjelder automatisk fredete
kulturminner innenfor planområdet og som viser til bruk av området fø r reformasjonen (år 1537). I



KONEKVENSUTREDNI NG KULTURMILJØ FOR V ESTSIDEN UNGDOMSSKOL E 23 / 29

BFKs database er det ikke kjent automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet og man s er
ikke behov for å stille krav om en arkeologisk registrering før man vurderer planområdet.

Imidlertid vil man be om at det i en reguleringsplan informeres om meldeplikten dersom slik funn
skulle fremkomme under anleggsarbeider. En slik bestemmelse kan s ettes under fellesbestemmelser og
formuleres slik: «Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8, 2.
ledd.»

4 Vu rderi n g av ko n sekven sgrad

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

5

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 e ndring og begrenset

virkning.

0 Nærvirkning -

Videreføring av dagens

situasjon.

- Nærvirkning – tiltaket gir en

viss negativ virkning i gate n og

på Korpmoen.

2. Spennings gate

6

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

7

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 .

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.
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Nær - og fjernvirkning

0 Videreføring av

dagens situasjon.

0 Videreføring av dagens

situasjon.

4. Skolebygget

8

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 riv n ing av nr. 32 og 34.

5 Avbøtende tiltak
I det følgende blir det gi tt en vurdering av om det vil være behov for spesielle tiltak for å forhindre
eller avbøte eventuelle skader og eventuelt en redegjørelse for slike tilt ak.

Avbøtende tiltak her kan være å finne løsninger for å bevare bebyggelsen, flytte den eller finne ny
bruk. Disse løsningene er ikke spesielt vurdert, men kan være:

5 . 1 Nyere tids kulturminner:

1. Mauritz Hansens 32 og 34:

Kulturminne/kulturmiljø:
› Finne løsninger for skolens uterom i resterende areal, eller andre steder og sikre bevaring av

begge eiendommer. Eiendommene blir da regulert til Hensynssone C – bevaring av kulturmiljø
og de verneverdige bygningene avmerket med - Bygg, kulturminner som sk al bevares .

› Åpne for bevaring av eiendommene, men ny bruk av hager til uteområde for skole. Denne
løsningen åpnes eiendommene til skolens bruk. Løsn ingen vil kunne sikre bygningene
eksteriørmessig , men vil samtidig kunne gi endringer på uteområdene , som ville kunne redusere
opplevelsen av bebyggelsen . Hagen mot sør er flat, stor og åpen og kan innby til ny bruk.
Utfordringer er sikre en god kobling mot skolen, god tilgjenge lighet, og et bruksområde som er
tilpasset de små flatene . Å finne egnet bruk til b ygningene kan også være en utfordring. En
løsning er å bruke byggene i opplæringsøyemed, evt. til ulike kontor - eller administrasjonslokaler.

› Bevaring av en av eiendommene. Bevare kun nr. 32: Denne løsningen vil ivareta deler av
kulturmiljøet. Selv om ei endommene er del av samme kulturmiljø, representerer de ulike historier
og har ulik arkitektur og fremtoning. Slik sett er byggene ikke avhengig av hverandre, og kan
bevares hver for seg. En rivning av eksempelvis nr. 34, vil kunne åpne for nye uteområder for
skolen, samtidig som nr. 32" villa Ro" bevares. Det er begrenset hvor mye uteareal man oppnår
med en slik løsning da de største arealene ligger sør for Villa Ro. En fjerning av nr. 34 vil
innebære konsekvenser for kulturmiljøet, da en viktig del av kul turmiljøet tas bort. Tiltaket vil
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medføre fjerning av en av de eldste eiendommene i denne delen av gaten, med to godt bevarte
bygg. Eiendommen forteller historien om utbyggingen av Korpmoen og om plassering av
bebyggelse ifht. et eldre vegsystem.

Skiss e som viser mulig uteareal for skole i nr. 34. (grønn) . Nr.32 med stor hage b evares.

› Bevare kun nr. 34: Denne løsningen vil ivareta deler av kulturmiljøet. Selv om eiendommene er
del av samme kulturmiljø, representerer de ulike historier og har ulik arkitektur og fremtoning.
Slik sett er byggene ikke avhengig av hverandre, og kan bevares hver for seg. Denne løsningen
vil frigi et relativt stort areal, men arealet vil ligge noe løsrevet fra skolen. Nr. 34 vil kunne
blokkere tilgangen noe. En fjerning a v nr. 32 "Villa Ro" vil innebære konsekvenser for
kulturmiljøet, da en viktig del av kulturmiljøet tas bort. Et stort, godt bevart og synlig villahus i
gaten forsvinner. Ettersom nr. 34 blir bevart vil rivning av nr. 32 etterlate et "åpent rom" i
bebyggels esstrukturen.

Skisse som viser mulig uteareal for skole i nr. 32. (grønn) . Nr.34, med begrenset hage bevares. Piler viser mulig

adkomst.

› Bevaring av bare hov edhus eller bare uthus i nr. 34, og derved sikre tilgang til nr. 32 via nr. 34.
Bygningene i nr. 34. utgjør et lite og godt bevart miljø, og forteller historien om hvordan denne
type hus, med uthus, ble bygget i Kongsberg i tidligere tider. Å rive et av husene vil, redusere
verdien til det bevarte objektet, da en viktig brikke i historien forsvinn er. Et uthus uten hovedhus
har en egenverdi, men sammenhengen og historien blir utydelig, det samme gjelder med
hovedhuset. Løsningen vil medføre bedre tilgjengelighet til et evt. uteområde for skolen i nr. 32.
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› Flytte e n eller begge bygninger, enten intern på eiendommene, eller til annet område , noe som
kan frigjøre plass på eiendommene til skolens uteareal. En flytting internt på området vil sikre
bygningene i seg selv, men disse blir tatt ut av sin sammenheng. En evt. f lytting kan skade
kulturminnet, og må gjøres med stor forsiktighet. Det anses som mindre konfliktfylt å flytte nr. 32
internt på tomta enn å flytte nr. 34. En stor del av historien til nr. 34 fortelles ved hvor
bebyggelsen ligger og plassering ifht gateløp . Nr. 32 vil få endrede uteområdet ved flytting. En
mulighet er å flytte bygget helt sør på eiendommen, for å frigi plass til uteareal.

Skisser som viser mulig flytting av begge eiendommer i samme området.

Nær og fjernvirkning:
› Valg av løsning over vil påvirke spesielt nærvirkning av tiltaket. En flytting av eiendommene vil

ha mindre innvirkning på nær og fjernvirkning enn en rivning av begge eiendommer.

Skisser som viser en mulig rivning av nr. 32., med nr. 34 i forgrunnen. .

2. Spennings gate

Kulturminne/kulturmiljø :
› Fi nne løsninger for ny bebyggelse som i noe større grad sikrer sammenhengen mellom

Korpmoen, Hasbergtjerndalen og Vestsiden.
› Regulere Spennings gate 26 til hens ynssone bevaring, med tilhørende bestemmelser.

Nær og fjernvirkning av tiltak:
Valg av løsning over vil påvirke spesielt nær - og fjernvirkning av tiltaket.
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3. Boecks gate

Kulturminne/kulturmiljø:
› Sikre i bestemmelser at områdene som grenser mot kulturmiljøet skal være åpne og ubebygget.
› Regulere b evaringsverdige eiendommer til h en synssone bevaring i sin helhet, med tilhørende

bestemmelser, som sikrer bygninger, uteområder og vegetasjon.

4. Skole bygget

Nær og fjernvirkning av tiltak:
› Reduksjon i høyde og/eller oppdeling av volum vil kunne dempe fj ern og n ærvirkning mot

Nybrua og Lågen.

5 . 2 Automatisk fredete kulturminner
Det skal inn arbeides følgende bestemmelse: «Dersom det under anleggsarbeid framkommer
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen
varsles, jf. kulturminneloven § 8, 2. ledd.»

6 Kulturminnefaglig a nbefaling
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, so m i kap. over.

1. Mauritz Hansens 32 og 34:
Planforslaget, som legger til rette for rivning av Mauritz Hansens gate 32 og 34, får konsekv enser for
kulturmiljøet på Korp moen, og nærmiljøet langs gata. Eiendommene som har verdi som en del av et
miljø, og e genverdi, 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 eiendo mmene fremfor flytting til
annen plassering anbefales .

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, ell er j u s tering på plasse ring av bygg.

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. Ny skolebebyggelse trekkes vekk fra området og gir
en bedre og mer tilpas set situasjon for 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,
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enn i dagens situasjon. Bedre gangforbindelser og oppgrade rte skolegård/park i Hasbergtjerndalen gir
øk t tilgang og bruk til området.

7 N ærm ere un dersøkel ser
Konsekvensutredningen gir i det følgende en vurdering av behovet for nærmere undersøkelser før
gjennomføring av planforslaget. Konsekvensutredningen skal o gså vurdere behovet for undersøkelser
etter gjennomføring av forslaget, med sikte på å klargjøre de faktiske virkningene av forslaget.

› Det bør utarbeides ytterligere tegningsmateriale og skisser som viser nær og fjernvirkning av
tiltaket. Særlig gjelder de tte ved rivning eller flytting av bebyggelse i Mauritz Hansens gate.

› Det bør utrede s nærmere alternative muligheter for skolegården , som alternativ til rivning av
bebyggelse.

› Det bør utredes alternative løsninger for boligbebyggelsen, slik at en i større grad sikrer
sammenhengen mellom Hasbergtjerndalen og Korpmoen.


