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1 SAMMENDRAG 
 
Planen utarbeides av Kampestad Terrasse Utbygging AS som eies av AS Kongsberg Tomteselskap. 
 
Planområdet omfatter hele/del av eiendommene; 8204/3, 8205/1, 8206/1, 8207/1 og 8207/2. 
Det foreligger avtale med grunneiere i området.  
 
Planen er en endring av vedtatte planer; 460R- Kampestad Terrasse, samt del av 369R Kampestad Boliger.  
Endringen gjennomføres i hovedsak med bakgrunn i endrede løsninger for overvannshåndtering.  
Hovedtrekkene i vedtatt plan for øvrig videreføres, men med en rekke mindre justeringer og bl.a. 
omrokkering av plassering av ulike typer boligbebyggelse.  
 

1.1 Kort beskrivelse av området 

Planområdet utgjør en del av utvidelsen av byen mot nord, med ny bebyggelse innenfor plan for 
Kampestadlia både på nord- og sørsida. Området hører til Raumyr skolekrets, og er lokalisert i avstand 2-3 
km fra Kongsberg knutepunkt.  
 
Hoveddelen av området er skogsarealer, delvis med tidligere løkker med rydningsrøyser og enkelte 
steingjerder/fegater. Området er del av den vestvendte lia ned fra Beveråsen, og er solrikt, men 
forholdsvis bratt i øvre del. 

 
1.2 Kort beskrivelse av planforslaget, omfang og arealbruk 

Planområdet omfatter ca 99 daa. Planlagt utbygging i området omfatter 41 tomter for frittliggende 
småhusbebyggelse og ca 10 daa for konsentrert bebyggelse. Alternativ løsning for 7 daa avsatt til 
konsentrert bebyggelse er utbygging med minihus. I forhold til vedtatt plan er områder for konsentrert 
bebyggelse flyttet nærmere hovedveg.  
 
Landskap og terrengforhold, naturverdier og vegetasjon 
Omlegging av løsning for overvann vil medføre redusert behov for terrenginngrep, særlig i øvre delom-
råde, og landskapsmessig vil revidert plan gi redusert negativ landskapsmessig påvirkning. Høydemessig i 
åssida følger planen etablert bebyggelse i områdene på sørsida. Øvre delområde er imidlertid bratt, og 
utbygging vil medføre behov for skjæring/fylling for veg og bebyggelse.   
 
Midtre og nedre delområde vil ha betydning for lokale landskapsforhold med lav bebyggelse og begrenset 
fjernvirkning.  
 
Planen ivaretar bredere korridorer langs bekkeløp i området. 
Registreringer av naturmangfold tilsier at utbyggingen har begrenset konsekvens for naturverdier. Krav til 
etablering av erstatningsdam for salamander videreføres.  
 
Kulturminner og løkkelandskap 
Hensynssoner for kulturlandskap i vedtatt plan videreføres. Hensynssonene skal ivareta ei løkke med tuf-
ter og åkerreiner sørøst i planen, i tillegg til fegater og steingjerder.  
 
Turveger og friområder 
Viktige turveger i området ivaretas. Plassering av trase for kombinert formål turveg/ skiløype er justert.  
 
Vegsystem og trafikksikkerhet 
Revidert plan vil ikke endre antall boenheter i området og heller ikke forventet trafikkmengde. 
Hovedvegsystemet i området er etablert med fortausløsning. Snuplass for buss innenfor planområdet ble 
asfaltert i sommer i forbindelse med naboplanen. Videreføring av fortau innenfor planen omfattes av 
rekkefølgekrav.  
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Veger i øvre delområde er planlagt med stigning inntil 10 %. Det er et fåtall tomter som har adkomst fra 
vegene, og løsningen medfører redusert terrenginngrep, som vurderes å oppveie negative konsekvenser 
mht stigningsforhold.  
 
Vegtraseer i midtre og nedre delområde medfører begrenset med terrenginngrep.  
 
Ved utbygging med minihus innenfor delområde BKS1 vil det tilrettelegges for kjørbare gangstier. 
 
Vann, avløp og overvann 
Nye boliger innenfor planområdet tilknyttes nærliggende eksisterende kommunalt vann- og avløpsnett. 
Overvann håndteres iht. «temaplan overvann». Det gjøres en vesentlig forbedring av dagens overvannssi-
tuasjon, med nødvendig tiltak i bekker og tilhørende bekkeinntak for å sikre nedstrøms bebyggelse mot 
flomhendelser.   
 
Støyforhold 
Langs Kampestadlia viser beregninger til vedtatt plan gul støysone inn i område nå regulert til konsentrert 
bebyggelse/ minihus, BKS1. Støyvoll er etablert langs nedre del av strekningen. Skjerming av resterende 
område omfattes av rekkefølgekrav.  
 
  



Reguleringsendring 460R-2 Kampestad Terrasse Boliger, Kongsberg kommune 7 

2 BAKGRUNN 
 
2.1  Hensikt med planen 
Hensikten med planen er i hovedsak å endre planlagt overvannsløsning. Vedtatt plan forutsetter en 
omlegging av bekkesystemet i området, og etablering av en større flomveg til Numedalslågen utenfor 
planområdet. Løsningen tilsier også at overvannsløsningen må etableres for hele området før utbygging 
kan igangsettes innenfor et av delområdene.  
 
I planbeskrivelsen vil det fokuseres på endringer i forhold til gjeldende plan, da området allerede er 
godkjent for utbygging.  
 
2.2 Målsetting  
Viktige målsettinger for endringen er å tilrettelegge for en overvannsløsning som i større grad ivaretar 
naturlig bekkeløp og muliggjør utbygging av delområdene i planen separat. I tillegg optimaliseres 
planløsningen med tanke på lokalisering av arealer for tettere bebyggelse og frittliggende boliger.  
 
En utbygging i området vurderes å følge opp regionale og kommunale målsettinger for helhetlig 
boligpolitikk. Arealet er lokalisert på Raumyr Nord. Avstand til Kongsberg knutepunkt via gangveg og 
korteste kjøreveg er ca 2 km fra inngangen til feltet.  
 
2.3 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller er Kampestad Terrasse Utbygging AS som eies av AS Kongsberg Tomteselskap. 
Planen utarbeides i samråd med grunneiere. Det er inngått avtaler om bruk av arealene.  
 
Grenseoppgang er gjennomført i området og arealene er fradelt i tråd med vedtatt plan. Det vil være 
behov for justeringer av dette med ny planløsning. 
 
2.4 Tidligere vedtak i saken 
Plan 460R Kampestad terrasse ble vedtatt 10. april 2019. Til kunngjøring av vedtak kom det inn klage på 
saken fra nabolaget i Hengsleveien. Klagene gikk på flere forhold, men av disse ble to tema vurdert å være 
vesentlige og tatt til følge;  
 
Hensynssone rundt steingjerdene ut mot Kampestadveien ble utvidet, en mindre endring av planen som 
ivaretok dette ble vedtatt 16.12. 2019. Den andre klagen gikk på ivaretakelse av biologisk mangfold.  
I denne forbindelse ble det stilt krav til kartlegging av biologisk mangfold. Et krav til etablering av 
erstatningsområde for område for salamander ble satt inn i bestemmelsene. Øvrige klager ble avvist og 
saken ble oversendt fylkesmannen.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken stadfestet den 10.06. 2020 kommunens vedtak 10.04.2019 med endringer 
vedtatt 16.12.2019.  
 
2.5 Utbyggingsavtaler 
Det kan være aktuelt med utbyggingsavtale med Kongsberg kommune i forbindelse med tiltak knyttet til 
veg, vann og avløpsledninger, etablering av tiltak for overvann, turstier og leikeplasser.   
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3  PLANPROSESSEN 
 
3.1  Oppstartsmøte  
Oppstartsmøte ble avholdt med Kongsberg kommune 12.02.2021. Det ble i møtet vist til en rekke tema 
som planmaterialet skal redegjøre for i tråd med nasjonale og lokale retningslinjer for planlegging av 
boligområder. Ved oppstartsmøte var planen å gjennomføre to mindre endringer, en for minihus og en for 
øvrige planendringer. I etterkant av møtet vurderte tiltakshaver at saken var så vidt omfattende at det var 
hensiktsmessig å gjennomføre en full reguleringsplanprosess. Referat fra oppstartsmøte med tillegg iht 
planlagt planprosess er vedlagt.  
 
3.2 Kunngjøring 
Planforslaget er varslet ved brev til berørte myndigheter og naboer/ gjenboere, datert 08.03.2021, i tillegg 
til kunngjøringsannonse i Laagendalsposten, samt på hjemmesidene til Kongsberg kommune.   
 
3.3  Innkomne merknader til kunngjøringen 
Det er innkommet merknader til kunngjøringen fra myndigheter og naboer. Merknadene med 
kommentarer refereres i kapittel 6, og kopi av merknadene er vedlagt saken.  
 
I varslingsperioden ble det avholdt møte med representanter for Hengsle Vel med gjennomgang av 
endringene i saken. Representanter for styret i velforeningene som omfatter Doppesvingen og 
Kampestadlia Velforening ble også kontaktet.  
 
3.4  Krav om konsekvensutredning 
Tiltaket er i tråd med overordnet plan med unntak av små justeringer.  
 
I forhold til «Forskrift om konsekvensutredning (21.06.2017) vil reguleringsplanen ikke komme inn under § 
6.b vedlegg I som alltid skal konsekvensutredes og ha melding. Planarbeidet vil heller ikke omfatte tiltak 
som kommer inn under § 8.a/vedlegg II som skal konsekvensutredes, men uten planprogram dersom de 
kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.  
 
3.5  Utredninger og analyser 
Til vedtatt plan 460R Kampestad terrasse boliger ble det vedlagt grunnlagsmateriale. Utredninger som 
videreføres fra dette arbeidet omfatter:  
- Kulturminneregistreringer 
- Støyvurderinger 
- Trafikktellinger/ trafikkvurderinger 
- Vurdering av vannforsyning, avløp og overvann 
 
I tillegg er det i etterkant gjennomført naturmangfoldregistreringer, først i nedre delområde i forbindelse 
med klage, senere i hele området. 
-  Registrering av biologisk mangfold, med ny og utvidet rapport 
- Rapport for revidert løsning for overvannshåndtering 
 
3.6  Endringer underveis i planprosessen 
Underveis i planprosessen ble vurdert å gjennomføre prosessen som to mindre endringer, en for 
overvannssystem og justeringer av planforslaget i sin helhet, og en for regulering til mulighet for minihus.  
 
Etter nærmere vurdering ble det likevel bestemt å gjennomføre en full reguleringsplanprosess. Endringene 
til sammen blir omfattende og risikoen for at innspill underveis i planarbeidet uansett ville føre til en full 
planprosess ble vurdert å være stor.   
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
 

4.1  Overordnede planer 

Statlige planer/ retningslinjer og overordnede kommunale planer er premissgivende for utvikling av 
området.  
 
4.1.1 Nasjonale og regionale føringer. Statlige planretningslinjer 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 2014  
• Regional plan for areal og transport i Buskerud, 2018-2035 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
• Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging i kommunene 2018 
• T-1442 Retningslinje for støy i arealplanleggingen, 2016 
• Den europeiske landskapskonvensjonen 

 
Vurdering av utbyggingsmønster skjer i kommuneplanens arealdel. Arealet er lagt inn i kommuneplanen til 
boligformål og i denne sammenhengen vurdert opp imot statlige planretningslinjer for bolig, areal- og 
transportplanlegging. Trafikkanalyse og støyberegninger legger premisser for utnyttelse av området. 
Gangveger, stiforbindelser og lekeplasser er del av vurderingene knyttet til barn og unges interesser.   
Klima og energivurderinger er vektlagt i planarbeidet.  
 
Regional plan for areal og transport i Buskerud fastsetter retningslinjer for etablering av bolig i tilknytning 
til by og tettsteder. Retningslinjer for boligvekst er at boligbygging skal skje i sentrum og i en boligsone på 
2-3 km fra sentrumsområdet. Kampestad Terrasse er tidligere godkjent for boligutbygging og er lokalisert 
ca 1,5 km fra Kongsberg knutepunkt i luftlinje, 2 km via veg/ gangveg. 
 
4.1.2 Kommunale planer 
Kommuneplanens arealdel er vedtatt 12. 11. 2014. Området er her avsatt til boligformål, landbruk og 
grønnstruktur/ turdrag. Områdene vest for Bellerudløkka er lokalisert i sone B hvor det for 
boligbebyggelse åpnes for inntil 40 prosent bebygd areal (BYA) inklusive overflateparkering. Områdene øst 
for Bellerudløkka er lokalisert i sone C med tillatt BYA inntil 35 %.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel for 2018 – 2030 ble vedtatt i mai 2019, og kommuneplanens arealdel er 
under rullering. Arbeidet med arealdelen er noe utsatt, og vedtak vil ikke skje før i 2021. I kommune-
planen er områdene ved Raumyr Nord vurdert å være viktige og riktige utbyggingsområder i årene som 
kommer.  
 
Kongsberg kommune har en rekke temaplaner. Følgende vurderes å være relevante for området: 

- Temaplan overvann 
- Temaplan energi og klima 
- Risiko og sårbarhets analyse, Kongsberg kommune 2016 
- Verdivurdering av grøntområder og løkkeområder, Asplan Viak 2013 
- Grøntstruktur og naturressurser i Kongsberg byområde, 2013 
- Helhetlig boligplan, boligbyggeprogram og boligundersøkelse 

 
Visjonene for den helhetlige boligpolitikken i Kongsberg kommune er at kommunen skal:  

- Legge til rette for gode oppvekstsvilkår ved at alle barn og unge i kommunen har gode bomiljø  
- Ha en aktiv rolle i boligutviklingen for å sikre at boligbyggingen møter fremtidige behov  
- Sikre gode boligløsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet  
- Legge til rette for at det utvikles gode bolig- og oppholdstilbud for eldre, personer med nedsatt 

funksjonsevne og omfattende helse- og omsorgsbehov 
Dagens politiske signaler er at det må bygges nok boliger, og at de må ha god kvalitet. Det er også et 
økende fokus på at uteområder skal være av god kvalitet og tilgjengelig for alle. Grøntstruktur og 
tilgjengelighet til skole fremheves som viktig. 
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Utsnitt fra kommunens kartsider;  
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 
(til venstre) og nytt forslag på høring 
(under). 
 

Øvre delområde 

Øvre delområde 

Midtre delområde 

Nedre delområde 

Nedre delområde 

Midtre delområde 
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4.3  Gjeldende reguleringsplaner og tilgrensende planer 

Utsnitt fra kommunens kartsider; Reguleringsplaner. 
 
Kartutsnittet viser vedtatt reguleringsplan med tilgrensende områder. Forslag til ny kommuneplan er 
tilpasset vedtatt reguleringsplan.  
 
  



Reguleringsendring 460R-2 Kampestad Terrasse Boliger, Kongsberg kommune 12 

5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

5.1  Planområdet; beliggenhet og forhold til eksisterende bebyggelse 

Området er lokalisert nord for Kongsberg sentrum. Nedre del av arealet grenser mot nedre del av 
vegtraseen Kampestadlia, Doppesvingen og Kampestadveien. Midtre og øvre del grenser til Bellerudløkka, 
grønnstruktur og bebyggelse innenfor 369R Kampestad boligområde og mot LNF områder.  
 
Avstand til Kongsberg knutepunkt er ca 1,5 km i luftlinje og 2,0 langs gangveg fra nedre delområde. 
Avstand til Raumyr skole er i overkant av 1 km. Det er barnehage vis a vis området ved Kampestadlia. 
 
Planen omfatter en eksisterende bolig; gårdstunet på Kampestad gbnr 8205/1. Tunet bevares med et areal 
på i overkant av 12 daa (bolig og landbruksareal) etter avtale med grunneier.  
 

5.2  Arealformål  

Planområdet omfatter totalt i underkant av 100 daa. Området reguleres til følgende formål: 
 
1.          Bebyggelse og anlegg: PBL § 12-5, nr 1.  

(1111) Boligformål, frittliggende småhusbebyggelse, BFS 32,0 daa 
             (1112) Boligformål, konsentrert småhusbebyggelse, BKS 10,1 daa  
  (1510) Energianlegg, BE     0,04 daa 
  (1541) Vannforsyning, BVF     0,04 daa 
  (1560) Renovasjon; BRE     0,05 daa 
  (1610) Lek, BLK      2,3 daa 
    
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: PBL § 12-5, nr 2. 
   (2011) Kjøreveg, SKV      6,3 daa  
 (2012) Fortau, SF      0,4 daa 
 (2015  Gangveg, SGS      0,1 daa 

(2018) Annen veggrunn, teknisk areal, SVT   5,6 daa 
 (2073) Kollektivholdeplass, SKH    0,4 daa 
  
3.  Grønnstruktur: PBL § 12-5, nr 3.  

(3002) Blå/grønne strukturer, G     13,4 daa 
 (3031) Turveg, GT      1,0 daa  
 (3900) Kombinert turveg/ skiløype, GAA   1,8 daa 
 
4.  Landbruks-, natur- og friluftsområder: PBL § 12-5, nr 5.  
 (5100) Landbruksområde, LL     25,3 daa 
 
Hensynssoner PBL § 12-6: 

a.1) Sikringssoner, frisikt, H140_    0,01daa 
a.2) Støysoner, gul sone, H220_     2,0 daa 
a.3) Faresoner, flomfare, H320_     1,8 daa 
c.)   Hensynssoner, bevaring kulturmiljø, H570_   15,5 daa 
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5.3 Arealbruk, utnyttelse og høyder 

 
5.3.1 Boligbebyggelse 
 
Frittliggende småhusbebyggelse 
Det er planlagt 41 tomter for frittliggende boligbebyggelse, totalt areal 32 daa. Tomtestørrelser varierer fra 
590 kvm til ca 1220 kvm.  
 
Utnyttelsesgrad for delområdene BFS1-8 er BYA inntil 40 % inklusiv overflateparkering. For delområdene 
BFS 9-12 tillates BYA inntil 35 % inklusive overflateparkering.   
Delområdene skal kunne bygges ut etappevis. Løsninger for infrastruktur er tilrettelagt for å kunne fungere 
for de enkelte delområder basert på en trinnvis utbygging.  
 
Tomtene vurderes å være attraktive for barnefamilier. 
Det planlegges for boligtomter uten byggeklausul.  
 
Overvann fra tak og andre tette flater skal ledes til grøntarealer internt på hver enkelt tomt. For 
håndtering av større regn vil kartet anbefale en fallretning. Dersom denne følges, vil fordrøyning av 
overvann håndteres felles og det vil ikke være behov for egen fordrøyning internt på tomta. Dersom 
anbefalingen ikke følges, vil tomteeier selv måtte fordrøye overvannet. 
 
Det er avsatt areal til lekeplasser i planen (pkt 5.3.2).  
For renovasjon er det forutsatt løsning for hver tomt der tomtene grenser til offentlig veg.  
 
Konsentrert småhusbebyggelse 
I overkant av 10 daa er avsatt til konsentrert bebyggelse (tre og firemannsboliger og rekkehus), av disse 
kan ca 7 daa alternativt bygges ut med minihus.     
 
Utnyttelsesgrad er satt til BYA = 40 % inklusive parkering for BKS1, 2 og 3. Det foreslås byggehøyder som 
gir mulighet for tre målbare plan. Areal for konsentrert bebyggelse er flyttet nærmere hovedadkomstveg. 
Dette vil redusere trafikken på de mindre adkomstvegene.  
 
BKS1    
Ny lokalisering av konsentrert bebyggelse bunner i et ønske om å tilrettelegge for en del konsentrert 
bebyggelse tidlig i feltet, i tilknytning til hovedveg. Området har til dels en smal og uhensiktsmessig fasong 
mellom bekken og etablert hovedadkomstveg. I ny plan er vegtraseen til innenfor liggende eneboligtomter 
lagt lavt i terrenget mot parkeringsanlegget for Doppesvingen. På denne måten ivaretas et større område 
som kan utnyttes på en helhetlig måte. Arealene er tilsvarende som i vedtatt plan. 
 
Området foreslås bygget ut med minihus, alternativt tradisjonell konsentrert småhusbebyggelse. 
Bestemmelsene åpner for begge muligheter, men forutsetter valg av løsning før igangsettingstillatelse 
innenfor området.   
 
Innenfor område BKS1 skal det etableres småbarnslekeplass.   
 
BKS 2 og 3  
Delområdene BKS 2 og 3 er plassert i tilknytning til Bellerudløkka. Områdene er noe økt i størrelse mht 
vedtatt plan som omfattet 2 daa til blokkbebyggelse øst i planområdet.  
Delområde BKS 3 tillates utbygd som frittliggende boligbebyggelse. 
For delområdene BKS 2 og 3 skal det etableres en felles småbarnslekeplass.  
 
Renovasjon skal etableres felles for områdene i tilknytning til offentlig adkomstveg. For delområdene BFS 
11 og 12 etableres et felles areal for renovasjon ved snuhammer.  
 
Nettstasjon er etablert ved hovedvegen i tilknytning til BKS3.  
Område for vannforsyning er etablert ved avkjørsel fra Frogs vei.  
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5.3.2 Lekeplasser 
Kravet til lekeplasser i kommuneplanen skal oppfylles innenfor området på følgende måte:  
Småbarnslekeplasser skal opparbeides innenfor BKS 1 og felles for BKS 2 og 3.  
Nærlekeplass for området fordeles på ett større areal innenfor hvert delfelt med ulike aktiviteter på de 
ulike arealene;  
I nedre delområde ca 1,1 daa, i midtre delområde, ca 0,8 daa, i øvre delområde ca 0,35 daa.  
Det skal tilrettelegges for ulike aktiviteter i områdene for å gi tilbud til alle aldersgrupper.  
 
Strøkslekeplass er i gjeldende plan forutsatt opparbeidet på Edvardsløkka. Dette vil være den nærmeste 
strøksleikeplassen for området så snart den er etablert. Per i dag er nærmeste etablerte strøkslekeplass 
Raumyr skole ca 1 km unna.  
 
5.3.3 Vegformål/ parkering 
Vegformålet omfatter kjøreveger, fortau, snuplass for buss samt areal for grøft/ snøopplag. 
Vegene i området er inndelt i ulike klasser:  
 
Hovedadkomstveg (samleveg), adkomstveg og liten adkomstveg, i tillegg til fortau.   
 
Mot boligareal er annen veggrunn satt til 2m bredde da arealet vil tilpasses boligtomtene. Det planlegges i 
hovedsak for overvannløsning med åpne grøfter.  
 
Hovedadkomstveg omfatter o_ SKV1, Kampestadlia/ Bellerudløkka og er etablert.  
 
Adkomstveger, o_ SKV2-4 reguleres med 4,5 m kjørebaner, 0,25 m skulder og minimum 2 m annen 
veggrunn på hver side. Adkomstveger skal være offentlige. 
 
Gangveg reguleres med 2,5 m asfaltert bredde, 0,25 m skulder på hver side og 1,5 m grøft snøopplag.  
 
Fortau reguleres med 2,75 m bredde. 
 
Krav til parkering følger kommuneplanens bestemmelser. 
Trafikkforhold og trafikksikkerhet omtales i kapittel 5.10. 
 
5.3.4 Blå/ grønnstruktur 
Ubebygde arealer inne i og omkring utbyggingsarealene er avsatt til blå/-grønne strukturer. Det skal 
bevares vegetasjon i områdene, evnt. skjøttes for framkommelighet der det er aktuelt. Arealene skal 
utgjøre grønne lunger i bebyggelsen og vil fylle ulike funksjoner. Grønnstruktur i tilknytning til turveg/ 
tursti har funksjon som ei grønn buffersone mellom turveg og bebyggelse, og vil gi tilgang til turvegen fra 
bebyggelse omkring. 
 
Utbyggingsmønsteret følger terrenget og lavereliggende arealer som samler vann i dag vil der det er mulig 
bevares som del av et åpent overvannsystem og sammenhengende blå/grønnstruktur. Bestemmelsene 
setter krav til at områdenes funksjon mht overvann ivaretas/ vedlikeholdes.  
 
5.3.5 Turveg, turveg/ skiløype 
Planen viser sammenhengende turveger/ turdrag gjennom området samt kombinert formål for 
skiløypetrase/ turveg. Plassering av skiløype/ turveg er justert i forhold til vedtatt plan.   
 
5.3.6 Landbruksområde 
Tunet på hovedeiendommen med bolig og tilhørende åpent areal ivaretas som LNFR-område som buffer 
mot ny bebyggelse. Endringen i øvre delområde medfører at areal for utbygging reduseres. I tillegg utvides 
planområdet slik at hele eiendommen til hovedgrunneier inngår i samme plan. Her settes et bredt belte av 
til LNFR-område. 
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5.3.7 Frisiktsone 
Frisiktsoner omfatter frisikt for kjøreveger og gang-sykkelveger/ fortau. Frisiktsoner er vist som skravur 
over andre formål.  
 
5.3.8 Støysone 
Deler av arealene i planen omfattes av gul støysone for trafikkstøy fra hovedadkomstvegen inn i området. 
Støysone vist i plankartet er basert på beregning 4 m over bakken og 55 dBa. Det er etablert støyvoll langs 
nedre del av Kampestadlia, og det er fastsatt krav i bestemmelsene om tiltak på øvrige boligarealer som 
berøres innenfor område BKS1.  
 
5.3.10 Hensynssone Flomfare 
Med åpen løsning for overvann vil det ved store nedbørsmengder være behov for oversvømmelses- 
arealer som samler opp og fordrøyer overvannet. Planforslaget er lagt opp til at naturlige forsenkninger i 
området vil inneha denne funksjonen også i utbygd situasjon. Område hvor det kan bli stående vannspeil 
er vist med skravur for flomfare i planforslaget.  
 
Detaljprosjektering vil vise om det er behov for å gjøre tiltak i områdene for å øke kapasiteten i det enkelte 
delområde. Bestemmelsene åpner for at det tillates enkle tiltak for å øke fordrøyningskapasiteten i 
områdene. Av hensyn til sikkerhet er det fastsatt krav til maksimal dybde og utforming av kantsoner.  
 
5.3.11 Hensynssone kulturmiljø 
I øvre del av området er ei helhetlig løkke med rydningsrøyser, åkerreiner, tuft og steingjerder avsatt til 
bevaring. Hensynssone for kulturmiljø omfatter for øvrig steingjerder og fegater i området. Områdene er 
vist som svart skravur over formål LNRF-, eller blå/grønn struktur. Revidert plan legger opp til ivaretakelse 
av noen flere steingjerder enn tidligere med bakgrunn i flytting av vegtraseer.   

 
5.4 Minihus 

Denne type boform er en trend i tida som fokuserer på redusert arealbruk og klimaavtrykk, samtidig som 
kvaliteter som uteplass og mulighet for hageflekk ivaretas. Boformen antas å være interessant for 
førstegangsetablerere, studenter, enslige med begrenset plassbehov mv, og vil være et konkurransedyktig 
alternativ til en liten leilighet i blokk.  
 
En mini- markedsundersøkelse er igangsatt for å samle informasjon om hva eventuelle kjøpere vurderes 
som viktig for å etablere seg i et slikt område.  
 
Planlagt størrelse er mellom 25– 45 kvm. I tillegg planlegges et felleshus med et større kjøkken, et 
forsamlingslokale samt verksted/ redskapsbod/ sykkelparkering mv. Det vil også etableres et par rom for 
ekstra overnatting til besøkende.  

Foto fra kollen sentralt i området med bebyggelsen i Kampestadlia i bakkant. Del av kollen bevares som felles 
areal. 
 
Løsningen åpner for å bevare både natur og vegetasjon i større grad enn ved tradisjonell utbygging. 
Bygningene kan plasseres inne mellom steingjerder og eksisterende trær med minst mulig inngrep i 
naturen. I revidert plan for Kampestad terrasse er også bekken gitt større plass og det etableres lekeplass i 
tilknytning til bekkeløpet gjennom nedre del nord for areal for minihus.  
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Det planlegges i utgangspunktet ikke for bilparkering ved husene, men med kjørbare gangstier innenfor 
rimelig avstand ved særskilt behov/ tilkjøring av møbler mv.  Eventuelt kan noen av husene etableres med 
parkeringsplass. Felles parkeringsplasser etableres innenfor området, for øvrig kan det være en mulighet å 
tilknytte seg fremtidig mobilitetsløsning på Edvardsløkka.  
 
Parkeringsplassen til barnehagen sør for 
Kampestadliaveien kunne også benyttes til 
gjesteparkering på kveldstid for å utnytte 
allerede etablert parkeringsareal, dersom 
barnehagens behov tillater det. Det må 
tilrettelegges for sykkelparkering i området.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Det vil ikke tillates flyttbare minihus på hjul, men normal boligbebyggelse med fast tilknytning til offentlig 
infrastruktur. Minihusene tenkes etablert på en felles tomt, med et sameie som skal forvalte tomta og 
etablerte fellesfunksjoner. Boligene vil være selveide med en ideell eierandel i felles tomt, der bruken av 
tomten reguleres med vedtekter. Det vil benyttes tiltak/ sameieformer som sikrer mot spekulasjon fra 
investorer som vil kjøpe enheter for å leie ut boligene. 
 
Foto: Mikrobolig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel eksteriør og interiør (Mikrohus Norge)  
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Reguleringsplanen fastsetter krav til antall boenheter, høyder og samlet utnyttelsesgrad/ mulighet for 
tilbygg. I tillegg vil det fastsettes tydelige rammer for utforming av bygningene utvendig, sannsynligvis 
gjennom å tilby et begrenset utvalg av modeller som kan tilpasses ift størrelse og interiør. Vedtekter for 
området vil sette krav til utforming/ høyder for levegg, hekk/ vegetasjon, etablering av platting mm 
 
Det er ønske om at reguleringsplanen gir mulighet for alternativ bruk av dette området, i form av 
tradisjonell konsentrert bebyggelse, alternativt minihus, da rammer rundt, og marked for minihus er under 
vurdering.   
 

Skissert løsning i område BKS1 med 25 boenheter.   
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5.5  Landskap og terrengforhold, nær og fjernvirkning.  

Området er del lisida i Beveråsen med kote 255 øverst i øst og kote 180 nederst i vest, der nedre 
delområde har slakere helning ned mot dalbunnen.   
 
 
 

 
 
Planforslaget 
Kommuneplanen har satt begrensninger for hvor høyt opp i åssida det tillates utbygging, og planen 
tilrettelegge for bebyggelse på høyde med etablerte boliger i Kampestad.  
 
Det bevares grønne buffersoner langs med både nordre og søndre bekkeløp i øvre delområde.  
 
Konsekvens 
Ny bebyggelse vil føye seg til etablert bebyggelse i området og vil ikke etableres på åskammer eller bryte 
silhuettlinjer. Utbyggingen av området vil med dette ikke ha vesentlige konsekvenser for fjernvirkningen. 
Planendringen viser redusert utbyggingsareal i øvre delområde med bredere grønne korridorer langs 
bekkeløpene, noe som er positivt med tanke på landskapsmessig påvirkning. 
 
 

Profil fra Høydedata på tvers av dalrommet.  
 

5.6  Kulturminner og kulturmiljø 

Dagens situasjon 
Det er ikke kjente automatiske fredede kulturminner i området. Arealene er del av løkkelandskapet i 
Kongsberg med en rekke steingjerder. Løkkelandskapet er vurdert i rapporten «Gruvearbeidernes 
kulturlandskap – Løkkelandskapet i Kongsberg».  
 
Planforslaget 
Planen viderefører vedtatt plan med hensyn til kulturminner. Innenfor planområdet er en helhetlig løkke 
med rydningsrøyser, åkerreiner, tuft og steingjerder satt av til bevaring. I tillegg er fegate gjennom 
området satt av til bevaring og sikret som turdrag. Noe mer steingjerde kan ivaretas i nedre delområde 

Nordre           Øvre  
bekkeløp    delområde 

Søndre  
bekkeløp 

Edvardsløkka, 
tidl. høyskolen 

Tunet på Kampestad 

Kampestad boliger, øvre 
grense for bebyggelse. 

Nedre delområde 

Midtre 
delområde 

Haus Gabelåsen Numedalslågen Beveråsen Planområdet 
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med ny vegutforming. Endring av plassering av skiløype vil medføre behov for åpninger i steingjerdene 
andre steder enn gjeldende plan forutsatte.  
 
Planbestemmelsene fastsetter en inngrepsfri sone på 2 m fra foten av steingjerdene. Langs med 
Kampestadveien og mot steingjerdene i nedre og midtre delområde er byggegrense mot eiendomsgrense 
(midt steingjerde) økt til 6m.   
 
Konsekvenser 
Planendringen vil ikke medføre endringer med hensyn til ivaretakelse av nyere tids kulturminner i form av 
løkkelandskap og fegate/ steingjerder, og vurderes ikke å ha konsekvenser for kulturminner.  
Temaet er grundig redegjort for i beskrivelsen til vedtatt plan.  

 
5.7 Naturverdier og vegetasjon 

Det er gjennomført flere vurderinger av naturmangfold i området. I forbindelse med klage på vedtatt plan 
er det påvist funn av småsalamander i en dam i nedre delområde i 2019. Etter klage ble det vedtatt at det 
skulle tilrettelegges for erstatningsareal for dammen som var forutsatt fjernet.  
Notatene fra begge registreringer er vedlagt saken, (vedlegg V1a og b). 
  
I rapport fra registreringer beskrives området som følger: «Området har i all hovedsak triviell skog (mye 
furu og en del bjørk) og vegetasjon (mye røsslyng, blåbær og smyle), men det er partier i nordøstre deler 
som har rikere bakke, med arter som flekkgrisøre, blodstorkenebb, breiflangre, blåveis og rødknapp. Også 
noe ballblom langs bekkefaret. Det er lite død ved i området. Ingen andre rødlistearter enn ask (VU) ble 
påvist, og denne kun i relativt små trær og busker spredt i området, så den tillegges liten vekt. Også veldig 
lite fremmedarter, kun noen få rødhyll og en brunskog- snegl observert i vestre deler. Noen arter som ikke 
hører naturlig hjemme i området står på fyllingen til den nye veien, som tunbendel, jordrøyk, frømelde og 
vasspepper.» 
 
Foto fra rapport for registrering av 
naturmangfold 
 
Planforslaget 
I endret planforslag er området med dam 
hvor det ble gjort funn av liten salamander 
bevart. Arealet er del av en lekeplass som 
strekker seg ut til bekken gjennom nedre 
delområde, og det vil tilrettelegges for 
vanndam i tilknytning til bekkeløpet.  
 
Erstatningsområde for salamandere vil 
tilrettelegges i forbindelse med areal for 
fordrøyning/ oversvømmelse mellom nedre 
og midtre delområde. 
 
Rapport fra registreringene konkluderer med:  
Det er få eller ingen kvaliteter i de undersøkte delene av området som er viktige for biologisk mangfold i 
nasjonal skala, og en utbygging her vil ikke føre til vesentlige negative konsekvenser. Det er imidlertid en 
del partier i nordøstre deler som har rik bakke, og om det skal bevares noen områder med naturlig 
vegetasjon her, så bør disse prioriteres.  
 
Områder med rik bakke er lokalisert øst for etablert veg. I dette området ivaretas større areal i sørøst i og 
med at planlagt veg ikke krysser søndre bekkeløp og tomtene sør for bekkeløpet er tatt ut. Mot nord 
bevares også en grønn korridor øst for vegtraseen, men her tas et noe større areal i bruk i tilknytning til 
vegen enn det som er tilfelle i vedtatt plan.  
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Konsekvenser 
Naturfaglig rapport omfatter en vurdering av tiltaket med hensyn til naturmangfoldloven §§ 8–10.  
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet. 
 
Utredningen har vært basert på standard metodikk for kartlegging, verdisetting og konsekvensvurdering. 
Kartleggingen har fanget opp eventuelle forekomster av arter og naturtyper i området, og tilstand og 
naturkvaliteter er beskrevet. Feltarbeidet var begrenset til ett besøk, men dette anses som tilstrekkelig for 
å foreta en vurdering av tiltakets konsekvenser for naturmiljøet. 
  
§ 9 Føre-var prinsippet 
Når det treffes en beslutning, uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha 
for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en 
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 
 
Kunnskapsgrunnlaget, gjennom forhåndsundersøkelser og feltarbeid, vurderes som godt. Det er 
gjennomgående lav usikkerhet knyttet til konsekvensvurderingen. 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som øko- systemet er eller vil 
bli utsatt for.  
 
Det er ikke registrert verken naturtyper eller rødlistearter (utenom ask) inne i undersøkelsesområdet, og 
potensialet for rødlistearter anses som lite slik området ser ut i dag. 
Arealtapet i forbindelse med tiltaket er relativt lite. Samlet belastning regnes derfor som liten. 
 
Tiltakshaver har vurdert §§ 11 og 12:  
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense 
skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er 
urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 
Planer for området er endret for å tilpasse seg til registreringer i 
området, dam med salamander er planlagt inn i et «grønt» område 
med tilknytning til bekk og det vil tilrettelegges for våte områder/ 
dammer oppstrøms bekken som vil fungerer som erstatningsareal..  
 

    
Foto fra 
bekken i 
nedre 
delområde 

 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og 
slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av 
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.  
 
Bruk av åpne overvannsløsninger så langt det er mulig, og begrensning av inngrep i naturlige vannveier 
vurderes å gi økt miljøfokus i planen sett i forhold til vedtatt plan.  
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5.8 Friluftsliv, rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, folkehelse 

Viktige turveger fra Raumyr Nord områdene krysser planområdet. En turveg som i hovedsak følger ei 
fegate er lokalisert mellom nedre og midtre delområde. En hovedsti opp på Beveråsen følger sona for 
grønnstruktur mellom denne planen og søndre del av Kampestad boliger. I gjeldende planer er det tenkt ei 
framtidig skiløype fra områdene ved Raumyr skole gjennom boligarealene nordover til Bevergrenda.     
 

Foto fra område med turveger sør for tunet på Kampestad gård.  
 
Kongsberg kommune har gjennomført en kartlegging av friluftsområder i kommunen. Arealet er i denne 
kartleggingen vurdert som et svært viktig friluftsområde med høy bruksfrekvens og egnethet.  
 
Planforslaget 
De viktige turvegene i området opprettholdes. Korridoren opp mot Beveråsen utvides i øvre del til en 
landbrukskorridor med ca 50 m bredde i tillegg til turdraget som ligger i søndre del av dette arealet mot 
boligene i Sundtløkka og Folkeløkka. I midtre og nedre delområde er areal for boligformål trukket ut til 
steingjerdene i området. Med dette er de grønne korridorene smalere enn i vedtatt plan. Faktisk situasjon 
vurderes imidlertid å være lik. Det er ikke naturlig å gå på innsida av etablerte steingjerder, slik at opplevd 
grønn korridor har samme bredde. Det er også lagt inn hensynssone på 4 m rundt steingjerdene og 6 m 
byggegrense fra senter steingjerde på boligarealet, slik at faktisk avstand til bebyggelse er like stor. 
Forholdet er også omtalt under kulturminner.  
 
Gangsmetter opprettholdes i planen for å sikre tilgjengelighet til turveger mellom delområder. I tillegg vil 
både fortau og internvegnett i området være del av et turvegnett både for beboere i området og for 
andre.  
 
Skiløype 
Det er ønske om ei gjennomgående skiløype i området fra Raumyr skole og nordover mot Bevergrenda, og 
en trase er lagt inn i kommuneplanens arealdel (se s21) og regulert inn i vedtatte planer i området.  
Det er krav til en 4,5 m bred trase for framkommelighet med løypemaskin. Etablering av en trase med 4,5 
m bredde vil berøre steingjerder i området rundt planen, og en smalere trase for skuterspor vurderes å 
være mer hensiktsmessig og mer skånsom for omgivelsene. Denne diskusjonen må tas på et mer 
overordnet nivå og planen viser en trase med 4,5 m bredde.   
 
Reguleringsformål er kombinert formål turveg/ skiløype. På deler av strekningen ligger fegata ivaretatt ved 
siden av denne traseen og vil benyttes både før og etter etablering av ei eventuell skiløype. Tiltaket 
omfattes ikke av krav til gjennomføring.   
 
Plassering av løypetraseen er delvis flyttet i forslag til ny plan. I området sør for tunet på Kampestad gård 
var løypa lagt innenfor steingjerdene mellom bolig og steingjerde. Traseen hadde en 90 graders knekk og 
var foreslått tett på eksisterende steingjerde. I ny plan er skiløypa flyttet ut til korridoren ved siden av 
fegata og vil krysse et areal avsatt til fordrøyning. Traseen vurderes å være enklere å drifte, og vil i mindre 
grad berøre steingjerdene i området.  
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Kartet viser trase for skiløype i forslag til ny kommuneplanens arealdel. 

Foto over viser steingjerder i området vest for 
snuhammer ved tomt 24. Steingjerdet mot 
landbruksareal er godt bevart. Mot vest 
avgrenses turstien av en lav bergrygg. 
 

Foto over viser steingjerder vest for låven på 
gårdstunet. Bredden mellom to godt bevarte 
steingjerder er i dette området 2,5-3m  
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Konsekvens 
Planforslaget vurderes å ha liten konsekvens med hensyn til friluftsliv og tilgjengelighet til bakenfor-
liggende turområder. Utbygging av området vil medføre økt avstand fra dagens boligarealer ut til større 
friområder. Dette forholdet er imidlertid avklart i vedtatt plan for området og planendringen gjør kun 
mindre justeringer basert på hensiktsmessighet.  
 
For folkehelse legger tiltaket til rette for boligområder med god tilgjengelighet til friluftsområder og 
løypenett i områder uten vesentlig trafikkstøy eller annen forurensning.  
 

5.9 Landbruk 

Området rundt tunet på Kampestad er dyrka mark. Arealene drives ikke lenger, men holdes åpent og 
danner luft og rom rundt bygningene. Utsnitt fra Norske gårdskart viser at skogbruksarealene i stor grad 
har lav og middels bonitet, men at et område med høy bonitet er lokalisert oppover langs med søndre 
bekkeløp i øvre delområde.  
 
Kart fra Nibio, bonitet. 
 
Planforslaget  
Arealet rundt tunet avsettes til 
landbruk som buffer mot ny 
bebyggelse.  
Ved søndre bekkeløp i øvre del 
reduseres areal for utbygging i 
og med at bekken ikke krysses 
med veg. Turvegen i området 
avsettes til turdrag/ turveg, 
mens øvrig areal foreslås 
regulert til landbruk. Dette 
medfører at arealene med høy 
bonitet ivaretas som 
skogbruksareal.   
 
Konsekvenser 
Vedtatt og revidert plan 
medfører nedbygging av 
skogsareal. Konsekvensene for 
landbruket vurderes likevel å 
være begrenset. Planendringen 
tilrettelegger for økt areal 
avsatt til landbruksformål i 
forhold til vedtatt plan.  
 
Landbruksadkomst til arealene ivaretas nordøst i planen ved tilknytning til eksisterende traktorveg fra 
snuhammer. 
  

5.10 Barn og unges interesser, lekeplasser 

Det er i dag etablert en gapahuk i nedre delområde. Bestemmelsene i gjeldende plan fastsetter at denne 
skal flyttes til øvrig egnet areal for grønnstruktur/ lek før utbygging i området. Områdene, især i nedre 
delområde benyttes til lek av unger fra nabolaget. For øvrig vurderes turveg og stier å være de arealene 
som er mest i bruk.  
 
Planforslaget 
Prinsippet med å fordele nærlekeplassen med ulike funksjoner i de ulike delområde opprettholdes. 
Arealene for lek er samlet til ett areal per delområde, i tillegg til at det skal etableres småbarnslekeplasser 
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innenfor BKS1 og felles for BKS 2 og 3. Det vurderes som mer viktig å etablere kvalitet på færre arealer, 
enn å opprettholde mange små arealer.  
 
I nedre delområde, som i dag i størst grad benyttes til lek, er størrelsen på samlet lekeareal økt, i tillegg til 
at det er vist bredere grønn korridor klangs med bekken mellom BKS1 og eneboligtomtene i BFS1-4. 
Lekeplassen i nedre delområde er også lokalisert i tilknytning til bekken, og det vurderes å etablere 
muligheter for lek med vann. Lekearealer i nedre delområde vurderes å være godt ivaretatt. 
 
I midtre delområde foreslås ett område for lek, med noe redusert areal. Området er godt lokalisert, solrikt 
og i tilknytning til gangveg. Her tenkes det etablert ei lita ball-løkke og mulighet for en mindre akebakke.  
Tre tomter vest i feltet vil ha lenger avstand enn 50m.  Trafikken på vegen er svært liten og avstanden 
vurderes ikke å være et problem.  
 
Øvre delområde er bratt og utfordrende, også for å etablere gode lekearealer. Det er valgt ett felles areal 
sentralt i området som vil etableres som en samlingsplass med tilrettelegging for mindre barn. Avstanden 
til de tre øverste tomtene vil være mer enn 50 m, for øvrig dekkes alle tomtene av området. Med bare 
eneboligtomter i øvre del av feltet vil trafikken langs veiene være liten og vegen trygg å ferdes på for barn 
fra de øverste tomtene. Innenfor areal for konsentrert bebyggelse vil det etableres småbarnslekeplass. 
 

 
Foto fra areal avsatt til lek i nedre delområde. Arealene omfatter dam hvor det er registrert liten 
salamander. Det tilrettelegges for dam i tilknytning til bekken som ligger i tilknytning til arealet.  
 
Strøkslekeplass er i gjeldende plan forutsatt opparbeidet på Edvardsløkka ved Vibehaugen, og dette 
videreføres. Det er avtalt bidrag til denne gjennom innbetaling til fond. Dette vil være den nærmeste 
strøksleikeplassen for området. I dag er Raumyr skole nærmeste etablerte strøkslekeplass.  
 
Konsekvens  
Konsekvensene av utbygging av arealer som i dag benyttes til lek er vurdert i vedtatt plan. Gapahuken i 
området flyttes, og det tilrettelegges for areal for lek innenfor planen som vil kunne benyttes også av 
nabolaget.  
 
Samlet areal for lek reduseres med ca 500 m2. Reduksjonen omfatter i all hovedsak øvre delfelt og små 
arealer tilrettelagt for de minste. Erfaring tilsier at denne aldersgruppen leker mye i egne hager, og også at 
disse lekeplassene har en funksjon i noen få år mens barna er små og så blir stående til nedfalls inntil det 
kommer en ny periode med små barn i feltet. Plassering av ulike boligtyper en endret i planen slik at vegen 
fra tomtene med økt avstand til lekeplass er svært lite trafikkert, både i midtre og øvre del.  
 
 

5.11 Trafikkforhold 

Adkomst til områdene er via Frogs vei og benytter videre Kampestadlia/ Bellerudløkka.  Kampestadlia er 
etablert sør for planområdet og Bellerudløkka mellom midtre og øvre delområde inn til nordre del av 369R 
Kampestad boliger. Trafikkforholdene vil ikke endres sett i forhold til vedtatt plan, antallet boenheter er 
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tilsvarende og vegsystemene endres i svært liten grad. Trafikktall basert på full utbygging i området for 
nedre del av Kampestadlia er oppgitt til ÅDT 1500 med reduksjon til 1400 ovenfor Kampestadlia 
barnehage. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Kollektivtrafikk og gangforbindelser   
Det er etablert gangveg/ fortau fra Kongsberg sentrum fram til området og videre langs med Kampestadlia 
opp til asfaltert snuplass for buss. Det er per i dag ikke planer om at bussruta vil forlenges inn til denne 
snuplassen. 
 
Planforslaget 
Trafikkmengder og adkomstveger 
I øvre del medfører endringene betydelig redusert antall meter veg, men noe økt stigning. Positive 
konsekvenser for miljø og arealbruk vurderes å veie tyngre enn stigningsforholdene som ikke overstiger 
10%. 
I midtre del opprettholdes situasjonen i vedtatt plan med kun små justeringer. 
I nedre del flyttes hovedavkjøringen fra Kampestadlia. Mulighet for innkjøring opprettholdes tvers over for 
innkjøring til barnehagen. Begge avkjørsler vil ha begrenset trafikkmengde.  
 
Trafikksikkerhet og gangforbindelser  
Det er etablert fortau langs med Kampestadlia og Bellerudløkka til snuplass for buss. Fortauet skal 
videreføres fram til ny veg til øvre delområde, forholdet omfattes av rekkefølgekrav.   
Trafikkmengden på Kampestadlia og Bellerudløkka er begrenset og krysningspunkter for myke trafikanter 
er lagt til områder med god oversikt. 
 
Konsekvens  
Endringen medfører ikke konsekvenser for trafikkmengde eller støyforhold. 
 
I øvre del vil adkomstvegen ha stigning inntil 10 %, som er brattere enn vedtatt plan. Adkomsten omfatter 
få boliger da det er tilrettelagt for eneboliger øverst i feltet, og negativ konsekvens oppveies av positiv 
konsekvens for miljø gjennom bevaring av bekkeløp og redusert areal til utbygging/ økt areal til landbruk/ 
grønnstruktur.  
 
Øvrige endringer vurderes ikke å ha vesentlige konsekvenser for trafikkforhold.  
 

5.12 Teknisk infrastruktur, vann, avløp og overvann 

Det ligger nylig opparbeidet kommunalt vann- og avløpsnett i Kampestadlia. Vannforsyningen er tilknyttet 
trykkøkningsstasjon i kryss Kampestadlia/Frogs vei, og har god kapasitet for både brannvann og økt 
utbygging. Spillvann ledes med selvfall til nylig etablert pumpestasjon ved Liahengsle.  
 
Eksisterende bebyggelse i området er tilknyttet kommunalt nett, med unntak av Kampestad gård.   
 
Oppstrøms planområdet mot øst ligger et skogsområde med overvannsavrenning gjennom feltet. 
Avrenningen fordeles på to bekker som ledes til bekkeinntak i hhv. Kampestadveien og Hengsleveien. Hvis 
vannføringen i bekkene overstiger kapasiteten til bekkelukkingene vil vann renne ukontrollert på 
overflaten langs veier, i hager og mellom boliger. I tillegg krysser flomveien både Numedalsbanen og Fv. 
2774. Dette er eksisterende problemstillinger i dagens situasjon, helt uavhengig av utbygging av feltet 
ovenfor. Det er registrert kapasitetsproblemer i begge bekkeløp. Beregninger viser at dagens situasjon for 
søndre bekkeinntak og bekkelukking ikke er tilfredsstillende ift. lovverk og flomveiledere. Nordre bekkeløp 
har ved tidligere større regnhendelser oversvømt jordbruksarealer på Kampestad gård.   
 
 
Planforslaget 
VA-plan er vedlagt planforslaget. Utbyggingen av området er inndelt i delområder for etappevis utbygging, 
med start i nedre område mot Doppesvingen. Spillvann etableres som selvfallssystem og vil ledes gjennom 
delområdene for tilknytning til kommunalt nett i Kampestadlia, nedstrøms nedre område. Det etableres 



Reguleringsendring 460R-2 Kampestad Terrasse Boliger, Kongsberg kommune 27 

ringforsyning på vann i nedre og midtre område, med to tilknytninger til kommunalt nett. 
Hovedledningsnett plasseres fortrinnsvis i veiarealer. Tilgjengelighet for fremtidig vedlikehold sikres ved 
byggegrenser og avstandskrav.    
 
Overvann 
Overvannshåndteringen skal utføres med bakgrunn i NVE`s tretrinnsstrategi, tilpasset fremtidige 
klimaendringer, med fokus på bærekraft og lavt CO2 fotavtrykk, samt rasjonelle løsninger for drift og 
vedlikehold. Det etterstrebes løsninger som opprettholder vannets naturlige kretsløp. Små regnhendelser 
skal ivaretas internt på hver tomt. Ved større regnhendelser skal overvann ledes i hovedsakelig åpne 
grøfter til bekkeløp og felles fordrøyningsarealer. 
  
Nytt boligfelt må ta hensyn til avrenning fra oppstrøms nedbørfelt. Avrenningen fordeler seg på to bekker 
som renner gjennom planområdet og videre i eksisterende bekkelukkinger ned mot Numedalslågen.  
Det er gjort kapasitetsberegninger av eksisterende bekkelukkinger og flomberegninger av eksisterende 
bekkeløp. Beregninger viser at nordre bekkelukking har ok kapasitet, mens søndre bekkelukking ikke har 
tilstrekkelig kapasitet ved dagens situasjon. 
 
Det vil økes kapasitet på eksisterende bekkeinntak i søndre bekkeløp for å kunne utnytte makskapasitet på 
nedstrøms bekkelukking. For å begrense flomtoppene ved store regnhendelser vil det det etableres flere 
åpne fordrøyningsmagasiner langs søndre bekkeløp. Fordrøyningsmagasiner plasseres ved eksisterende 
våtområder. Dimensjonerende flomverdier er satt til 200 år.  
 
Det er ikke ønskelig med sikring rundt fordrøyningsarealer/dammer i form av gjerder, men ønske om at 
disse skal inngå som naturlige elementer i området. med tanke på sikkerhet er det viktig at arealene 
utformes på en slik måte at det er lett å komme opp igjen om en skulle falle uti. Dybden på magasinene 
skal helst ikke være for stor, og kantsoner må ha slakt fall. 
 
Flomverdier høyere enn bekkelukkingens kapasitet vil lede overvann til flomveier. Flomveier nedstrøms 
planområdet berører eksisterende bebyggelse, Numedalsbanen samt fylkesvei.  
Flomverdier, før og etter utbygging, er beregnet med NVE-formelverk og «den rasjonelle metode». 
Beregninger og detaljprosjektering vil kvalitetssikres og dokumenteres før igangsetting.  
 
Søndre bekk: 
Kapasitet i dagens bekkelukking er beregnet til cirka 250 l/s. Dette tilsier at bekkelukkingen vil kunne 
håndtere en flom med gjentaksintervall på inntil 2 år (Q2 + 30%). En 200 års flom er beregnet til 730 l/s. 
Konsekvenser ved vannføring i flomveier vurderes i dette området til å være moderate/høye. Det er derfor 
valgt å sette dimensjonerende gjentaksintervall til 200 år (Q200 + 30%). 
Nøkkeltall 
Q200_før = 730 l/s 
Q200_etter = 925 l/s 
Qinntak_før = 260 l/s 
Qinntak_etter = 300 l/s  
Vfordr_200 = 2250 m3 
 
Mindre tiltak for nordre bekk vil også utføres for å unngå fremtidig oversvømmelse av jordbruksarealer på 
Kampestad gård.  
 
Konsekvens 
Utbygging av teknisk infrastruktur i området muliggjør tilknytning av èn eksisterende bolig. 
 
Flomhendelser i søndre bekk vil sikres mot inntil 200 års hendelser (Q200 + 30%), og vil medføre en vesentlig 
forbedring fra førsituasjon (Q2 + 30%) for eksisterende bebyggelse, Numedalsbanen samt Fv 40.  
Planens fokus på naturlig håndtering av overvann vil bidra til biologisk mangfold og gode 
rekreasjonsmuligheter. 
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5.13 Grunnforhold, risiko og sårbarhet 

Berggrunnen i området består ifølge NGU sine kartsider av; Kvartsdiorittisk gneis, vanligvis båndet og mig-
matisk, amfibolførende, stedvis granatførende. Inneholder linser av amfibiolitt, intrusjonsalder c. 1529-
1492 mill. år. 
Det er lite løsmasser i området som er registrert med mye bart fjell og impediment. Disse områdene er 
registrert som uegnet for infiltrasjon (NGU).  
 
Området er vurdert iht sjekkliste for risiko og sårbarhetsvurderinger iht DSB sin veileder fra 2017 med 
tilleggstema.  
 

HENDELSES-
TYPE 

KATEGORI AKTUELT  VURDERING 
 Ja/ Nei  

Natur- 
hendelser 

Ekstremvær 
Storm og orkan Nei Ikke særskilt 
Lyn- og tordenvær Nei Ikke særskilt 
Flom 
Flom i sjø og vassdrag Nei  
Urban flom/ overvann Ja Ivaretas gjennom plan for 

overvannshåndtering 
Skred 
Skred (Kvikkleire, jord, fjell, snø) 
inkludert sekundærvirkninger. 

Nei  

Skog og lyngbrann 
Skogbrann Ja Slukkevannsforsyning ivaretas i 

prosjektet.  
Lyngbrann Ja Slukkevannsforsyning ivaretas i 

prosjektet. 
Andre 
uønskede 
hendelser 

Transport 
Større ulykker (veg, bane, luft, sjø)  Nei  
Næringsvirksomhet 
Utslipp av farlige stoffer Nei  
Akutt forurensning Nei  
Brann/ eksplosjon i industri 
(tankanlegg, oljeterminal, LNG-
anlegg, raffineri).  

Nei Ingen slike anlegg i området 

Brann  
Brann i transportmiddel (veg, 
bane, luft og sjø)  

Nei  

Brann i bygninger og anlegg 
(sykehus, sykehjem, skole, 
barnehage, idrettshall/ 
tribuneanlegg, asylmottak, fengsel, 
hotell, store arbeidsplasser, 
verneverdig/ fredet kulturminne)  

Nei  

Eksplosjon 
Eksplosjon i industrivirksomhet Nei  
Eksplosjon i tankanlegg Nei  
Eksplosjon i fyrverkeri eller 
eksplosivlager 

Nei  

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/ infrastruktur 
Dambrudd/ dvs  Nei  
Distribusjon av forurenset 
drikkevann 

Nei Ikke særskilt 

Bortfall av energiforsyning Nei  
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Bortfall av telekom/ IKT Nei  
Svikt i vannforsyning Nei  
Svikt i avløpshåndtering/ 
overvannshåndtering 

Nei  

Svikt i framkommelighet for 
personer og varer 

Nei  

Svikt i nød og redningstjenesten Nei  
    
Tilleggs- 
tema 

Fare forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende eller kjørende.  
Til skole, barnehage Nei  
Til nærmiljø-/ idrettsanlegg Nei  
Til forretning Nei  
Til kollektivholdeplass Nei  
Tidligere bruk 
Er området påvirket / forurenset 
fra tidligere virksomhet 

Nei  

Gruver, sjakter, steintipper Nei  
Militære anlegg Nei  
Industrivirksomhet Nei  
Ulovlig virksomhet 
Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ 
terrormål 

Nei  

Finnes det potensielle sabotasje-/ 
terrormål i nærheten. 

Nei  

 Annen Forurensning   
    

 
Konsekvens 
Støy, trafikkforhold og trygge skoleveger er vurdert i planarbeidet. Fare for urban flom er gjennomgått i 
fagrapport VA. 
 
Det er ikke særskilte konsekvenser med hensyn til risiko og sårbarhet utover ny løsning for håndtering av 
overvann.  
 

5.14 Støyforhold 

Det er beregnet støy i forbindelse med vedtatt plan. Støysoner er lagt inn i plankartet og støyvoll er delvis 
opparbeidet. For trafikk langs Baneveien og Frogs vei er det etablert en infrastrukturfond som utbygging i 
området må bidra til. Forholdet må løses i en utbyggingsavtale med Kongsberg kommune.  
 
Planforslaget 
Planen medfører ingen vesentlig endring i trafikkbildet, og vedtatte bestemmelser videreføres.  
Etablering av adkomstveg til nedre delområde medfører en åpning i etablert støyvoll. Massene som flyttes 
kan benyttes til økt skjerming mot boliger i Doppesvingen vest for kryssområdet.  
 
Konsekvenser 
Det er krav til etablering av støyskjerming i resterende del av BKS1 før brukstillatelse gis til boliger i 
området. 
 

5.15  Tilgjengelighet og universell utforming 

En andel boligtomter tilsvarende en tredel av tomter til frittliggende bebyggelse vurdert å være særlig 
egnet for universell tilgjengelighet.  
 
Tomtene omtales i bestemmelsene i § 5.1.f. Det antas å være stor sannsynlighet for at det vil etterspørres 
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søknad om endring av hvilke tomtenummer som skal følge denne paragrafen. Det er imidlertid ikke per i 
dag funnet framgangsmåter som fungerer bedre.  
 
For områder med konsentrert småhusbebyggelse gjelder kravet om 1/3 av boenhetene generelt, og 
andelen skal dokumenteres ved byggemelding.  
 
Fortau i området følger Kampestadlia og Bellerudløkka. Kampestadlia er etablert med stigning 10 %. 
Gangveg i midtre delfelt vil også etableres med stigning 1:10 av terrengmessige årsaker.  
 
For utbygging av minihus vil tilgjengelighet være et vanskelig krav å oppfylle, som står i motsetning til 
nettopp ønsket om å minimere arealene. Felles hus og ekstra soverom for utleie må tilrettelegges for 
tilgjengelighet. For boenhetene vil det søkes å kunne tilby enheter som ivaretar kravet ved salg. For øvrig 
vises det til utbygging av boliger på Edvardsløkka der en betydelig større andel enn 1/3 av boenhetene vil 
tilrettelegges for tilgjengelighet. Med prosjektet der vil andelen i området som helhet oppfylles med god 
margin.   
 

5.16  Mobilitet, klima, energiforsyning og alternative energikilder 

Områdene er tidligere godkjent for utbygging, og revidert planløsning vil medføre svært begrenset endring 
med tanke på klima og mobilitet. Lokalisering av områder for tett bebyggelse tettere på bussholdeplasser 
og samleveg vil kunne redusere bruk av bil ytterligere.  
 
Området er lokalisert 2-3 km fra sentrum. Barnehage er etablert rett utenfor planområdet og det er gode 
gang-sykkelforbindelser både til skole og sentrum. Men ny gangbru over Lågen vil også avstanden til 
idrettsanleggene ved Kongsberghallen og Idrettsparken bli betydelig kortere.  
 
Utbygging i området vil følge kommuneplanens krav til parkering mht bil og sykkel.  
Ved utbygging med minihus vil parkeringsdekningen reduseres, men gode sykkelparkeringsmuligheter 
etableres. På sikt er det planer om utbygging av et betydelig antall boenheter på Edvardsløkka. I dette 
området vil det kanskje kunne etableres mobilitetsløsninger som bildeling mv som det kan være mulighet 
for å knytte seg til også for beboere i Kampestad Terrasse.   
 
Planforslaget 
Kongsberg kommune har tidligere, for en tilsvarende boenhet i sone A (ved sentrum), en estimert 
kjørelengde på 7 km daglig. Med utviklingen av Edvardsløkka til nærsenter med dagligvare mv. vil 
områdene også her ha begrenset behov for bruk av bil, og daglig kjørelengde anslås til 10 km. Da vil en 
boenhet bidra med et årlig utslipp på 0,45 tonn CO2 basert på et utslipp på 0,13/ km. Med økt andel 
elektriske kjøretøy vil det reelle utslippet i fremtiden sannsynligvis være lavere. 
 
Naturtype 
Utbygging av området vi ta i bruk areal som i dag er vegetasjonskledt. Utbygging av myrområder står for 
desidert størst klimagassutslipp på grunn av myrene evne til å binde CO2. Det er ikke myr eller våtmark i 
området, men to bekkeløp og et areal som tidvis står under vann. Planendringen reduserer areal som 
bygges ned og ivaretar i større grad bekker og arealer som tidvis oversvømmes som grønnstruktur.   
 
Vegetasjon 
Vegetasjonen i området er varierende i de ulike områdene. I midtre og nedre delområde er det glissen/ 
middels tett skog. Deler av øvre delområde har tettere vegetasjon, i dette området er arealene som 
foreslås bygget ut betydelig redusert. Klimagassutslipp er høyest ved utbygging av tett skog.  
 
Byggeplass og anleggsvirksomhet 
Hoveddelen av klimagassutslippene fra byggeplass og anleggsvirksomhet omfatter forbrenning av 
drivstogg. Bruk av biodiesel vil kunne redusere utslippene med mer enn 50 %.  
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Håndtering av overvann 
Åpne løsninger for overvann bidrar til redusert utslipp av klimagasser gjennomredusert behov for kummer 
og ledningsnett/ fordrøyningsanlegg. Reduksjonen har begrenset betydning i et klimagassregnskap, men 
har stor betydning for miljø og trivsel i området. I revidert plan er hoveddelen av bekkeløpene bevart 
åpne, og det er avsatt bredere korridorer med grønnstruktur langs bekkene. Fordrøyning av overvann ved 
større regnhendelser skjer ved bruk av oversvømmelsesarealer.  
 
Transport i drift 
Transport i drift står for den største utslippskilden fra området. Etablering av servicefunksjoner på 
Edvardsløkka og kort avstand til Kongsberg sentrum vil kunne bidra til økt bruk av sykkel i området. Tiltak 
som kan redusere bruk av privatbil er delingsordninger for bil, godt tilrettelagt parkering og 
lademuligheter for el-sykkel, samt bedret kollektivtilbud. Med utbyggingen på Edvardsløkka vil disse 
grunnlaget for etablering av denne type tilbud i området være godt.    
 
Bygningsmasse 
Tradisjonell utbygging etter TEK 17 med armert betongfundament, LECA blokker og trevirke, 
sammenliknes med utbygging av passivhus. For begge utbyggingsløsningene vil energibruk i drift utgjøre 
hoveddelen av utslippet, og frittliggende bebyggelse forbruker mer energi enn konsentrert bebyggelse. 
Redusert klimagassutslipp med bakgrunn i forbruk av energi med utbygging av passivhus kan antas å være 
i størrelsesorden 20-25%, mens total reduksjon i klimagassutslipp basert på bygningsmassens totale 
livsforløp ligger i størrelsesorden 10- 15 %.   
 
Energikilde 
Utbyggingen vil forholde seg til TEK 17 og de krav som her gjelder med tanke på energi. Vurdering av 
alternative løsninger vil foreligge til utbygging av det enkelte delområde.  
 
Konsekvens 
Transport i drift er i de aller fleste sammenhenger den største kilden til klimagassutslipp. I forhold til 
sammenliknbare utbyggingsarealer i Kongsberg vil transport til/fra området Kampestad sannsynligvis ha 
økt sykkel/ gangandel, især etter utvikling av Edvardsløkka med servicefunksjoner som dagligvarebutikk.  
 
Utbygging av området basert på naturtype og vegetasjon vil ikke medføre begrensede negative 
konsekvenser. Bekkeløp ivaretas og det tilrettelegges for åpne oversvømmelsesarealer.  
 
For bygge- og anleggsvirksomhet i området vil bruk av biodiesel/ elektriske anleggsmaskiner kunne 
redusere klimagassutslippene.  
 
Valg av materialer ved utbygging har betydning, bruk av f.eks passivhus standard vil kunne redusere 
klimagassutslippene fra bygningsmassen i området.  
 
Energikilde vil ha betydning for klimagassutslipp fra området, økt bruk av solceller/ solfangere eller 
geovarme vil kunne redusere utslippene.  
 
Transport i drift står for den største kilden til klimagassutslipp. Tiltak for å redusere bruk av privatbil vil 
kunne ha vesentlig betydning for utslipp fra området.   
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6       GJENNOMGANG AV INNKOMNE MERKNADER TIL SAKEN 
 
6.1 Innkomne merknader til varsel om oppstart av planendring for   

Kampestad Terrasse Boliger, PlanID 460R-2, Kongsberg kommune 

 
  

Bane Nor 
13.04.2021 

Viser til at gjeldende plan har inntatt et krav fra Bane Nor i bestemmelsene § 3.5 
om at tiltakshaver skal sikra at kultverttiltak ikke fører til økt fare for flom-, 
erosjonsskader etc for byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng nedstrøms 
jernbanen. Krever at denne bestemmelsen opprettholdes.  
Bane Nor har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen og informasjon 
om disse finnes i veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging samt i teknisk 
regelverk.  
 

Kommentar:  I planendringen 460R-2 er overvannshåndteringen omprosjektert. Det skal nå ikke 
utføres kulverttiltak ved jernbanen. Flomverdier og nødvendig fordrøyningsvolum i 
bekkeløp dimensjoneres for å håndtere en 200-års flom inkl. klimafaktor iht. Bane 
Nor - teknisk regelverk.  
 

NVE 
15.04.2021 

Viser til varslingsbrev og korrespondanse i anledning tidligere vedtatt plan. 
Endringene som nå foreslås er i tråd med NVE sine tidligere innspill og merknader. 
Det er svært positivt at planen nå endres for å få på plass en bedre håndtering av 
bekkene og overvannet.  
 
Den nye planen har fokus på å bevare naturlige vannveier, våtområder og begrense 
inngrep i og antall kryssinger av bekkeløp. Det planlegges for åpne 
fordrøyningsdammer og oversvømmelsesarealer. Positivt at overvannsløsningene 
nå spiller på lag med de naturlige løsningene og at eksisterende våtområder blir 
brukt og ivaretatt. Dette vil både ivareta sikkerheten mot skade fra overvann bedre, 
men også i større grad ivareta naturlige områder og bidra til et godt bomiljø.  
 
Reguleringsplanen må vise hvordan overvann skal infiltreres, fordrøyes og overføres 
trygt til resipient. Det må også vises hvordan dette skal gjøres uten negative 
konsekvenser for grunnvann, overflateavrenning, bekker mm. Terrengets og 
grunnens naturgitte forutsetninger for å infiltrere, fordrøye og lede vekk bør 
opprettholdes. Flomveier og fordrøyningsarealer bør sikres i planen (plankart og 
bestemmelser).  
 
Viser til en rekke veiledere for informasjon og veiledning.   
 

Kommentar:  Innspillet ivaretas i planer for overvannsløsning for området.  
 

Statsforvalteren i 
Oslo og Viken, 

19.04.2021 
 

Redegjør for Statsforvalterens rolle. Innspill til planen:  
Fokus i planendringen er å legge til rette for bevaring av naturlige vannveier, 
våtområder samt å begrense inngrep i og kryssing av bekkeløp, samt etablering av 
fordrøyningsarealer og oversvømmelsesarealer.  Dette åpner for gode helhetlige 
løsninger som også gir økt kvalitet til uteområder. Det vil være et godt 
forebyggende tiltak for å minske risiko for skader som følge av flom og overvann i 
fremtiden. Viser til Miljødirektoratet sin veileder til tema.  
 
Positive til samling av lekeplassene i det enkelte delområde, men ser negativt på at 
antall lekeplasser reduseres. Grøntarealer skal ikke sees på som erstatning for 
lekeplasser. Ved avstand på mer enn 50 m bør det sees på mulighet for snarveier 
mellom områdene. Viser til rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, spesielt 
punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldre, samt punkt 5a som 
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fastslår at arealer og anlegg som brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Viser til MD sitt rundskriv t-2/08 
om barn og planlegging og KMD sin veileder Barn og unge i byggesak.  
 
Stiller spørsmålstegn ved om det er riktig at lekeplassen legges til området med 
dam for salamander. Etablering av lekeplass kan virke negativt for livet i dammen.  
 
Viser til at planen må redegjøre for hvordan de miljørettslige prinsippene for 
offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er fulgt opp. Forutsetter 
at utfyllende rapport for naturmangfold inngår i høringsdokumentene til offentlig 
ettersyn av planen.  
 

Kommentar:  Nærlekeplass for området er opprettholdt delt i tre delområder slik også gjeldende 
plan viser. Samlet areal til nærlekeplasser er økt med ca 380 kvm i området til i 
overkant av 2,2 daa. Småbarnslekeplasser for frittliggende boligbebyggelse er tatt 
ut av planen. Det vurderes å være bedre å opparbeide ett areal med økt kvalitet 
framfor å ha små arealer mange steder i området. Innenfor areal til konsentrert 
bebyggelse skal det etableres egne småbarnslekeplasser, og disse vil også utgjøre et 
tilbud til frittliggende bebyggelse.  Tema redegjøres nærmere for i kapittel 5.9 om 
lekeplasser.  
 
Om areal for salamander er det akseptert å finne erstatningsareal. Det tilrettelegges 
for at dam i området flyttes ut til bekken, og et større våtområde mellom nedre og 
midtre delområde vil være godt tilrettelagt for å huse salamanderne utenfor areal 
til lek.  
 
Det redegjøres for forholdet til naturmangfoldloven i kapittel 5.6. 
 

Viken 
fylkeskommune, 

19.04.2021, brev 
og e-post som 

gjelder 
vannkvalitet. 

Redegjør for fylkeskommunens rolle i plansaker.  
Ber tiltakshaver og kommunen om å vurdere FNs bærekraftmål og hvordan dette 
kan ivaretas i planarbeidet.  
 
Forutsetter at det redegjøres for forholdet til aktuelle retningslinjer. 
Viser til at det er viktig at ikke løsningene som er fremkommet så langt i prosessen 
er til hinder for at nye innspill kan ivaretas.  
 
Planendringen innebærer endring av lekeplasser. Det må redegjøres for eventuelle 
avvik fra kommuneplanens bestemmelser for dette tema. Rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unges interesser må legges til grunn, og reguleringsplanen 
må sikre gode og tilstrekkelige lekeplasser i tråd med retningslinjene. Dersom 
tiltaket berører eksisterende friområder eller fellesarealer som er egnet for lek eller 
uregulerte områder som barn bruker som lekeareal, skal det skaffes fullverdig 
erstatning.  
 
Området er i sin tid vurdert mht arkeologiske registreringer, og det er ikke kjente 
automatisk fredede kulturminner i området. Planbestemmelsen om meldeplikt iht 
kulturminneloven ved funn under anleggsarbeider, videreføres.  
Det foreligger ikke kommentarer fra avdelingene for kulturarv, nyere tids 
kulturminner eller avdeling for samferdselsplanlegging og forvaltning.  
 
Vannmiljø: Positive til en omregulering som reduserer inngrep i dagens bekkeløp og 
øker bruken av åpne fordrøyningsarealer.  
 
Minner om regional plan for vannforvaltning i vest-Viken 2016-2021 som har 
fastsatt mål for vannmiljøet i alle vannforekomstene i vannregionen. Vi forutsetter 
at det gjøres en konkret vurdering av om planforslag vil kunne påvirke fastsatte 
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miljømål, jfr vannforskriften og den regionale vannforvaltningsplanen. Dersom 
planforslaget vil kunne påvirke miljømåla må det gjøres en egen vurdering etter 
vannforskriftens §§ 12 om ny aktivitet eller ny inngrep.  
 
Minner om §1 i forskrift om fysiske tiltak i vassdrag sier at det uten tillatelse er 
forbudt å gjennomføre fysiske tiltak som medfører eller kan medføre fare for 
forringelse av produksjonsmuligheter for fisk eller andre ferskvannsorganismer.  
 

Kommentar:  Planen medfører små endringer mht vedtatt plan sett i forhold til antall boenheter, 
samordnet areal og transportplanlegging. For tema lekeplasser vises det til 
kommentar til merknad fra Statsforvalteren.  
Areal for lek vurderes å være godt ivaretatt i planen.  
 
For vurdering etter vannforskriften vises det til kapittel 6 i fagrapport vann, 
spillvann og overvann.  
 

Marianne 
Ormåsen Bjerke, 

18.04.2021 

Bodd i Kampestadlia 87 i 7 år, kjøpte tomta for åtte år siden. Har i alle disse årene 
ventet på at det skal bygges på arealene som omreguleres og at det skal ryddes i 
skogen nedenfor huset. Det er et villniss av trær som er til stor sjenanse og vesentlig 
ulempe. Redde for at trær skal velte i vindvær, de skygger for sola og medfører at 
vannet ikke tørker opp, noe som medfører store mengder mygg og helseplager. 
Deprimerende å se at trærne vokser og skygger med og mer. Kjøpte tomta for å bo 
på ei solfylt tomt og ikke i skogen slik det er nå.  
 
Leser på kommunens nettsider at en reguleringsplan kom i 2012, nå er det på tide 
at det gjøres noe med skogen, det er ikke viktig med bebyggelse, men at skogen 
fjernes.  
 
Leser i beskrivelsen at det skal sørges for at bekken renner og at vannet ikke står 
stille, dette er viktig for bekjempelse av mygg. 
Når kan oppstart av prosjektet forventes?  
 

 Området nedenfor Kampestadlia 87 er KKE sin eiendom, og avsatt til skiløype/ 
turveg.  Naturlige våtområder langs et bekkeløp har viktige flomdempende 
egenskaper, og det er viktig å bevare mest mulig mtp. flomsikring av nedstrøms 
bebyggelse. I tillegg bidrar slike områder til CO2 lagring og biologisk mangfold.  
 

PK Hus AS, 
16.04.2021 

På vegne av PK Hus AS kommer det en merknad til varsel om oppstart av planarbeid 
for Kampestad Terrasse 460-2R. 
 
Kampestad Terrasse ligger midt imellom søndre og nordre del av reguleringsplan 
Kampestad boligområde 369R. Hovedveien igjennom Kampestad Terrasse ble 
planlagt som en del av 369R-planen, og det ble den gang avtalt og plassert 
fremtidige avkjørsel for Kampestad Terrasse. Dette er krysset som er benyttet i 
planen i dag mellom BKS1 og BKS2 i plankartet som er lagt ved varslingen. Ved 
denne vegen var det også planlagt adkomst til det øvre området av Kampestad 
boligområde. Vi ber derfor om at det tas hensyn til denne avkjøringen i 
planforslaget, ved pil eller regulert adkomst frem til planavgrensning.  
 
En kobling av vegene her vil gi merbruk av infrastruktur. Her krysser planlagt veg 
allerede bekken, slik at denne vegkoblingen ikke vil gi ytterligere kryssing av bekk.  
Vegen vil videre krysse et steingjerde i en åpning, på sted som er avklart med 
Buskerud Fylkeskommune (nå Viken).  
 
Under vises kartskisse med tidligere planlagt adkomst til øvre del av Kampestad 
boligområde (Øst 1 og Øst 2), som kan kobles på omtrent i sving etter BKS1. Kartet 
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viser adkomstveg til øvre del av Kampestad boligområde (øst1 og 2). Adkomsten er 
her vist helt nede fra veg som krysser Kampestad Terrasse.  
 
Kartutsnitt nr. to viser utsnitt fra planforslag Kampestad Terrasse. Vegen må isteden 
kobles på ny internveg i Kampestad Terrasse. Se rød ring ved antatt påkoblingspunkt 
mellom vegene. Vi vil ettersende en mer nøyaktig kartskisse.  

 
 

Kommentar:  Det er mulig å tilrettelegge for adkomst til Kampestad Øst 2. I området hvor et kryss 
vil kunne etableres er det forutsatt kryssing av bekkeløpet med veg, og det er ikke 
boligarealer i tilknytning til vegen i dette området. Planen viser med bakgrunn i 
dette en adkomstpil i område for avkjørsel, og så vil en eventuell reguleringsplan for 
kampestad Øst 2 utforme kryssområdet.  
 

 
Merknadene er vedlagt (vedlegg 11).   
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7 KILDER OG GRUNNLAGSMATERIALE 
 
Statlige planer og retningslinjer er premissgivende for utvikling av området. Tiltakets forhold til disse skal 
synliggjøres i planarbeidet.  
 
Statlige føringer:  

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, (26.09.2014) 
Arealbruken og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomiske effektiv 
ressursutnyttelse, men miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet 
og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.    
 

- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Formålet er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging, og gi kommunene bedre 
grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i den løpende planlegging. Retningslinjen skal 
gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/ 
interesser.  
 

- Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging i kommunene høringsutkast 2017 
Formålet med planretningslinjene er å sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere 
klimagassutslipp, å sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene, samt å 
sikre at kommunen bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere 
klimagassutslipp.  
 

- T-1442 Retningslinje for støy i arealplanleggingen, 2016 
Denne retningslinjen skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter pbl. i 
kommunene og berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for 
arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. Formålet er å forebygge støyplager og ivareta stille 
og lite støypåvirkende natur- og friluftsområder.  
 

- Den europeiske landskapskonvensjonen 
Formålet med denne konvensjonen er å verne, forvalte og planlegge landskap og organisere europeisk 
samarbeid på disse områdene. Konvensjonen omfatter alle typer landskap; by- og bygdelandskap, kyst- og 
fjellandskap. Den handler om verdifulle landskap, ordinære landskap og om landskap som kan trenge 
reparasjon. Konvensjonen tar ikke sikte på å hindre endringer, men å påvirke endringene i en retning som 
folk ønsker.  
 
 
Kilder:  
 
NVE Atlas;   Kartsider  
 
NGU, kartinnsyn:  Berggrunnskart, Løsmassekart 
 
DN;    Naturbasen 
 
Artskart:   
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