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1 SAMMENDRAG 
 
Planen utarbeides av Rødshøgda AS som eies av AS Kongsberg Tomteselskap, Backe Prosjekt AS, Bøhmer 
Holding AS og Tommelise Eiendom AS.  
 
Planområdet omfatter hele/del av eiendommene; 8358/1, 8357/1, 8350/1, 8351/1, 8351/3, 8353/2 og 
8354/1 til utbygging, i tillegg til Horneløkka som skal kunne benyttes som et felles friareal for beboere/ 
allmenheten. Det foreligger juridisk bindende utbyggingsavtaler med samtlige grunneiere av arealer som 
skal bygges ut i regi Rødshøgda AS.  
 
Planforslaget regulerer inn mulighet for skiløypetrase øst for planområdet i tillegg til mulighet for 
etablering av skiløype langs med vegen innover til Kjennerudvannet, med tilhørende behov for omlegging 
av vegen. Disse to tiltakene omfattes ikke av rekkefølgekrav og det er ikke inngått grunneieravtaler.   
 

1.1 Kort beskrivelse av området 
Planområdet utgjør en utvidelse av byområdet mot øst/ nordøst i tilknytning til Lurdalsveien og 
Gamleveien, og hører til Madsebakken skolekrets. Området er lokalisert i avstand 2-3 km fra Kongsberg 
knutepunkt.  
 
Hoveddelen av området er skogsarealer, delvis tidligere løkker med rydningsrøyser og en rekke 
steingjerder. Horneløkka sentralt i området er ei godt bevart løkke med steingjerder som omramming.  
En etablert turveg fra Gamleveien i sør til turveg fra parkeringsplassen ved Kjennerudvannet i nord deler 
området i to. Terrenget i området er til dels kupert, med mindre åsrygger i hovedsak i retning nord sør, og 
fall til alle sider.   

 
1.2 Kort beskrivelse av planforslaget, omfang og arealbruk 
Planområdet omfatter ca 450 daa. Planen omfattes ikke av krav til konsekvensutredning.  
Arealet fordeles på: 
- Frittliggende småhusbebyggelse: 125 tomter, ene- og tomannsboliger, (med hovedvekt av tomter 
mellom 0,75 og 0,85 daa).  
- Konsentrert småhusbebyggelse: ca 52,2 daa (16 delområder, 3- og 4-manns boliger samt rekkehus) 
- Barnehage: 4,6 daa.  
- Lekeplasser: 4,7 daa fordelt på 7 delområder 
- Kombinert formål, lekeplass/ grønn mobilitet: 1,6 daa 
- Friområde, strøkslekeplass: 5,6 daa  
 
Landskap og terrengforhold, naturverdier og vegetasjon 
Terrenget i området er småkupert med mindre åsrygger. Terrenget faller bratt av mot Kjennerudvannet i 
nord, mens øvrig terreng er slakere. De øverste høydedragene i området bevares og vegetasjonen på 
disse vil sammen med Horneløkka og den grønne korridoren rundt hovedturvegen bidra til at et grønt 
preg i området opprettholdes. Registreringer av naturmangfold er gjennomført i området uten vesentlige 
funn. 
 
Kulturminner og løkkelandskap 
Det er gjennomført en omfattende registrering og dokumentasjon av steingjerder og løkkelandskap i 
området. Horneløkka ivaretas i sin helhet med tilgrensende steingjerder. Steingjerder i området for øvrig 
bevares i stor grad som formålsgrenser og tomtegrenser, totalt ivaretas mer enn 3km steingjerde. 
 
Turveger og friområder 
Gjennomgående turveg fra Gamleveien til turveg fra parkeringsplassen ved Kjennerudvannet inngår i 
planen med en bred korridor. Planbestemmelsene åpner for oppgradering til skiløype, alternativt 
etablering av skiløypetrase øst i/ for planområdet. Det tilrettelegges for gangsmetter og stiforbindelse i 
retning øst vest i planområdet. 
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Vegsystem og trafikksikkerhet 
Hovedadkomst foreslås fra Lurdalsveien som x-kryss med Hindtåsveien. Adkomstveger internt i området 
er i hovedsak offentlige, men med mindre private avstikkere der dette er hensiktsmessig. 
Det legges opp til gang-sykkelveg nett langs med hovedvegen i området. I tillegg en avstikker ned til 
Gamleveien med opphøyd gangfelt over til fortau langs Frydenbergveien. Herfra er det fortau/ 
gangsykkelveg fra til Madsebakken skole. En intern gangveg legges gjennom de søndre boligarealene med 
forbindelse ut til Gamleveien i sørøst. Det avsettes areal til snuplass for buss sentralt i området. 
 
Vann, avløp og overvann 
Planområdet er planlagt bygget ut etappevis. Første delområde kan bygges med selvfall for spillvann ut på 
etablert kommunalt ledningsnett. Overvannsløsninger etableres med åpne grøfter og 
fordrøyningsarealer/oversvømmelsesområder. Grønne arealer i tilknytning til boliger og barnehage 
ivaretas som blå-grønn 
struktur, mens skoglia mot Kjennerudvannet i nord og større åpne arealer mot øst reguleres til 
friluftsområder. 
 
Støyforhold 
Støyberegninger viser at det ved full utbygging i området vil være behov for støyskjerming av arealer i 
tilknytning til første del av hovedvegtraseen. Krav fastsettes i bestemmelsene. Ved utbygging av mer enn 
250 boenheter i området vil også et fåtall boliger utenfor planområdet berøres av grenseverdier for støy. 
Rekkefølgekrav i bestemmelsene ivaretar dette hensynet, og tiltakene er ikke av et slikt omfang at 
reguleringsplan er nødvendig. 
 
Mobilitet og klima 
Området er lokalisert innenfor anbefalt avstand i regionale planer for areal og transport i Buskerud. 
Høydeforskjellen til sentrum pekes imidlertid på som en negativ faktor med hensyn til bruk av sykkel. For 
å redusere biltrafikken og fremme bruk av sykkel foreslås tilta for nye beboere og for bydelen som helhet 
foreslås følgende tiltak: Prosjektet forplikter seg til å dele ut el-sykkel til de første 50 boenheter som 
etablerer seg i området. I tillegg settes 1 million kroner i et lukket fond som skal benyttes ved etablering 
av sykkeltrase/ gangareal ved Lurdalsveien på strekningen mellom Kongsbakken og Drammensveien. 
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2 BAKGRUNN 
 
2.1  Hensikt med planen 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av boligområde med tilhørende anlegg i områdene 
ved Rødshøgda. Planen omfatter tomt for barnehage og boligbebyggelse av varierende tetthet med 
tilhørende adkomstveger, lekeplasser, turstier mv.  
 

2.2 Målsetting  
Viktige målsettinger for planarbeidet bygger på forutsetninger fra kommuneplanarbeidet. Det er ønske 
om å legge til rette for utvikling av boligbebyggelse basert på bokvaliteter som nærhet til naturen og 
tilgjengelighet til sti og løypesystem.  God tilpassing til terreng, framtidsretta løsninger for overvann og 
gode gang-sykkelforbindelser har vært i fokus i planarbeidet i tillegg til: 
 

- bevaring av Horneløkka som felles grøntareal og eksempel på løkkelandskapet. 
- tilpassing av eiendommer og infrastruktur til et omfattende nett av steingjerder som benyttes som 

grenser for delfelt, tomtegrenser mv.  
- tilrettelegging for åpne grøfter, oversvømmelsesarealer og flomveier basert på dagens terreng. 
- etablering av gode gangforbindelser, trygg skoleveg og et variert tilbud av lekeplasser. 
- tilrettelegging av areal for barnehage i tråd med kommuneplanen. 
- areal til løsninger for grønn mobilitet og fellesfunksjoner som vil bidra til redusert bruk av bil og lavere 

CO2 avtrykk.  
 

En utbygging i området vurderes å følge opp regionale og kommunale målsettinger for helhetlig 
boligpolitikk. Arealet er lokalisert øst for Lurdalsveien og nord for Gamleveien. Avstand til Kongsberg 
knutepunkt via gangveg og korteste kjøreveg (Eikerveien) er ca 2 km fra inngangen til feltet. Avstand via 
Lurdalsveien / Drammensveien er ca 2,4 km. Avstander fra innkjøring til feltet til de innerste 
utbyggingsområdene er på det meste ca 1 km. 
 

2.3 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 
Plan for 482R Rødshøgda Boliger er utarbeidet av Rødshøgda AS, som eies av AS Kongsberg Tomteselskap, 
Backe Prosjekt AS, Bøhmer Holding AS og Tommelise Eiendom AS. 
ar plan & landskap as v/Landskapsarkitekt MNLA Anne Ribberud har bistått i reguleringsplanarbeidet, 
sammen med Rambøll AS.  
 
Planen omfatter eiendommene gbnr 8357/1, 8358/1, 8350/1, 8353/2, del av 8351/1, del av 8354/1, del av 
8359/1 i tillegg til vegareal. I siste fase av planarbeidet er planområdet utvidet og gbnr 8351/3 er tatt med 
i planen.  
 
Del av 8354/1, 8353/2 og 8351/1 benyttes til gangveg. Det er inngått avtaler om bruk av arealene.  
For 8357/1 og 8351/1 er avtaler under vurdering/ utarbeidelse.  
 
Deler av grensene i området var usikre, og grenseoppgang er gjennomført sommeren 2020. Nye grenser 
er etablert og planforslaget er justert og tilpasset nye grenser.   
 

2.4 Tidligere vedtak i saken 
Området ble lagt inn i kommuneplanens arealdel til boligformål ved rullering i 2014. Det ble fastsatt i 
rekkefølgebestemmelse at områdene ikke kunne tas i bruk før ny E134 gjennom Kongsberg er tatt i bruk 
til Sellikdalen med bakgrunn i trafikkavvikling i krysset Lurdalsveien – Drammensveien. Ny E134 åpnet 
sommeren 2020.   
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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.   
 
Eiendomskart 

 
 
  

8351/1

8358/1

8350/1

8357/1

8359/1
8358/1

8354/1 8353/2

8351/3
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3  PLANPROSESSEN 
 
3.1  Oppstartsmøte  
Oppstartsmøte ble avholdt med Kongsberg kommune 2. februar 2016. Det ble i møtet vist til konsekvens-
utredningen til arealdelen og de forutsetningene som ble lagt til grunn for anbefaling av området til 
boligformål.  

- Tilrettelegging for buss for områder med mer enn 400 m til bussholdeplass. 
- Trasé for gjennomgående skiløype. 
- At tiltak iverksettes så Eikerveien ikke belastes med ytterligere biltrafikk. 
- At Horneløkka med tilhørende steingjerder ivaretas og gjøres tilgjengelig for allmenheten. 
- At det avsettes areal til barnehage. 
- At området planlegges med en variert boligtype-sammensetning. 
- At framdriften i utbyggingen tilpasses barneskolekapasiteten i området. 

 

3.2 Kunngjøring 
Planforslaget er varslet ved brev til berørte myndigheter og naboer/ gjenboere, datert 20. desember 
2016.  Planarbeidet er også varslet ved kunngjøringsannonse i Laagendalsposten, i tillegg til på 
hjemmesidene til Kongsberg kommune.  Plangrensen er justert i mindre grad etter dette og det er tatt 
direkte kontakt med grunneiere som er berørt av endringene.  
 
Tidlig i 2019 gikk AS Kongsberg Tomteselskap og Backe Prosjekt AS inn som deleiere i prosjektet. 
Kongsberg kommune vurderte at det ikke var behov for nytt oppstartsmøte eller revidert varsling, men et 
møte ble avholdt med kommunen i mai 2019 som en felles gjennomgang av status.  
 

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.  
Merknadene fra naboer og berørte var i stor grad knyttet til foreslått hovedadkomst inn i området.  
 

3.4  Krav om konsekvensutredning 
Tiltaket er i tråd med overordnet plan med unntak av at et område på i underkant av 10 daa i nordøst. Her 
foreslås en utvidelse av arealet avsatt til bebyggelse i kommuneplanens arealdel. Områdene har terreng 
som er godt egnet for utbygging, og danner en ytterkant for hensiktsmessig bruk til formålet. Arealene 
skiller seg ikke ut fra tilliggende terreng innenfor areal avsatt til utbyggingsformål. Der det foreslås en 
justering av formålsgrensene er dette belyst særskilt i planbeskrivelsen. Alle viktige tema i planen omtales 
i planbeskrivelsen og nødvendige utredninger er vedlagt saken.  
 
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. For denne planen gjelder dette vedlegg II punkt x og y. 
Tiltaket kan imidlertid ikke sees å komme i vesentlig konflikt med kriteriene i § 10.  
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3.5  Utredninger og analyser 
Det er gjennomført utredninger som grunnlag for planarbeidet. Utredningene/ analysene redegjøres for 
under de enkelte tema og omfatter:  

- Løkkeregistreringer med innmåling av steingjerder 
- Registrering av biologisk mangfold 
- Trafikkanalyse og støyberegninger 
- Plan for vann og avløp 
- Plan for overvann iht tretrinnsmodellen 
- Tekniske planer for veg 
- Klima/ energiutredning samt vurdering av mobilitetsløsninger 

 

3.6  Endringer underveis i planprosessen 
Etter varsling er hovedadkomsten foreslått flyttet til Lurdalsveien og utformet som et x-kryss felles med 
avkjørsel til Hindtåsen. Dette med bakgrunn i merknader fra naboer til området. Denne løsningen er også 
vegteknisk vurdert å være en god løsning. 
 
Grenseoppgang av usikre grenser ble gjennomført sommer/ høst 2020. Enkelte grenser nordøst i 
planområdet viste avvik på over 10 m i forhold til tidligere grenser i kartet, og med bakgrunn i dette er 
tomteantallet i delområde BFS-C4a redusert fra 5 til 4. For øvrig er formålsgrenser og plangrense tilpasset 
uten vesentlige endringer.  
 
Planforslaget viser interne gangveger i området og omfattet i utgangspunktet ikke arealene ut mot 
Gamleveien utover gangveien som korresponderer med fortau langs Frydenbergveien. Etter gjennomgang 
med Kongsberg kommune ble det krevet regulering av en gangvegforbindelse ut til Gamleveien sørøst i 
planen. Gangvegen vil også ha funksjon som beredskapsveg. I forbindelse med denne endringen har også 
grunneier på gbnr 8351/3 ønsket å knytte seg til planen med tre nye tomter på sin eiendom med 
vegadkomst via vegnettet i Rødshøgdaplanen. Ved kunngjøring av oppstart av planarbeid omfattet 
planområdet arealene ned til senter av Gamleveien og det er således ikke nødvendig med ekstra varsling 
på grunn av utvidelsene.  
  



Reguleringsplan 482R Rødshøgda Boliger, Kongsberg kommune 11

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 statlig 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.  
 
Utsnitt fra 
kommunens 
kartsider; 
Kommune-
planens 
arealdel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Rødshøgda er lokalisert i en avstand til sentrum fra 2 km ved inngangen til 
feltet til 3 km i ytterkantene.  
 

Frydenbergåsen

Frydenberg/
Tjernsløkka

Madsebakken

Skole/ barnehage

Hindtåsen

Kjennerudvannet

Øvre Eiker 
kommune

PLANOMRÅDET
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4.1.2 Kommunale planer 
Kommuneplanens arealdel er vedtatt 12. 11. 2014. Området er her avsatt til boligformål i tillegg til tomt 
for barnehage og bevaringsområde for Horneløkka med LNF-områder mot nord og øst. Arealføringene i 
kommuneplanen følges i hovedsak opp i planforslaget, område for bebyggelse utvides med et mindre 
areal i nordøst mot grense til Øvre Eiker.    
I kommuneplanens bestemmelser er det fastsatt i § 1.3.1 Rekkefølgebestemmelser ved utbygging av 
bolig, avsnitt 7; «Før det gis tillatelse til å ta i bruk boliger ved Rødshøgda, skal ny E134 være åpnet i 
Sellikdalen».  
 
Området er lokalisert i sone C hvor det for boligbebyggelse åpnes for inntil 35 prosent bebygd areal (BYA) 
inklusive overflateparkering. Krav til parkering, minste uteoppholdsareal og lekeplasser for sone C er 
definert. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel for 2018 – 2030 ble vedtatt i mai 2019, og kommuneplanens arealdel er 
under rullering: Overordnet utbyggingsstrategi for Kongsberg har i siste kommuneplanperioder vært 
Sydbyen. I pågående rullering av kommuneplanen er det lagt inn et forslag om å kunne utvikle byen i flere 
retninger. Med el-sykkel spiller ikke høydeforskjeller like stor rolle for valg av framkomstmiddel som 
tidligere, og kort avstand til byen kan i større grad veie opp for flere høydemeter. Arbeidet med 
arealdelen er noe utsatt, og vedtak vil ikke skje før i 2021.  
 
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. 

 
I siste behandlede 
boligbyggeprogram (2014) er 
Rødshøgda lagt inn med 250 
boenheter fra 2018 – 2025.  
Kilde: Kommuneplanlegger.  
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4.3  Gjeldende reguleringsplaner og tilgrensende planer 

Området er i hovedsak uregulert. Planen vil erstatte mindre deler av planene for 059 Kjennerudvannet, 
vedtatt 30. 08. 1975, 216R Hindtåsen, vedtatt 17.08.1999, samt 364R Frydenberg – Tjernsløkka, vedtatt 
19.03.2012. Arealene som erstattes er i all hovedsak vegareal.  
 

Utsnitt fra kommunens kartsider; Reguleringsplaner. 
 

  
 
  

Planområdet
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

5.1  Planområdet; beliggenhet og forhold til eksisterende bebyggelse 
Området er lokalisert nordøst for Kongsberg sentrum. Arealet avgrenses av Lurdalsveien i vest og 
bebyggelsen langs med Gamleveien i sør. Mot nord ligger parkeringsplassen for Kjennerudvannet og 
friområdene innafor og i øst grenser området til landbruksareal, delvis mot Øvre Eiker kommune.  
Avstand til Kongsberg knutepunkt er ca 2 km langs gangveg fra hovedadkomsten til området, og ca 3km 
innerst i feltet i nord/ nordøst. Avstand til Madsebakken skole og barnehage er ca 1 km via etablert 
gangforbindelse.  
 
Planen omfatter tre eksisterende boliger. Steneplassen på gbnr 8358/1 utgjør gårdstunet på hoved-
eiendommen i området. Tunet bevares med et areal på ca 15,5 daa (bolig samt landbruksareal) etter 
avtale med grunneier som sikrer luft mot ny bebyggelse. Boligen på gbnr 8353/2 er lokalisert inn i feltet. 
Øvrig bebyggelse langs Gamleveien var i utgangspunktet ikke omfattet av planen, men grunneier på 
8351/3 har i siste fase av planarbeidet ønsket å delta med sin eiendom. Denne er lagt inn i planen med en 
eksisterende bolig og mulighet for tre nye tomter.  
 
Del av gbnr 8353/2, 8354/1 og 8351/1 tas i bruk til gangveg i planen. Det er inngått avtale med grunneiere 
om dette. Areal mellom gangveg og eksisterende bebyggelse i østre del av gbnr 8354/1 kan etter avtale 
tillegges naboeiendommer dersom det er ønske om dette, henholdsvis 8354/3 og 8354/4. 
 

5.2  Arealformål  
Planområdet omfatter totalt ca 450 daa. Området reguleres til følgende formål: 
 
1.          Bebyggelse og anlegg: PBL § 12-5, nr 1.  

(1111) Boligformål, frittliggende småhusbebyggelse, BFS 118,6 daa 
             (1112) Boligformål, konsentrert småhusbebyggelse, BKS 52,2 daa 
  (1161) Barnehage, BBH     4,6 daa  
  (1420) Skiløype, BST      3,0 daa 
  (1550) Renovasjon, BRE     0,4 daa 
  (1610) Lek, BLK      4,7 daa 
  (1900) Kombinert formål, lek/ delingsløsninger, BAA  1,63 daa  
    
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: PBL § 12-5, nr 2. 
   (2011) Kjøreveg, SKV      30,0 daa  
 (2015) Gang-sykkelveg, SGS     5,9 daa 

(2018) Annen veggrunn, teknisk areal, SVT   34,0 daa 
 (2073) Kollektivholdeplass, SKH    0,02 daa 
  
3.  Grønnstruktur: PBL § 12-5, nr 3.  

(3002) Blå/grønne strukturer, G     74,8 daa 
 (3031) Turveg, GT      0,5 daa 
 (3040) Friområde/ strøkslekeplass, GF    5,6 daa 
 (3900) Kombinert turveg/ skiløype, GAA   8,0 daa 
 
4.  Landbruks-, natur- og friluftsområder: PBL § 12-5, nr 5.  
 (5100) LNFR-område, L      13,8 daa 

(5130) Friluftsområde, LF     91,9 daa 
 
 
 
 
Hensynssoner PBL § 12-6: 
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a.1) Sikringssoner, frisikt, H140_       0,7 daa 
a.2) Støysoner, gul sone, H220_     20,7 daa 
a.3) Faresoner, flomfare, H320_     10,9 daa 
c.)   Hensynssoner, bevaring kulturmiljø, H570_   25,0 daa 

 

 
Planforslaget 
Røde ringer markerer arealer hvor det åpnes for å endre formål fra konsentrert småhusbebyggelse til 
frittliggende småhusbebyggelse.  
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5.3 Arealbruk, utnyttelse og høyder 
 
5.3.1 Boligbebyggelse 
Planen omfatter 125 tomter for frittliggende boligbebyggelse og 52,2 daa foreslått regulert til konsentrert 
småhusbebyggelse fordelt på 16 delområder.  
 
Fordeling av areal til frittliggende eller konsentrert småhusbebyggelse er vurdert ut ifra terrengforhold, 
beliggenhet og tilknytning til soner/ ledningsnett for vann og avløp. Markedet endrer seg over tid, og det 
er ønske om å ha noe valgmulighet med tanke på boligtype. Ca 35 % av arealet er avsatt til konsentrert 
småhusbebyggelse i planen, hvorav ca 15 % kan endres til frittliggende bebyggelse innenfor foreslåtte 
reguleringsbestemmelser.  
 
Delområdene skal bygges ut etappevis. Delområdene A, B og C etableres i rekkefølge. For delområde D er 
utbygging knyttet opp mot en grunneieravtale, og utbyggingstidspunkt er uavhengig av de andre 
delområdene innenfor planen. Løsninger for infrastruktur er tilrettelagt for å kunne fungere for de enkelte 
delområder basert på en trinnvis utbygging. Arealene vest for turvegen vil bygges først. Det antas at en 
utbygging av området vil ta 6-10 år. 
 
Konsentrert småhusbebyggelse 
52,2 daa er foreslått regulert til konsentrert småhusbebyggelse, (tre og firemannsboliger og rekkehus). 
Utnyttelsesgrad er satt til BYA = 40 % inklusive parkering. Det foreslås byggehøyder som gir mulighet for 
tre målbare plan.  
 
KSA-1-4    
Lokaliseringen bunner i et ønske om å tilrettelegge for en del konsentrert bebyggelse tidlig i feltet, i 
tilknytning til hovedveg, og med kort tilgang til barnehage, framtidig snuplass for buss mv. For enkelte av 
områdene er det også hensiktsmessig i forhold til løsninger for spillvann at arealene bygges ut samlet.  
 
KSA-2, KSB-1 og 2, KSC-3a og 3c og KSC-4a og KSD-1.  
Mindre områder i delfelt som ellers avsettes til frittliggende bebyggelse. Disse områdene inngår i 
bestemmelsen i § 3.1.a og kan endres til frittliggende bebyggelse.  
 
KSC-1 
Adkomstmuligheter til området fra øst er begrenset og med bakgrunn i terrengforholdene vil arealene 
kunne utnyttes best ved en samlet utbygging med felles adkomst.  
 
KSC-3b 
Adkomst til arealet må skje fra sør og nord. I østre grense er det et steingjerde og en høydeforskjell på  
3-4m, og arealene bør utnyttes samlet med parkering i hver ende.  
 
KSC 4b, c og d 
Terrengforholdene i områdene tilsier at det er behov for en egen pumpestasjon med tanke på avløp. For 
lokalisering og utforming av områdene er det med bakgrunn i dette vurdert å være enklest å utnytte 
områdene felles.  
 
Innenfor områdene skal det etableres småbarnslekeplasser. Der arealene er små, delt av et steingjerde, 
eller lokalisert i tilknytning til annen lekeplass er dette kravet felles for flere områder, eller fraveket. 
 
Renovasjon skal etableres felles for områdene i tilknytning til offentlig adkomstveg.  
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Frittliggende småhusbebyggelse 
118,6 daa er avsatt til frittliggende småhusbebyggelse. Av dette er ca 8 daa eksisterende 
boligeiendommer eller tilleggsareal. Sett i forhold til områder nærmere bykjernen er det valgt å 
tilrettelegge for litt økt tomtestørrelse, med variasjon i hovedsak mellom 700 – 1100 m2. Hovedtyngden 
av tomtene er i størrelsesorden 750 – 850 m2. Med bakgrunn i terreng- og stigningsforhold er noen 
tomter store og dette drar gjennomsnittet opp. Tomtene vurderes å være attraktive for barnefamilier. 
 
Utnyttelsesgrad er satt til maksimal BYA = 35 % inklusive overflateparkering, med byggehøyder i henhold 
til standard bestemmelser for Kongsberg kommune.  
Det planlegges for boligtomter uten byggeklausul. Det vil utarbeides en enkel estetisk veileder med 
eksempler på boligtyper for de enkelte delområder som kan bidra til å begrense variasjonen noe og gi et 
mer helhetlig uttrykk.  
 
Terrenget i området er til dels krevende, og det er nødvendig å ta ned noen mindre høydedrag og fylle 
opp enkelte lavbrekk i terrenget. Alle tomter er gjennomgått med tanke på hensiktsmessighet ift høyde 
på adkomst fra veg, bolig med eller uten underetasje og tilpassing ift tilknytning til vann og avløpsnett.  
Før salg vil det utarbeides tomtevalgskart for områdene med viktig informasjon om de enkelte tomtene. 
Dette vil sikre at løsningene som velges ivaretar de forutsetninger som er lagt. Et eksempel for delområde 
A2 er vist under. Kartet vil definere laveste slukhøyde/ sokkelhøyde, en anbefaling i forhold til om tomta 
er egna for plate på mark eller bolig med underetasje, avrenningsretning for overvann mv.  
 
Eksempel:  
Tomt A2-15: 890m2.  
Laveste høyde sluk/ sokkel:  
+ 268,2. 
Adkomst skal være fra veg i 
sør. Tomta skråner mot nord, 
kolle i sør tas ned i forbindelse 
med etablering av veg. For 
øvrig flat tomt egnet for hus 
med plate på mark. 
 
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 5.4.4).  
 
For renovasjon er det forutsatt løsning for hver tomt der tomtene grenser til offentlig veg. I tilknytning til 
private veger er det avsatt arealer til felles renovasjon.  
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5.3.2 Barnehage 
Område for barnehage omfatter ca 4,6 daa som skal romme bygninger, behov for parkering og utearealer. 
Det åpnes for utnyttelsesgrad på 40 % inklusiv parkering og høyde inntil 9,5m.  Bestemmelsene fastsetter 
krav til utforming av arealene. 

Barnehagetomta sett mot sørøst, traktorvegen i bildet er del av tomta, Horneløkka ligger til venstre for bildet.  
 
Arealet omfatter ei tidligere løkke med noen rydningsrøyser. Horneløkka er nabo i nordøst og denne vil 
være et grøntområde som kan benyttes som nærturområde for barnehagen.   
Det tillates felles bruk av bebyggelse/ areal, for eksempel som forsamlingslokale for området. Utearealene 
skal også være tilgjengelige for bruk på kveldstid.  
 
5.3.3 Kombinert formål, lekeplass og mobilitetspunkt, BAA 
Området avsettes til kombinert formål og er lokalisert i tilknytning til snuplass for buss. Under 
utbygging av delområde A planlegges arealet, inklusive område for snuplass til buss, benyttet til 
midlertidig lekeplass.  
Krav til etablering av snuplass for buss er i utgangspunktet satt til utbygging i delområde B, men 
dersom det ikke er aktuelt å etablere rute inn i området kan etableringen utsettes til det er behov. 
Strøkslekeplass i delområde GF1 skal imidlertid være opparbeidet før boliger tas i bruk innenfor 
delområde B. Det tillates likevel bruk til lekeplass på permanent basis innenfor område BAA i tillegg 
mulighet for mobilitetspunkt med delingsløsninger for bil/ tilhenger/ sykkelverksted etc eller andre 
fellesfunksjoner.  
 
Tillatt utnyttelsesgrad er 35 % inklusive overflateparkering.  
 
5.3.4 Lekeplasser 
Avsatt areal til lekeplasser i området skal dekke krav i kommuneplanen, strøksleikeplass, 
nærlekeplass og småbarnslekeplasser. Midlertidig nær/ strøkslekeplass kan etableres for delområde A 
innenfor BAA som på sikt skal/ kan benyttes til snuplass for buss/ fellesløsninger (se beskrivelse pkt 5.3 
.3). Denne plassen er sentralt lokalisert med tanke på bebyggelse i første byggetrinn.  
 
Det etableres en større strøkslekeplass på 5,6 daa nordvest i området. Arealet vil omfatte ball-løkke, 
aking/ skileik og mulighet for andre aktiviteter. Lokaliseringen er i utkanten med hensyn til ny 
boligbebyggelse, men foreslått av Kongsberg kommune, og kan gi en synergieffekt i form av å være et 
treffsted for barn og unge på veg til/ fra Kjennerudvannet sommerstid. Med etablering av grusede 
gangstier på tvers i området vil avstandskrav oppfylles. Vinterstid vil østre del av planområdet ha et eget 
skileikområde øst i planen.  
 
I alle delområder for frittliggende boligbebyggelse vest for turvegen er det planlagt lekeplasser i 
størrelsesorden 0,5 – 0,8 daa som skal dekke behovet for nærlekeplass og småbarnslekeplass. Arealene 
tilsvarer en nærlekeplass innenfor hvert felt, A, B og C, men oppdelt i flere delområder.  I tillegg settes det 
krav til at utearealene i en framtidig barnehage skal være tilgjengelig for barn i området utenom 
åpningstidene. Det er søkt å finne tilgjengelige arealer med hensiktsmessig beliggenhet ift tomter.  
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I nordøstre del av området er terrenget lite egna for ball-løkker. Denne vil i tilfelle måtte legges ut på de 
flatere myrområdene øst for foreslått bebyggelse. I dette området er det lagt inn en nærlekeplass på ca 
1,5 daa samt et område for akebakke/ skileik. Innenfor arealene regulert til konsentrert bebyggelse skal 
det etableres småbarnslekeplasser. Det er åpnet for at disse kan være felles for delområder som ligger 
tett og har begrenset størrelse. For små områder er lekeplasser i nær tilknytning foreslått å dekke kravet. 
 
5.3.5 Vegformål/ parkering 
Vegformålet omfatter kjøreveger, gang-sykkelveg samt areal for grøft/ snøopplag. 
Vegene i området er inndelt i ulike klasser:  
 
Hovedadkomstveg (samleveg), adkomstveg og liten adkomstveg, i tillegg til gang-sykkelveg.   
Annen veggrunn til grøft og snøopplag er avsatt i henhold til skråningsutslag med tillegg på 1 m der vegen 
grenser til grøntareal. Mot boligareal er annen veggrunn satt til 2m bredde da arealet vil tilpasses 
boligtomtene. Det planlegges for overvannløsning med åpne grøfter. Av hensyn til dette er grøftebredde 
på enkelte strekninger økt til 3 m for å ha sikkerhet for tilstrekkelig flomveg ved behov.  
 
Hovedadkomstveg omfatter o_ SKV-H1 og H2, og skal etableres som samleveg med 5,5 m kjørebredde, 
0,5 m skulder på hver side og annen veggrunn med minimum 2 m bredde. Det er planlagt gang-sykkelveg 
langs med hele denne strekningen. Hovedadkomstvegen skal være offentlig. 
 
Adkomstveger, o_ SKV A1, 2 og 3, B1 og 2, C1,2 og 3 samt D1 reguleres med 4,5 m kjørebaner, 0,25 m 
skulder og minimum 2 m annen veggrunn på hver side. Adkomstveger skal være offentlige. 
 
Liten adkomstveg og felles/private adkomstveger, f_SKV a5 og 6, o_ SKV B1a, F_ SKV B4 og B5, samt f_ 
SKV C5-9 er regulert med 7-9 m reguleringsbredde. Basert på tidligere erfaringer er det valgt å øke 
bredden på kjørebanen til 4,0 m i forhold til kommunens vegnormal, med 0,25 m skulder og minimum 
1,25 m annen veggrunn på hver side. 
 
Gang-sykkelveg reguleres med 2,5 m asfaltert bredde, med 0,25 m skulder og 1,5 m annen veggrunn på 
hver side, totalt 6 m reguleringsbredde. Mot grøntareal avsettes areal til skjæring/ fylling til annen 
veggrunn.    
 
Krav til parkering følger kommuneplanens bestemmelser. 
Trafikkforhold og trafikksikkerhet omtales i kapittel 5.11. 
 
5.3.6 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. I området tillates etablering av gangstier til/ fra bebyggelsen og til turvegen.   
Horneløkka avsettes til blå/grønn struktur med åpning for enkle tiltak som gapahuk, bålplass mv.  
 
Utbyggingsmønsteret følger terrenget og lavereliggende arealer som samler vann i dag vil i hovedsak 
bevares som del av et åpent over-
vannsystem og sammenhengende 
blå/grønnstruktur. Bestemmelsene 
setter krav til at områdenes funksjon 
mht overvann ivaretas/ 
vedlikeholdes.  
 
Foto fra området mellom A3 og 
turvegen. Arealet ivaretas som en 
blå/grønn struktur og fungerer som 
oversvømmelsesområde ved større 
nedbørsmengder.  
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5.3.7 Turveg, turveg/ skiløype 
Turvegen gjennom området er mye brukt. Det er ønske om ei skiløype i området som skal være del av en 
forbindelse fra Gamlegrendåsen til løypa til Aspesetra. En mulighet er å oppgradere turvegtraseen. 
Traseen avsettes til kombinert formål turveg/ skiløype, og forholdet omtales i kapittel 5.8 Friluftsliv.  
En trase for skiløype øst for utbyggingen/ planområdet er vurdert og den delen av traseen som er 
lokalisert i Kongsberg kommune er lagt inn i planen.  
 
Det tilrettelegges også for en grusa turveg fra strøkslekeplassen, nord/ nordvest for Horneløkka fram til 
planlagt gangveg, samt en forbindelse fra delområde B1 til delområde C. 
 
5.3.8 Friområde/ strøksleikeplass 
Strøkslekeplassen avsettes til friområde og skal være offentlig. Arealet beskrives under lekeplasser.  
 
5.3.9 Landbruksområde 
Steneplassen er tunet på hovedeiendommen som utnyttes til bolig. Tunet er lagt som boligformål.  
Et areal på ca 13 daa omkring tunet er avsatt til LNFR-område som buffer mot ny bebyggelse.  
 
5.3.10 Friluftsområde 
Større grønne arealer i utkanten av planen er avsatt til friluftsformål. Skogskjøtsel etc. som styrker 
områdets rekreasjonskvalitet er tillatt. Flatehogst er ikke tillatt, dette for å ivareta landskapshensyn.  
Et areal i nordøst, LF1, avsettes til område for skileik og aking. Innenfor dette arealet er det tillatt å ta ut 
skog for å tilrettelegge for formålet.  
 
5.3.11 Frisiktsone 
Frisiktsoner omfatter frisikt for kjøreveger og gang-sykkelveger. Frisiktsoner er vist som skravur over 
andre formål.  
 
5.3.12 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, og det er fastsatt krav i 
bestemmelsene om tiltak på de boligarealene som berøres.  
 
Dersom boligantallet i området overstiger 250 boenheter, påløper krav til eksterne støytiltak for et angitt 
antall boenheter langs Lurdalsveien. Tiltakene er sikret gjennom rekkefølgebestemmelse.  
 
5.3.13 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. Områdene 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.  
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5.3.14 Hensynssone kulturmiljø 
Hensynssone for kulturmiljø omfatter Horneløkka og steingjerdene som omkranser denne samt fegata fra 
denne ned til planlagt hovedadkomstveg. Området er vist som svart skravur over formål blå/grønn 
struktur. 

Fra Horneløkka, området har delvis åpne partier og delvis tettere skog. Det åpnes for rydding og skjøtsel 
innenfor området.   
 
Det er også lagt hensynssone på steingjerder som tenkes ivaretatt i planen i grøntarealene, og i 
formålsgrenser eller som tomtegrenser. Oversikt over steingjerder som bevares og steingjerder som vil 
fjernes er vist på oversiktskart steingjerder, vedlegg 2.  
 
Ruin på Horneløkka.  



Reguleringsplan 482R Rødshøgda Boliger, Kongsberg kommune 22

5.4  Landskap og terrengforhold, nær og fjernvirkning.  
Terrenget i planområdet er småkupert med mindre åsrygger i midtre og nordvestre del av arealet. 
Åsryggen i nord ligger på 277 moh og er med det omtrent i høyde med øvrige boligområder øst for byen 
som Frydenbergåsen (279), Madsebakken (272) og høyeste bebygde del av Hindtåsen litt over (290 moh). 
Sulusåsen er det dominerende landskapselementet (373 moh) og skjermer i hovedsak for innsyn til 
området fra byen. 

 Høydekart fra Hoydedata.no. 
 
Terrenget faller bratt av mot nord mot Kjennerudvannet, for øvrig er høydeforskjellene begrenset og 
terrenget slakere mot både vest, sør og øst.  
 

Utsnitt fra kommunens kartsider, 3d kart. 

 
Snitt, overordnede landskapsforhold, arealet er småkupert og ligger på en større flate vest for Sulusåsen. 
 

Madsebakken

Hindtåsen

Frydenbergåsen

Sulusåsen

Sulusåsen PlanområdetKjennerudvannet FrydenbergåsenHindtåsen Gamlegrendåsen
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Den europeiske landskapskonvensjonen skal sikre at viktige landskapshensyn ivaretas i planleggingen.   
Landskapets kulturhistoriske verdi er vurdert under kulturminner.  Arealet vurderes ikke å ha særskilt 
landskapsmessig verdi, men har betydning for de lokale landskapsforholdene. Bebyggelse i området vil i 
liten grad medføre risiko for silhuettvirkning da terrenget er småkupert og innsyn begrenset. Bebyggelsen 
nord i området vil skjermes av vegetasjonen i lisida ned mot parkeringsplassen ved Kjennerudvannet. De 
høyeste toppene er bevart i tillegg til at lia mot nord er foreslått regulert til blå-/grønn struktur og 
friluftsområde med begrensninger i forhold til hogst.  

 
Fra krysset Lurdalsveien – 
Gamleveien. Kollen i forkant 
bevares mot Gamleveien, men 
ny veg, omlegging av gangveg i 
tilknytning til nytt kryss og 
frisiktsoner vil medføre inngrep i 
tilknytning til kryssområdet fra 
Lurdalsveien. 
 

Foto langs Gamleveien med 
bebyggelse på Hindtåsen og 
Sulusåsen i bakkant.  
 
 
 
 
 
 

Småkupert landskap med 
steingjerde og furuskog.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Plassering av interne vegtraseer og bebyggelse er i stor grad lagt etter eksisterende terreng. Småsøkk i 
terrenget fylles opp og mindre koller tas ned, men hovedstrukturen av terrengformer og landskap 
bevares.  
Den høyeste åsryggen, mellom delområdene B1 og 2 bevares som grøntareal og det er viktig å bevare 
deler av eksisterende vegetasjon i dette området.  
 
Turvegen gjennom området bevares med en bred grønn korridor (35 m +) med forbud mot flatehogst. 
Denne vil sikre en grønn buffer mellom bebyggelse og være et viktig landskapselement.   
 
Konsekvens 
Utbygging i området vil i begrenset grad være synlig i det store landskapsbildet. Innsyn fra 
Kjennerudvannet, samt hensyn til det lokale landskapsbildet er ivaretatt gjennom bevaring av koller og 
begrensning ift hogst. Tiltaket vurderes å ha akseptable konsekvenser for de lokale landskapsforholdene.  
 
Utvidelsen av byggeområdet i nordøst i forhold til avsatt areal i kommuneplanen er lokalisert lavt i 
terrenget og vil ikke påvirke konsekvensene for knyttet til landskapsbilde og terrengforhold i området. 
Områdene er forholdsvis flate og avgrenses av etablerte steingjerder.     
 
  



Reguleringsplan 482R Rødshøgda Boliger, Kongsberg kommune 24

5.5  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». Her er Horneløkka registrert med høy verdi, mens 
områdene for øvrig er gitt middels verdi. Området er også tema i «Verdivurdering av grøntområder og 
løkkeområder, Asplan Viak 2013». konklusjonene fra rapportene er videreført i kommuneplanens arealdel 
der Horneløkka sentralt er registrert som ei hensynssone for kulturmiljø i kommuneplanens arealdel og 
forutsatt bevart som et minne om løkkedrifta i området.  
 
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det satt krav til at det skal gjennomføres en registrering av 
løkker og steingjerder som en dokumentasjon for ettertida. I tillegg er det ønske om at steingjerdene i 
området bevares så langt dette er mulig og hensiktsmessig. Registrering er gjennomført våren 2019 av 
Kulturminneconsult, (vedlegg 1) og viser dyrkingsflater, løkker og steingjerder.  
 
Planforslaget 
Steingjerdene vurderes å utgjøre en viktig kvalitet for området og planforslaget er utarbeidet med en 
målsetting om i størst mulig grad benytte eksisterende steingjerder som grense mellom delområder og 
tomter. Det er imidlertid nødvendig å lage åpninger til veger, og i enkelte områder lar det seg ikke gjøre å 
forene bevaring av gjerdene med hensiktsmessig utnyttelse til boligformål som ivaretar krav til teknisk 
infrastruktur.  

 
Registreringskart, Kulturminneconsult, mai 2019 
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Horneløkka med tilgrensende steingjerder er vist som hensynssone kulturmiljø. I tillegg er gjerder som 
planlegges bevart synliggjort med hensynssone. For øvrig vedlegges et temakart for steingjerder der det 
synliggjøres hvilke gjerder som forutsettes fjernet, (vedlegg 2).  
 
Adkomsten til Horneløkka er i dag via fegata fra sør. Denne er smal, og det er ikke mulig å komme inn med 
traktor i dag – vanskelig nok med ATV. Det er positivt for området å ta ut noe tømmer/ ved i området 
også for å ivareta løkka, og øke kvaliteten som grøntareal til felles bruk. Det legges til rette for en enklere 
adkomst for grunneier fra vest over område G3 hvor det tillates etablering av enkel traktorveg og en 
nødvendig åpning i steingjerdet. Åpningen skal stenges med et le eller annen passende portløsning.  
 
Konsekvenser 
Planforslaget vil medføre at deler av løkkelandskapet blir borte, men vil i rimelig stor grad bevare stein-
gjerdene i området som strukturer fra tidligere bruk av området. Mer enn 3 km steingjerder av noe 
lengde bevares i området som tomte- og eiendomsgrenser. Snaut 0,8 km av disse omkranser Horneløkka. 
Totalt fjernes ca 0,7 km steingjerde i tillegg til korte åpninger knyttet til fremføring av veg.  
 
Planbestemmelsene fastsetter en inngrepsfri sone på 2 m fra foten av steingjerdene. Rundt Horneløkka er 
byggegrense mot eiendomsgrense (midt steingjerde) økt til 6m.   
 
Horneløkka sentralt i området bevares i 
sin helhet som et godt bevart minne om 
tidligere tider.  
 
 
Foto fra nordøst i området, steingjerde som 
bevares.  
 
Utvidelsen av byggeområdene i nordøst 
avgrenses av steingjerder som ivaretas i 
planforslaget. Utvidelsen har ikke 
konsekvenser for kulturminner. 
 

5.6 Naturverdier og 
vegetasjon 
Arealene er skogsområder med varierende bonitet. Et MiS område er registrert vest for nordre del av 
Horneløkka med rik bakkevegetasjon og eldre lauvsuksesjon. Området brukes av elg og rådyr, men er ikke 
knyttet til særlige habitatkrav for hjortevilt. Det er ikke øvrige registreringer i området i naturbasen eller 
på artskart. En enkel naturtyperegistrering er gjennomført i området med særlig vekt på undersøkelse av 
vannspeil og dammer (vedlegg 3). Det ble ikke gjort funn i området av rødlistede eller sårbare arter. Noen 

fremmedarter ble registrert i utkanten av området ved Gamleveien 7.  
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Furuskog i tilknytning til turvegen gjennom området. 
Området mellom delområde A 1 og A2. Vegetasjonen er typisk for de lavereliggende partiene i området hvor 
vannspeil og vannveier er lokalisert.  
 
Planforslaget 
Større grønne korridorer og sammenhengende grøntarealer bevares i planområdet. Utbygging i området 
vil likevel medføre at en del av vegetasjonen i området fjernes og at noen av dammene i området 
gjenfylles/ endres. Dammer/ våte partier som bevares vil inngå i løsningen som fordrøyningsarealer/ 
oversvømmelsesarealer i tråd med rapporten som gjelder biologisk mangfold. Skoglia mot 
Kjennerudvannet i nord, de store åpne områdene mot øst, og en bred korridor rundt turvegen i området 
bevares med krav til at vegetasjonen skal ivaretas/ skjøttes. Horneløkka vil også utgjøre ei stor grønn 
lunge midt inne i området.  
 
Konsekvenser 
Rapporten konkluderer med at tiltaket generelt ikke vil berøre nevneverdig eller verneverdig natur. Det er 
positivt dersom dammer eller bekker kan skapes i utbyggingen, da dette vil være av det gode for biologisk 
mangfold. Det er få hensyn som må tas i anleggsperioden, men ift vannspeil og dammer som skal bevares 
er det viktig å hindre drenering eller tilslamming.  
 
Masser fra skrotemarksarealene ved Gamleveien 7 må ikke spres til andre deler av området, og dersom 
massene skal fjernes må de håndteres etter gjeldende retningslinjer. Planter og masser med frø/ 
rotsystem skal fjernes i tråd med regelverk for de enkelte fremmedarter. Ved graving og fjerning av 
masser der det er fremmedarter bør disse massene: 
o håndteres lokalt slik at plantene ikke spres til nye steder  
o deponeres i varig deponi 
o legges som toppmasser på arealer hvor det skal sås gras som klippes regelmessig 
o unngå bruk av massene til annen jordproduksjon eller der det skal plantes flerårige vekster 
 
Tiltaket er vurdert i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er gjennomført registreringer i området 
som fastslår at tiltaket generelt ikke vil berøre nevne- eller verneverdig natur, og kravene i naturmang-
foldloven vurderes å være fulgt opp.  
 
Området som ble vurdert omfattet alt areal innenfor planforslaget.    
 

5.7 Friluftsliv, rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, folkehelse 
En viktig turveg fra Gamleveien til parkeringsplassen ved Kjennerudvannet deler planområdet i to og 
utgjør del av en forbindelse fra Gamlegrendåsen til områdene ved Kjennerudvannet og Aspesetra. Denne 
turvegen er mye brukt, og det tråkkes til dels skiløype her vinterstid.  Turvegen har noen våte partier, og 
skråningen ned mot turvegen fra parkeringsplassen ved Kjennerudvannet er til dels bratt.  
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Turvegen gjennom området, noen våte partier kan med fordel rustes opp.  

Ved Gamleveien 17, fegata som fører inn til Horneløkka. 

 
Kart fra UT, her er turvegen gjennom området. registrert, for øvrig kun løypenettet videre mot Aspesetra. Kartet 
til høyre er fra kommunens kartsider, turvegen er registrert – i tillegg til enkelte stier internt i området. 
Registrerte stier er delvis gjenfinnbare, mens det er nye opptråkkede stier etter hestebeite i sørvestre del av 
området som ikke er registrert i kartet.   
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Turvegen vurderes å være del av et viktig turvegnett som er mye i bruk og viktig for folkehelse mv.                              
Internt i området benyttes også fegata som er en videreføring av adkomstveg til Gamleveien 17 som 
turveg og etablerte traktorveger i søndre del av området fungerer nok også som ferdselsveger. Det er 
også mindre stier i området, i kartgrunnlaget er det registrert en sti øst for Horneløkka som går over den 
høyeste åsen i området og ned mot Kjennerudvannet. Stien bærer ikke preg av å være mye i bruk. Mindre 
stier finnes også ellers i området, litt på kryss og tvers. Vestre del av arealet har siste sommer vært 
inngjerdet som hestebeite, og har ikke vært allment tilgjengelig, men har en rekke opptråkkede stier etter 
hestene. Etablerte forbindelseslinjer går i hovedsak i retning nord – sør. 
 
Kongsberg kommune har gjennomført en kartlegging av friluftsområder i kommunen. Arealet er i denne 
kartleggingen vurdert som et nærturterreng med middels brukerfrekvens, middels opplevelseskvaliteter, 
litt symbolverdi, middels egnethet og ingen spesiell funksjon. Verdien som friluftsområde er klassifisert til 
B: Viktig friluftsområde. Hovedturvegen gjennom området nord – sør (GAA1 i planforslaget) er merket 
som grønn korridor.  
 
Planforslaget 
Hovedturvegen gjennom området (GAA1) ivaretas med en bred korridor (+ 35 m). Det tilrettelegges for 
adkomst til den høyeste åsryggen i området som bevares som grøntareal. Gangsmetter sikres for å sikre 
tilgjengelighet til turvegen og de øvrige stiene fra de ulike delområdene for utbygging.  I tillegg vil 
gangveger i området være del av et turvegnett både for beboere i området og for andre.  
 
Det er ønske om å tilrettelegge for forbindelseslinjer i området, også i retning øst – vest. Terrengfor-
holdene og hensynet til Horneløkka tilsier at kravene til tilgjengelighet (5 % stigning) ikke lar seg oppfylle. 
En grusa stiforbindelse med stigning på maks 13 % er foreslått fra gangvegen inn fra Lurdalsvegen 
gjennom strøkslekeplassen GF1 fram til planlagt gangveg i nordenden av A3. Det tilrettelegges også for en 
grusa stiforbindelse fra delområde B1 over turvegen til C3. På denne måten sikres tilgangen til strøksleke-
plassen fra hele planområdet sommerstid.  
 
Skiløyper 
Det er ønske om ei gjennomgående skiløype i området fra Gamleveien fram til etablert løypenett nord for 
området inn mot Aspesetra. Eksisterende turveg er en hyggelig turveg, men vurderes ikke å være særlig 
godt egnet for skiløype. Opprusting til tilstrekkelig bredde for tråkkemaskin vil redusere opplevelsen av 
turvegen. Nedkjøringa mot parkeringsplassen ved Kjennerud er bratt og vanskelig å tilrettelegge for både 
skiløpere og tråkkemaskin. Det er heller ikke alternativer innenfor planområdet som ville gi en god løsning 
da terrenget i østre del av området er kupert. En bedre løsning ville være ei løype øst for utbyggings-
området i det flatere skogsterrenget her. Denne plasseringen er også bedre lokalisert med tanke på 
kryssing av Gamleveien og vil kunne gi ei forholdsvis slak løype som kunne knyttes til etablert løype i 
nærheten av kryssing over bekken fra Kjennerudvannet. Traseen vil imidlertid krysse eiendommer som 
ikke omfattes av dette planforslaget og også areal hjemmehørende i Øvre Eiker kommune, og krever 
avklaring og avtaler med grunneiere utenfor planområdet. 
 
Turvegen reguleres til kombinert formål turveg/ skiløype, med en bestemmelse om at løypa kan flyttes ut 
av området til løypetraseen i øst dersom dette vurderes som mest hensiktsmessig.  
 
Kongsberg kommune ønsker også at planen tilrettelegger for skiløype fra Lurdalsveien, langs vegen til 
Kjennerudvannet inn til parkeringsplassen. For å unngå for store skjæringer medfører dette at vegtraseen 
flyttes vestover, og stedvis etableres på fylling. For å redusere inngrepet legges det opp til mur på del av 
strekningen som krysser et bekkedrag. Tiltaket omfattes ikke av krav til gjennomføring.   
 
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. Planen vil imidlertid oppruste og bevare den sentrale turvegen gjennom området ut til sti- og 
løypenettet fra parkeringsplassen ved Kjennerudvannet med en bred korridor, i tillegg til å gi økt 
nærturtilbud med hensyn til gangveger og stiforbindelser. 
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For folkehelse legger tiltaket til rette for boligområder med god tilgjengelighet til friluftsområder og 
løypenett i områder uten vesentlig trafikkstøy eller annen forurensning.  
 
Det er ikke etablerte stier eller turløyper i arealene nordøst i planen og utvidelsen av byggeområdet 
medfører ikke konsekvenser for friluftsliv.  
 

5.8 Landbruk 
Området benyttes i dag til skogbruk og tidvis noe beiteareal. Skogsarealene er i hovedsak registrert med 
barskog, med overvekt av høy/ middels bonitet i vestre del og mer lav bonitet mot øst. I mindre områder 
ved bekkesig/vanndammer er det registrert ung bjørk og krattvegetasjon.  
 
Del av områdene har i siste år vært inngjerdet 
som hestebeite. For øvrig er det ikke drift i 
området utover avvirkning av hogstmoden skog.  
 
Planforslaget  
Grøntarealer i planen er avsatt til grøntstruktur i 
områder i tilknytning til ny bebyggelse og 
friluftsområder i ytterkant. Begge arealformål 
med begrensninger i forhold til hogst. I lia mot 
Kjennerudvannet er det barskog, flatehogst 
tillates ikke her av hensyn til fjernvirkning.  
 
Konsekvenser 
Arealene har begrenset omfang. Tiltaket vurderes 
å ha små konsekvenser for landbruk.  
  
 Kart fra Nibio, bonitet. 
 
 

5.9 Barn og unges interesser, lekeplasser 
Det er ikke etablerte leikeplasser i området i dag. Arealene i tilknytning til boligene langs med Gamleveien 
benyttes antagelig til en viss grad av barn som bor i området i dag, men er private landbruksområder.  
For øvrig vurderes turveg og stier å være de arealene som er mest i bruk. Gangvegen langs med 
Lurdalsvegen er mye brukt fram til Kjennerudvannet og turområdene bakenfor med badeplass og 
skiløyper/ turstier.  
 
Planforslaget 
Planforslaget har romslige grøntarealer. Horneløkka ivaretas som et areal for lek og opphold uten 
vesentlig tilrettelegging, og i tillegg er korridoren rundt turvegen et bredt grønt belte som en stor andel av 
ny bebyggelse vil ha direkte tilgang til. Alle delområder har tilhørende lekeplasser. Området har et bredt 
utvalg av både tilrettelagte lekearealer og naturområder, noe som gir svært gode muligheter for lek og 
opphold. Lekeplasser er ytterligere beskrevet i kapittel 5.3.4. 
 
Konsekvens 
Tiltaket bygger ned grøntområder, men ikke områder som vurderes å ha vesentlig verdi for barn og unge. 
Området er ikke kjerneområde for lek-/fritidsaktivitet for barn og unge.  
 
Strøkslekeplassen vil være et tilbud som kan være attraktivt for barn og unge i hele byen i samspill med 
badeplassen på Kjennerudvannet.  
 

5.10 Trafikkforhold 
Adkomst til områdene er via Lurdalsveien og Gamleveien.  Boligene på gbnr 8353/2 innenfor planområdet 
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har adkomst via privat veg som opprinnelig er ei fegate som ender i Horneløkka. Denne vegen fungerer 
som en landbruksveg i dag ved behov, i tillegg til traktorvegen inn til områdene fra Steneplassen.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Statens vegvesen har oppgitt trafikktall på henholdsvis 150 Ådt på Lurdalsvegen innenfor veg til 
Hindtåsen, og 900 i Ådt på Gamleveien. Det er sannsynlig at trafikkmengden er noe høyere vest for 
avkjørselen til boligområdene på Frydenbergåsen og Frydenberg – Tjernsløkka. Det er utarbeidet 
trafikkanalyse som også redegjør for dagens trafikksituasjon, (vedlegg 5). 
 
Kollektivtrafikk og gangforbindelser   
Det er etablert gangveg/ fortau fra Kongsberg sentrum fram til området og videre langs med Lurdalsvegen 
inn til adkomstveg til Kjennerudvannet. I forbindelse med utbygging av boligarealene på Frydenberg og 
Frydenbergåsen er det også etablert fortau langs med Gamlevegen inn til avkjørselen til Frydenbergveien. 
Fortauet her er knyttet sammen med fortau i Kongsbakken via rundsløyfe for buss og sikrer trygg 
gangforbindelse helt fram til Madsebakken skole og barnehage.  
 
Bussholdeplasser er lokalisert i tilknytning til kryssområdet Lurdalsvegen – Gamlevegen. Rute 405 
Frydenbergåsen – Kongsberg skisenter passerer her ca en gang i timen på hverdager (13 avganger) fra 
morgenen fram til ca 19.30 på kvelden. På lørdagen begynner ruta noen timer seinere og det er totalt 10 
avganger.    
 
Oversiktskart tilførselsveger, busslommer mv.  Avstand til Kongsberg knutepunkt er ca 2 km via Eikerveien for 
myke trafikanter, og ca 2,4 km via Lurdalsveien/ Drammensveien.  
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Planforslaget 
Trafikkmengder og hovedadkomst 
Hovedadkomst til området er foreslått fra Lurdalsveien som x-kryss med avkjøring til Hindtåsen. I 
opprinnelig forslag var adkomst vist inn fra Gamleveien. Med bakgrunn i klager fra naboer er denne 
foreslått endret.  
 
Det er gjennomført trafikkberegninger basert på maksimalt 300 nye boenheter innenfor området, med 5 
kjøreturer per dag per boenhet. Dette er et forholdsvis høyt anslag bilturer. Med dagens utvikling i form 
av økt bruk av el-sykkel vil tallet i praksis kunne være lavere.  
 
Beregningene viser at trafikkøkningen på Gamleveien som følge av tiltaket vil bli minimal.  
Med full utbygging vil trafikken i øvre del av Lurdalsveien dobles. Trafikkmengdene internt i området vil 
fordeles på mindre adkomstvegsløyfer. Det er imidlertid valgt å benytte vegklasse samleveg med separat 
gangveg inntil trafikkmengdene er tilstrekkelig redusert.  
 
Det er forutsatt at trafikken fra området vil benytte Lurdalsveien/ Drammensveien og ikke Eikerveien. 
Med ny E134 er trafikken på Drammensveien redusert.  
 
Trafikksikkerhet og gangforbindelser  
Gode gangforbindelser er viktig i området, til skole og idrettsanlegg, til sentrum og kollektivtilbud og til 
friluftsområder. Gangvegsystemet fram til området er godt. Internt foreslås ny gangveg langs med 
hovedadkomsten inn i området fram til avkjørsel til delområde B1. Til Madsebakken skole vil det være en 
omveg å følge denne, og for å tilrettelegge for hensiktsmessig skoleveg etableres en avstikker sørover til 
Gamleveien med kryssing over til etablert fortau langs med Frydenbergveien. Avstikkeren mot 
Gamlevegen/ skolen og gangveg langs hovedvegen i delområde A, skal være etablert før boliger i området 
tillates tatt i bruk. Gangvegen etableres videre i neste etappe langs med hovedvegen fram til delområde 
B.  En kort avstikker sikrer også tilgjengelighet inn til delområde C. Adkomstvegsløyfene har begrensede 
trafikkmengder og det er ikke nødvendig med separat gangløsning inn i de enkelte delområdene.   
 
Gangveg foreslås også etablert gjennom felt A2 over turvegen og inn til felt C1. Dette gir et godt 
gangtilbud øst-vest internt i feltet, og vil sikre at beboere ikke vil benytte Gamleveien. Det etableres også 
en gangveg forbi strøkslekeplassen i nordvest ut til etablert gangveg langs Lurdalsveien. I sørøst etableres 
en avstikker ut til Gamleveien for å gi myke trafikanter fra Gamleveien tilgang til det interne 
gangvegsystemet i Rødshøgdafeltet. Vegen etableres som adkomst veg til tre nye tomter på gbnr 8351/3, 
og videre som gangveg ut til Gamlevegen, der den sperres med bom for biltrafikk. Gangvegen kan 
imidlertid benyttes som beredskapsveg.   
 
Terrenget i området, i tillegg til bevaring av Horneløkka, vanskeliggjør gangforbindelser med universell 
utforming i retning øst-vest i nordre del av området. Som supplement til gangvegene etableres gruset 
gangsti fra strøkslekeplassen i vest over til bebyggelsen i delområde C3. Dette vil sikre kortere interne 
forbindelseslinjer. Stien kan etableres med stigning ca 1:7,5. 
 
Kollektivtrafikk 
Det er et ønske at boligbebyggelse ikke skal ha større avstand enn 400 m til kollektivtilbud. 
Bussholdeplassen ved krysset Lurdalsveien – Gamleveien er innenfor denne rekkevidden for delområdene 
A1-A3. Ved videre utbygging i området skal snuplass for buss etableres i tilknytning til område BAA1 som 
vist på plankartet.  
 
Per i dag testes det ut også andre løsninger for kollektivtilbud, ordninger som er basert på tilkalling i 
stedet for faste ruter og som benytter mindre kjøretøy. Det er et klart ønske å etablere et kollektivtilbud i 
området, men bestemmelsene åpner for at en gjennom utbyggingsavtale kan utsette etablering av 
snuplassen til det er aktuelt å benytte den, uavhengig av utbygging i de enkelte delområdene.  
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Oversiktskart viktige gangforbindelseslinjer. 
 
Konsekvens  
Tiltaket vil medføre økt trafikk på tilførselsveger inn til området. Vegsystemet er oppgradert ved øvrig 
utbygging i området og har god kapasitet og standard. Økt trafikk vurderes ikke å medføre behov for 
oppgradering av tilførselsveger.  
 
Det er en forutsetning at tiltaket ikke skal medføre økt trafikk i Eikerveien. Det foreslås ikke tiltak i 
utgangspunktet. Dersom det viser seg å være en problemstilling vil skilting med gjennomkjøring forbudt 
være et aktuelt tiltak. 
 
Ved utbygging over 250 boenheter vil trafikken medføre behov for støyskjerming av eksisterende 
bebyggelse langs Lurdalsveien. Forholdet omtales i kapittel 5.13 Støyforhold.   
 
  

Til sentrum
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5.11 Teknisk infrastruktur, vann, avløp og overvann, massebalanse 
Eksisterende bebyggelse er tilknyttet strøm og kommunalt vann og avløpsnett som er etablert langs med 
Gamlevegen i seinere tid. Et fåtall boliger, Gamleveien 17, og boligen på Steneplassen er foreløpig ikke 
koplet til. Avløpet er basert på selvfall fra det høyeste punktet i tilknytning til veien, ca ved Gamleveien 
29. For øvrig bebyggelse følger avløpsnettet Gamleveien til en pumpestasjon mot grensa til Øvre Eiker 
mot øst.  
 
Planforslaget 
VA-plan er vedlagt planforslaget, (vedlegg 7 og 8). Utbyggingen av området er inndelt i delområder for 
etappevis utbygging som delvis følger av planer for vann og avløp, delvis av tilknytning til adkomstveg. 
Områdene som kan tilknyttes selvfallsnettet mot byen utgjør avløpssone 1 og hoveddelen av 
delområdene A 1, 2 og,3. For øvrige arealer må det etableres pumpestasjoner. Det er lagt opp til mulighet 
for midlertidige løsninger som kan flyttes med ettersom delområdene bygges ut. Et mindre område i 
nordøst foreslås med privat løsning. En mulig løsning med å lede avløpssone 2 til eksisterende 
pumpestasjon på Gamlevegen kan bli aktuelt.  
 
Det er foreslått to tilknytningspunkter til kommunale ledninger i Gamleveien, for både spillvann og vann. 
Internt på anlegget er det fokusert på plassering av vann- og avløpsledninger i offentlige veiarealer. 
Spillvannet fra Gamleveien og Rødshøgda ledes til spillvannsledning forbi Stertebakke som har begrenset 
kapasitet. Det vil derfor være nødvendig å begrense pumpekapasiteten i Rødshøgda slik at strekningen, 
spesielt ved Stertebakke, ikke blir overbelastet.  
 
Det er utført kapasitetsberegninger for kommunal vannledning i Gamleveien. I vannkum 5245, ved 
avkjøring til Frydenbergåsen, er det angitt en kapasitet på 52 l/s. Statisk trykk i nettet ligger på kote 
315moh. Dette vil være tilstrekkelig for å sikre god vannforsyning og tilfredsstille krav i teknisk forskrift ift. 
slukkevann. Kongsberg kommune utfører avklaringer/beregninger vedrørende mulige tiltak vedrørende 
sikkerhet i vannforsyningen.   
 
Det vurderes eget system for sommervann/hagevanning med Kjennerudvannet som kilde.  
 
Kart overvann 
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 Naturlig vannspeil/ dam som foreslås benyttet til fordrøyning/ oversvømmelsesareal.  
 
Overvann (vedlegg 9) 
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, inntil 20-årsregn + klimafaktor, skal overvann 
ledes i hovedsakelig åpne grøfter til felles fordrøyningsarealer. Ved regnhendelser som overskrider 
dimensjonerende regn skal overvannet ledes trygt ut av området via trygge flomveier som får minimale 
konsekvenser for omgivelsene.  
 
Massebalanse (vedlegg 19) 
En overordna prosjektering av veg, vann, avløp og overvann er gjennomført i planleggingen. Modeller av 
disse objektene er lagt til grunn for en masseberegning. Hensikten med masseberegningen er å få en 
masseoversikt over hele planområdet. I tillegg er det vurdert hvordan hver utbyggingsetappe er i balanse. 
 
Utbyggingsetappene A1, A2 og A3 genererer et overskudd av steinmasser. Disse massene er tenkt 
benyttet som: -      Fyllingsmasser til riggplass/kollektivholdeplass. 

- Forsterkingslag og bærelag i veier (krever knusing av masser i området, utføres vintertid). 
- Grøftepukk i VA grøfter (krever knusing av masser i området, utføres vintertid). 
- Fyllingsmasser i utbyggingsetappe B1 og B2 som har et underskudd av masser. 
- Eventuelt overskudd deponeres i Tjernsløkka. 

Utbyggingsetappene C1, C2 og C3 genererer et overskudd av steinmasser. 
Disse massene er tenkt benyttet som: 

- Forsterkingslag og bærelag i veier (krever knusing av masser i området, utføres vintertid). 
- Grøftepukk i VA grøfter (krever knusing av masser i området, utføres vintertid). 
- Fyllingsmasser i utbyggingsetappe C4. 
- Det forventes ikke masseoverskudd i C områdene. 

Utbyggingsetappe D er i balanse. 
 
Jordmasser fra uttrauing av veier og plasser benyttes internt i planområdet til: 

- Veiskråninger 
- Lekeplasser 
- Akebakke 
- Generell terrengbearbeiding 

 
Konsekvens 
Utbygging av teknisk infrastruktur i området muliggjør tilknytning av to eksisterende boliger. 
 
Etablering av nye boenheter på Rødshøgda vil føre til økt forbruk på eksisterende vannforsyningssone, og 
kan ha konsekvens for områdets forsyningssikkerhet. VAR-avdeling i Kongsberg kommune avventer 
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fortsatt avklaringer/beregninger vedrørende høydebasseng og forsyning inn i området.  
 
Det vurderes å lede avløp fra avløpssone 2 til eksisterende kommunal avløpspumpestasjon ved 
Gamlevegen. Det kan i den forbindelse bli behov for kapasitetsøkende tiltak på pumpestasjonen.  
Nye kommunale pumpestasjoner vil etableres i nærheten av små sårbare resipienter, og det må etableres 
tilstrekkelig sikringstiltak mot uønsket utslipp av avløp.  
 
 
Overvann 
Planområdet ligger i sårbart terreng med tanke på forurensning. Det er naturlig avrenning til små 
resipienter og videre til Kjennerudvannet, Kjennerudvannsbekken og Fiskumelva. 
 
Planens fokus på naturlig håndtering av overvann vil bidra til biologisk mangfold og gode 
rekreasjonsmuligheter, samt sikre nedstrøms arealer og resipienter mot uønsket forurensning fra 
overvann.  
 
Det er ikke ønskelig med sikring rundt 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 dammene skal helst ikke være for stor, 
og kantsoner må ha slakt fall. 
 
 
Massebalanse 
Bruk av uttatte steinmasser i tidlige utbyggingsfaser, til produksjon av knuste steinmasser til bruk på 
anlegget, vil redusere behovet for inn- uttransport av masser. Ved overskudd som ikke kan benyttes er 
Tjernsløkka et kortreist alternativ for tidlige etapper. Best mulig logistikk med hensyn til masser gir 
minimal negativ konsekvens for nabolag og beboere langs vegnettet inn mot området. Minst mulig 
transport av masser vil også ha positiv økonomisk konsekvens for prosjektet. 
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5.12 Grunnforhold, risiko og sårbarhet 
Berggrunnen i området består ifølge NGU sine kartsider av; Vestre del: Granodiorittisk til diorittisk gneis, 
svært båndet, vanligvis migmatittisk, amfibolrik og granatførende. Østre del: Kvartsdiorittisk gneis, 
vanligvis båndet og migmatittisk, amfibolførende, stedvis granatførende. Inneholder linser av amfibolitt, 
intrusjonsalder c. 1529-1492 mill. år. Det er lite løsmasser i de høyereliggende delene av området som er 
registrert med mye bart fjell og impediment. Disse områdene er uegnet for infiltrasjon (NGU). Søndre del 
av området mot Gamleveien og et smalere belte mot Lurdalsveien er registrert med morenemasser med 
begrenset infiltrasjonsevne.  
 
Ingen deler av 
områdene er registrert 
som myr hverken på 
gårdskart eller på NGU 
sine løsmassekart.   
 
Det er ingen 
registreringer i området 
på NVE Atlas, det er 
ikke registrert med 
flom- eller skredfare. 
Terrenget omfatter 
mindre høydedrag med 
forsenkninger imellom 
og fall ut til alle kanter, 
nedbørsfeltet er med 
dette begrenset og det 
er ikke større bekker 
innenfor planområdet.  
 
 
 
 
Kartutsnitt fra NGU, 
Løsmasser 
 
Området er vurdert iht sjekkliste for risiko og sårbarhetsvurderinger iht DSB sin veileder fra 2017 med 
tilleggstema.  
 

KATEGORI AKTUELT  VURDERING HENDELSES-
TYPE  Ja/ Nei  

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.  

Natur- 
hendelser 

Lyngbrann Nei  
Andre Transport 
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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  
Bortfall av telekom/ IKT Nei  
Svikt i vannforsyning Nei  
Svikt i avløpshåndtering/ 
overvannshåndtering 

Nei  

Svikt i framkommelighet for 
personer og varer 

Nei  

uønskede 
hendelser 

Svikt i nød og redningstjenesten Nei  
    

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  

Tilleggs- 
tema 

Finnes det potensielle sabotasje-/ 
terrormål i nærheten. 

Nei  

 Annen Forurensning   
  

 
Ja Utslipp fra spillvannspumpestasjoner 

kan medføre risiko, ivaretas med 
alarmsystem, doble pumper og 
buffertanker. 
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Konsekvens 
Støy, trafikkforhold og trygge skoleveger er vurdert i planarbeidet. Området er ikke utsatt for skred, flom 
eller annen naturfare og trygge flomveier ved nedbørshendelser er sikret gjennom overvannsløsningen.  
 
Det er ikke særskilte konsekvenser knyttet til utvidelsen av byggeområdet i nordøst. 
 
5.13 Støyforhold 
Trafikken i området i dag er begrenset. Støysone for Gamleveien og Lurdalsveien fra kommuneplanens 
arealdel viser at deler av boligene langs med Gamleveien ligger i støysone i dag. En betydelig andel av 
boligene langs med Lurdalsveien er allerede støyskjermet i forbindelse med tidligere utbygginger.  
 
Planforslaget 
Det er utarbeidet trafikkanalyse (vedlegg 5) som er lagt til grunn for støyberegninger (vedlegg 4). 
Støyberegningene vurderer støysoner for både bebyggelse lokalisert langt med hovedvegnettet fram til 
nytt boligområde i tillegg til områder som utsettes for støy internt i området. Beregningene er basert på 
300 boenheter med 5 bilturer per boenhet per dag.  
 
Beregningene bygger på at krav til støytiltak for eksisterende bebyggelse knyttes til en dobling av trafikk.  
Ved etablering av mer enn 250 boenheter i Rødshøgda vil trafikken dobles på tilførselsvegene. Ved 
overskridelse av dette tallet vil totalt 8 boenheter få krav til skjerming i fasade og en bolig for uteareal.  
 

 
Støyberegninger for tilførselsvegen. Boliger hvor krav til skjerming utløses er spesifisert i støynotat 
(Norconsult, Vedlegg 5).  
 
Langs med hovedadkomstvegen internt i området er støysone vist i plankartet. Støyskjerming forutsettes 
på tomtene som er lokalisert innenfor støysona.  
 
Konsekvenser 
Det er satt rekkefølgekrav i bestemmelsene for eksterne støytiltak som knyttes til utbygging i 
delområdene C3 og C4 innenfor planområdet.  
 
For støytiltak internt i boligområdet er det knyttet rekkefølgekrav til dokumentasjon/ tiltak ved etablering 
av boliger på tomter med støysone. Støynotatet angir retningslinjer for etablering for å oppnå tilstrekkelig 
lave støyverdier, og anbefalinger/ tiltak vil angis i tomtevalgskart for de tomtene det gjelder. 
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Støysona internt i planområdet, skravert over andre formål. 

 
5.14  Tilgjengelighet og universell utforming 
En andel boligtomter tilsvarende en tredel av boligtomtene er 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 søknad om endring av hvilke tomtenummer som skal følge denne paragrafen. Det foreslås 
derfor at endring av tomtenummer som skal etableres med universell utforming kan gjennomføres ved 
byggesøknad.  
 
 

5.15  Mobilitet, klima, energiforsyning og alternative energikilder 
Det er gjennomført arbeid med en mobilitetsplan og en klimagassutredning for prosjektet. (Vedlegg 17 og 
18). Mobilitetsplanen redegjør for mulige tiltak for å øke andelen grønn mobilitet. Klimagassutredningen 
utgjør et kunnskapsgrunnlag med tanke på vurdering av mulige og aktuelle tiltak for å redusere 
klimagassutslippet som følge av utbyggingen.   
 
Mobilitetsplan 
Mobilitetsplanen vurderer trafikk til/ fra området og oppsummerer mulige tiltak for å tilrettelegge for 
mindre bilkjøring og mer grønn mobilitet. Det er vurdert tiltak inne i, og utenfor planområdet.  
 
Vurderte tiltak/ tilbud omfatter blant annet:  

- Muligheter for å låne bil/ sykkel. Mobilitetspunktene bør plasseres slik at det ikke er for lang 
gangavstand mellom boligen og mobilitetspunktet.  

 
 

- For å stimulere til bruk av el-sykkel kan det for eksempel vurderes å inngå avtale om redusert pris 
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på el-sykler gjennom en lokal butikk. Bruk av el-sykkel vil bidra til å utjevne høydeforskjellene 
mellom Rødshøgda og sentrum.  

- Samordning av kjøring og leveranser, f.eks kjøring til arbeid eller aktivitetstilbud, eller 
samlepunkter for post og pakker.  

- Begrenset tilgang på parkering er vurdert som et effektivt tiltak for å begrense bilkjøring.  
(Dette tiltaket vurderes å være et bedre virkemiddel i større byer enn Kongsberg).   

- Periodebillett på kollektivtrafikken som del av tomter/ boligkjøp i området. 
- Drop- inn kontorplasser i eventuelt fellesbygg på areal for kombinert formål sentralt i området.  

 
Tiltak utenfor planområdet har betydning for beboeres valg av transport:  

- Et godt kollektivtilbud er viktig. Antallet nye boliger er imidlertid vurdert som lavt i forhold til 
mulighetene for å øke frekvensen av busstilbudet.  

- Utbedring av tilrettelegging for sykkel er et annet viktig punkt, både ift gode sykkelveier, men 
også i form av trygge parkeringsløsninger for sykkel. Flere sykkelparkeringsplasser ved Kongsberg 
stasjon trekkes fram som et godt virkemiddel for å øke sykkelandelen for transport til/ fra 
området.  

 
Planforslaget 
I planområdet er det avsatt areal til etablering av fellesløsninger sentralt i området ved snuplass for buss. 
Prosjektet har i hovedsak innvirkning på de interne tiltakene, og det kan være forskjellig hva som fungerer 
for eneboliger og for konsentrert bebyggelse.  
 
Det er viktig å etablere gode rutiner fra innflytting av, og som et konkret tiltak forplikter Rødshøgda AS 
seg til å gi en el-sykkel til de første 50 husstander som etablerer seg i området. Dette tiltaket vurderes å 
ha aller størst betydning for at beboere i området faktisk tar i bruk sykkel som transportmiddel. Dersom 
tiltaket viser seg å fungere godt vil en vurdere å videreføre det for videre utbygging.  
 
Basert på øvrige forsøk i byen synes det lite aktuelt å etablere bildelingsordninger i området fra starten 
av.  Hvilke tiltak som til enhver tid er best egnet vil vurderes utover i de ulike fasene av byggeprosjektet. 
Utbygging vil skje over en lengre periode og miljømessig gode tiltak og løsninger er under konstant 
utvikling.  
 
Som ytterligere bidrag til å fremme bruk av sykkel foreslås å sette 1 million kroner i lukket fond øremerket 
etablering av gang-sykkel løsning langs med Lurdalsveien fra Drammensveien til Kongsbakken. Etablering 
av dette tiltaket kan ikke knyttes direkte til Rødshøgda utbyggingen. Imidlertid vurderes tiltaket å være 
viktig for hele bydelen med tanke på å redusere bilbruk og klimagassutslipp og øke sykkelandelen, og med 
bakgrunn i dette avsettes et bidrag til gjennomføring. Øremerkede midler frigis ved igangsetting av dette 
prosjektet.  
 
Konsekvenser 
Utdeling av el-sykkel til 50 husstander vurderes å redusere bilbruk til området. En målsetting er å 
redusere behovet for en bil nummer to. Rapporten viser at dersom tiltakene medfører at 50 – 70 % av 
boligene ikke anskaffer bil nummer to vil dette medføre redusert trafikk med i overkant av 7 %. Det er for 
øvrig vanskelig å kvantifisere effekten av tiltakene. 
 
Øremerkede midler til GS-veg langs nedre del av Lurdalsveien vil også bidra til økt bruk av sykkel, ikke 
bare for Rødshøgda men for alle eksisterende boligområder som har Lurdalsveien som adkomst.  
 
 
Klimagassutredning 
De fleste klimagassutredninger er laget på grunnlag av konkrete byggeprosjekter. I Rødshøgda prosjektet 
har vi allerede i planarbeidet vurdert effektene av utbyggingen. Dette for å ha oversikt over betydningen 
av valgene som gjøres i dette prosjektet, men også for å tilegne seg nyttig grunnlag for seinere prosjekter 
for til enhver tid å kunne velge de beste løsningene.  
 
Klimagassregnskapet for reguleringsplanen tar for seg en rekke faktorer, og inndeles i ulike utslippsposter:  
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- Anleggsfase 
- Landeffekter 
- Bygningsmasse 
- Energi i drift 
- Transport i drift 
- Energiscenario – geo 
- Energiscenario – solceller 
- Overvannshåndtering 

 
Det er så gjennomført en vurdering av et worst case og en best case. Utredningen viser at innenfor 
prosjektet står transport i drift for det største klimagassutslippet.  
 
Planforslaget 
Utbygging av områder med eneboliger er arealkrevende og medfører inngrep i skog og terreng. På 
Rødshøgda er det bevart gode grønne korridorer, og området vil også etter utbygging bære preg av skog 
og vegetasjon.  
 
Det er svært lite åpen torvmyr i området. Arealer som er oppgitt som myr i beregningen er i all hovedsak 
lavbrekk i terrenget som samler vann i perioder med 
regn, men hvor det vokser bjørkeskog og 
krattvegetasjon (foto). Beregningene for landeffekter 
åpner ikke for denne type nyanser, og klimagass-
utslippene for tiltak på myr i vår rapport blir med 
bakgrunn i dette overestimert.   
 
 
 
 
 
Valg av byggematerialer vil vurderes i utbyggingsfasen. 
Utviklingen på dette området går raskt, og det er ikke aktuelt å låse seg til enkeltløsninger. Det vil 
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oppfordres til bruk av miljøvennlige materialer.  
 
Med tanke på transport er dette særskilt vurdert i mobilitetsplanen. Det er lagt inn areal som kan 
benyttes til mobilitetsløsninger i planen; bildelingsordninger, fellesløsninger som sykkelverksted mv. 
Etablering av ordningene vil måtte overlates til velforening eller liknende.  
Valg av energikilder vil vurderes i den videre saken. Det kan være aktuelt med grunnbrønner innenfor 
delområder i prosjektet. Solceller kan også være et alternativ.  
 
Ved utarbeidelse av planene er terreng og grunnforhold i stor grad hensyntatt. Naturlige vannveier er 
opprettholdt. Planene ligger med dette godt til rette for åpne løsninger for overvann og prosjektet har i 
sin helhet innarbeidet dette. Utslippet fra overvannshåndteringen står for en liten andel av det totale 
klimagassutslippet, men tiltaket har likevel god effekt, og er viktig for miljøet i området.  
 
Det er ikke mulig for prosjektet å innarbeide alle forslag til reduserende tiltak.  
 
Konsekvenser 
Utbygging i LNF-områder vil generelt ha negative konsekvenser for klimagassutslipp. For å kunne tilby alle 
typer boligområder til innbyggere i Kongsberg er det imidlertid viktig å tilrettelegge også for denne type 
arealer.  Boligmarkedsundersøkelsen viser at yngre grupper og barnefamilier ønsker seg bolig med hage 
utenfor sentrumskjernen.  
 
Kommuneplanen i Kongsberg viser store framtidige boligarealer syd for byen. For å synliggjøre effekten av 
utbyggingen er Rødshøgda sammenliknet med andre områder avsatt til boligformål utenfor bykjernen i 
Kongsberg; Saggrenda og Sydbyen. Sammenlikningen mellom disse viser at avstand til sentrum er 
utslagsgivende og at Rødshøgda da kommer best ut av disse tre.  
 
Utsnitt fra Klimagass-
utredningen, 
sammenlikning av 
ulike utbyggings-
områder i Kongsberg.  
 
 
 
 
 
Samlet sett vurderes 
området å være et 
godt valg for utbygging 
i Kongsberg med bolig-
arealer i nær 
tilknytning til natur og 
friluftsliv, men likevel 
tett nok på sentrum til at alternativ transport er en attraktiv løsning. Regional plan for areal og transport i 
Buskerud 2018, anbefaler boligutbygging innenfor en sone 
på 2-3 km fra sentrum. Rødshøgda planen er lokalisert 
innenfor denne avstanden.  
 
Delingsløsninger er i fokus i mange sammenhenger i Norge og 
andre steder. Førerløse busser og «Hent meg» løsninger prøves 
ut i Kongsberg.   
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6       GJENNOMGANG AV INNKOMNE MERKNADER TIL SAKEN 
 
6.1 Innkomne merknader til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for  

Rødshøgda Boliger, PlanID 482R, Kongsberg kommune 
 

Merknad fra: Innhold: 
  

Statens 
vegvesen, 

31.01.2017. 
 

Ny virksomhet medfører økt trafikkbelastning, og de trafikkmessige virkningene må 
dokumenteres nærmere. Ved større utbygginger gjennom en trafikkanalyse.  
 
Forholdet til kollektivtrafikk og myke trafikanter, herunder skoleveger, må avklares. 
Langs riks og fylkesveger kreves minimum 8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til 
annen veggrunn, teknisk anlegg. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag 
ved endring av riks- eller fylkesveger og disse anbefales oversendt Statens vegvesen 
for forhåndsvurdering før endelig planforslag utarbeides.  
 
Normal byggegrense er 50/15 m. Byggegrensen skal bl.a. vurderes i forhold til 
støysituasjonen. 
 
I dette området kreves minimum 3,5/3 m målt fra senterlinje veg, med 3 m til grøft 
der det er gangveg. Boligområdet kan forventes å øke trafikken på fylkesvegen 
betydelig og det kan være behov for økt standard på denne. Hovedadkomst er 
svært nær eksisterende veg til Frydenbergområdene og avhengig av antall 
boenheter kan det være nødvendig å vurdere en annen plassering for 
tilfredsstillende trafikkavvikling og trafikksikkerhet.  
 
Det bør tilrettelegges for at flest mulig direkte avkjørsler kan saneres.  
Det må vurderes gangveg langs Gamlevegen med bakgrunn i feltene C og J. 
Trafikksikker kryssing av Gamlevegen må forutsettes og bør legges der det er 
mindre trafikk. Planskilt kryssing bør vurderes. Viktig med tilfredsstillende gangveg 
til holdeplass med venteskur til busslomme i retning sentrum. Eventuell snuplass 
for buss må dimensjoneres iht vegnormalene og endringer i rutetrase kan føre til 
nye behov for gangtraseer til bussen. 
 

Kommentar:  Hovedadkomstløsning er endret etter utsendt varsel.  
Det er utarbeidet trafikkanalyse som ligger til grunn for tiltaket.  
Gangkryssing etableres slik at denne er hensiktsmessig og vil bli benyttet.    
 
I kommuneplanen er det fastlagt at det er 15 m byggegrense for fv 72 og 96. 
Støyberegninger er utarbeidet. Disse synliggjør at det er enkelte bygninger langs 
med Lurdalsveien som vil få økt støy som følge av tiltaket dersom antall boenheter 
innenfor området overstiger 250.  
 
Det tilrettelegges for interne gangveger i området med god tilgjengelighet både til 
kollektivholdeplass og skole/ sentrum.  
 

Fylkesmannen i 
Buskerud 

26.01.2017 

Fylkesmannen foreslår økt utnyttelse av områdene som ligger nært tilknyttet 
kollektivknutepunkt. Dette vil bidra til tilrettelegging for kollektivbruk og være mer i 
tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og 
transportplanlegging.  
I planarbeidet bør det redegjøres for avstand til sentrale servicefunksjoner (skole, 
barnehage). 
Anbefaler at større lekeplasser lokaliseres sentralt i området slik at de er 
tilgjengelige for flest mulig. Det må sikres tilstrekkelige lekeplasser for barn i alle 
aldre, samt at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret 
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mot forurensning, støy, trafikkfare og helsefare.  
Ber om at det sikres turveier eller ferdselskorridorer fra boligene ut til turveiene og 
friområdene.  
 
Ber om at et tilstrekkelig grøntbelte sikres langs vassdraget og reguleres til 
grøntstruktur med bredde som ivaretar vegetasjon, naturmangfold og allment 
friluftsliv. Ber planen vurdere håndteringen av overvann. 
Viser til lov om naturmangfold og krav til redegjørelse ift denne. 
 
Ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav til ivaretakelse av 
støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier. Støytiltak skal ferdigstilles før 
boligene tas i bruk. Støyutredninger må følge planforslaget ved offentlig ettersyn.  
Ber om at planleggingen vektlegger prinsippene om universell utforming.  
Viser til at det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger.  
 

Kommentar:  Det er foreslått stor andel konsentrert bebyggelse i tilknytning til hovedadkomstveg 
før snuplass for buss.  
Strøkslekeplass var foreslått sentralt i området, men anbefalt flyttet av Kongsberg 
kommune til nåværende plassering. 
Lekeplasser, turveier og ferdselskorridorer er vektlagt i planforslaget.  
Planen viser åpne løsninger for overvann.  
Støyforhold ivaretas i planbestemmelsene og støyberegninger er vedlagt.  
 

Buskerud 
Fylkeskommune 

30.01.2017 

Det er ikke kjente automatisk fredede kulturminner i området. Potensialet for funn 
av slike kulturminner antas å være lavt. Det er ikke behov for arkeologisk 
registrering i området, men en ber om at bestemmelse knyttet til meldeplikten 
settes inn.  
 
Nyere tids kulturminner. Planområdet omfatter en del av gruvearbeidernes 
løkkelandskap. Det er lagt opp til bevaring av Horneløkka som er vurdert i tidligere 
kulturlandskapsrapporter å ha høy verneverdi dette er positivt, og Horneløkka bør 
markeres som hensynssone med tilhørende bestemmelser. 
 
For øvrig bes det om at løkkelandskapet dokumenteres enten sporene blir bevart 
eller fjernet slik at det historiske landskapet kan forståes i sin sammenheng. En 
detaljert kartlegging bør gjennomføres, selv om området er grovt kartlagt av 
landskapsgeograf tidligere. Rapport og innmålingsdata sendes fylkeskommunen og 
Kongsberg kommunen før planen kan iverksettes i felt.  
 

Kommentar:  Det er gjennomført løkkeregistreringer i området, rapporten er vedlagt.  
Horneløkka bevares som ei godt bevart løkke med steingjerder rundt.  
I overkant av 3 km steingjerder bevares som tomtegrenser mv i planforslaget.  
 

Madsebakken 
FAU 

31.01.2017 

Ønsker å komme med innspill til trafikksikkerheten rundt Madsebakken skole. 
Det er behov for:  
Gangveg/ sykkelveg langs Lurdalsvegen 
Fartsdumper i Kongsbakken 
Fartsvisningstavle i Kongsbakken. 
 
For gang-sykkelveg langs Lurdalsveien: det er en målsetting i kommunen at 80 % av 
barn og unge kan gå og sykle til skolen. Daglig er det nå farlige situasjoner hvor 
barn og unge sykler/ går langs Lurdalsveien. På vinteren er dette enda farligere pga 
snømengde og glatte veger. En gang-, sykkelveg vil avlaste for all sykkeltrafikk fra 
området på Madsebakken/ Hindtåsen/ Frydenbergåsen mot Tislegård 
ungdomsskole og videregående skoler.  
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Kommentar:  Tiltak i Kongsbakken berøres ikke av planforslag for Rødshøgda.  
 
Gangveg langs med Lurdalsvegen ble drøftet ved utbygging av Madsebakken Nord. 
Det ble i den sammenhengen besluttet av Kongsberg kommune at det var en bedre 
løsning å restaurere Kjærlighetsstien (Kongeveien) samt etablere fotgjenger-
undergang under Lurdalsvegen.  
 

Adv. Ole Håkon 
Ellingsen for 

Ingar Pedersen 
og Heidi 

Johansen, 
Gamleveien 15, 

31.01.2017 
 

Viser til at boligen ligger svært nær foreslått hovedadkomst og at dette vil utgjøre 
en belastning. Boligen ble ervervet nettopp med bakgrunn i beliggenhet skjermet 
for trafikkstøy. Trafikkmengden på vegen antas å bli stor, betydelig større enn 
anslått i kommuneplanen. En av samboerne har helseplager og er særlig avhengig 
av god søvn. Trafikkstøy kan medføre betydelige helseplager.  
Forslaget vurderes å utgjøre fare for at biler kan skli inn på eiendommen i tillegg til 
betydelig lysforurensning. Oppføring av en støyskjerm vil redusere utsikt og lys på 
eiendommen vesentlig.  
 
Det er knyttet usikkerhet til hvordan bygningen vil tåle belastningen av anlegg/ 
sprengning så vidt tett på. 
 
Det vurderes at de omfattende belastninger kan medføre grunnlag for 
ekspropriasjon.  
 
Det er skissert kryssing av Gamleveien ved innkjøring til Frydenbergåsen. Denne 
kryssingen er plassert oppi krysset og er vesentlig mer komplisert enn etablert 
kryssing lenger mot Lurdalsveien.  
Plassering av hovedadkomsten medfører en betydelig ekstra belastning på 
Gamleveien. En plassering på motsatt side av innkjøringen til Hindtåsen / 
Vognmannsveien vil derimot (ikke ??) påvirke eksisterende bebyggelse og trafikk på 
Gamleveien. Plasseringen av adkomst vil få betydning for dagens tinglyste 
rettigheter for bruk av avkjørsel til Gamleveien og medføre en omregulering i strid 
med etablerte rettigheter. Det videre planarbeidet bør utrede disse 
konsekvensene.  
Hornløkka foreslås ikke utbygget. Det er imidlertid også andre hustufter og røyser i 
områder. Det vurderes å være nødvendig med registrering av samtlige fornminner i 
den videre planprosess. 
Det er en stabil stamme av rådyr i område som benytter arealene rundt Hornløkka 
som tilholdssted i vinterhalvåret, det vurderes å være behov for større og 
sammenhengende grøntkorridorer for å kunne opprettholde området som habitat.  
 
Merknadene er ment som innspill til planens utforming og ikke til planen generelt. 
Området er velegnet for en godt planlagt og utredet utbygging av boliger, men det 
bær tas større hensyn til de betydelige konsekvenser en etablering av 
hovedadkomst tett inntil eksisterende bebyggelse vil få.  
 

Kommentar:  
 

 

Hovedadkomst er flyttet til Lurdalsvegen, kun gangveg skal etableres forbi boligen.  
Områdene er registrert med tanke på tufter og røyser.  

Malin Grødum, 
Gamleveien  

8336/2 
31.01.2017 

Valgte å flytte til Gamleveien for å komme vekk fra bråk og støy. 
Økt trafikk med 6-900 biler vil medføre nok en betydelig ulempe for eiendommen i 
forhold til trafikksikkerhet, livskvalitet og verdi. 
Har allerede bidratt til kommunens utvikling ved å avstå areal til veg til Frydenberg/ 
Frydenbergåsen. 
Området har langt mer dyreliv enn sentrale strøk, både ville dyr og husdyr vil få 
redusert livskvalitet.  
Lysforurensningen vil bli betydelig og ha negativ innvirkning på eiendommen. 
Hovedadkomsten vil være rett utenfor eiendommen og det er potensiale for 
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ulykker. 
Plassering av fotgjengerovergangen virker å gjøre fotgjengere utsatt for all trafikk. 
Dette er en dårlig trafikksikkerhetsmessig løsning. Ønsker ikke påkjørte fotgjengere 
i nabolaget. 
Hvorfor legge adkomsten her når alternative løsninger finnes som ikke påvirker 
eksisterende boliger.  Skulle forslaget bli opprettholdt vil det utløse krav om 
erstatning, kanskje innløsning. Håper det kan finnes en løsning som er til å leve med 
for alle.  
 

Kommentar: 
 
 

Hovedadkomst er flyttet til Lurdalsvegen. Tiltaket vil medføre minimal økning i 
trafikken på Gamlevegen.  
 

Ståle 
Hardangen/  
Hanne-Mari 

Schiøtz Thorrud. 
Gamleveien 43 

31.01.2017 

Ønsker at deres eiendom 8351/3/3 planlegges for framtidig utnyttelse til flere 
tomter til boligformål, og at dette legges inn i detaljreguleringsplanen. Planen må 
sikre tilgang til nødvendig infrastruktur. Ønsker å delta i utformingen av denne 
eiendommen og tilliggende arealer.  
 
Trafikken på Gamleveien vil øke, både i forbindelse med dette, vedtak om bomfri 
ferdsel etc. Bør gjøres tiltak slik at trafikken på Gamlevegen reduseres.  
 
Må skje en helhetlig bydelsplanlegging slik at f.eks også marka-grenser settes. 
Kongsberg kommune må påse at det avsattes arealer for idrettsanlegg (som f.eks 
fotballbane) utover lovpålagte krav til ballbinger. 
 
Har senere fremmet ønske om å delta i planen med tre nye tomter på egen 
eiendom med utkjøring via nytt vegsystem innenfor Rødshøgdaplanen.  
 

Kommentar:  Med foreslått hovedadkomst fra Lurdalsvegen vil ikke trafikken på Gamleveien øke 
nevneverdig.  
 
Det er avsatt areal til strøkslekeplass med ball-løkke innenfor planen.  
Hardangen sin eiendom er i siste revidering inkludert i planområdet med tre nye 
tomter innenfor delområde C2. 
 

Arild Johnrud 
Gamleveien 17 

29.01.2017 

Viser til at det skal finnes en prognose på trafikk og miljøanalyse som en ikke har 
sett. 
 Viser til at tre eiendommer har bruksrett på adkomst fra Gamleveien og ønsker å 
ha denne åpen på grunn av god sikt.  
Planlagt adkomstveg er vist tett ved eiendomsgrense med inn og utkjøring foran 
mine garasjer. Samt at steingjerder fra sølvverkstida fjernes – dette aksepteres 
ikke.  
Hele eiendomsprosjektet grenser mot Lurdalsveien, det bør legges adkomst derfra.  
Har en annen nabo mot vest som er farget med gult, Roar Selstad, hvor skal 
avkjøring realiseres til dette området?  
I tillegg står renovasjonsdunkene ved adkomsten i dag – godt plassert.  
 

Kommentar: 
 
 

Hovedadkomsten er flyttet. Deler av steingjerdene vil bli fjernet, se temakart 
steingjerder.  

Roar Selstad 
Mona Ovnerud 

Gamleveien?  
 

Ønsker ikke utbygging i området. Har allerede mistet verdifullt turterreng og fått 
vesentlig økt trafikk i området ved utbyggingene på Hindtåsen og Frydenbergåsen.  
Hovedturløype fremstår som en vits når en må krysse bilveg og hager.  
Dyrelivet må ivaretas. hele området har vært LNF, med alle restriksjoner det 
medførte – nå er det enkelt endret?  
 
Hva med konsekvensutredning. 
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Kjennerudvannet er reserve drikkevannskilde, er Øvre Eiker forelagt planene. Hva 
med avrenning til Kjennerudvannet?  
Adkomst fra fv 98 er feil, denne ligger et anna sted.  
Hva sier fylkeskommunen om økt trafikk på en delvis fredet vegstrekning?  
Håper planen legges umiddelbart død uten bruk av unødvendige ressurser.  
 

Kommentar:  Området er lagt inn i kommuneplanen som boligformål, og endringen fra LNF er 
grundig vurdert i denne sammenhengen.  
 

Anne og Erling 
Engen 

Gamleveien 13 
 

Har ikke mottatt alle papirene. Viser til at frist for merknader reelt er kun en 
måned.  
Bemerker at grunneier av gbnr 8352/1 personlig har bekreftet at hun ikke ønsker 
utbygging/ salg av eiendommen. 
 
Eiendommen omfatter mange vernede steingarder, løkker, fegater og hustufter.  
 
Adkomsten er ikke lagt over den eiendommen som hoveddelen av utbyggingen 
omfatter. Eiendommene som grenser inntil denne vil oppleve stor belastning og 
redusert livskvalitet med bakgrunn i trafikken, også anleggstrafikk.  
 
Boligen på nr 13 har uteplass mot planlagt ny veg. Verdien av boligeiendommen vil 
bli redusert som følge av utbyggingen samt at utnyttelsesgraden vil bli redusert da 
byggegrense mot kommunal veg er 15 m. Vegen vil komme tett opptil husveggen i 
vest. Omlagt adkomst vil medføre en betydelig økning i vegstrekning for å komme 
ut på hovedvegen. 
 
Viser til rapport fra Buskerud Fylkeskommune: gruvearbeidernes kulturlandskap – 
Løkkelandskap i Kongsberg. En utbygging i området vil føre til forringelse av 
kulturhistoriske elementer, fjerne del av områdets rekreasjonsmuligheter og 
urbaniseringen vil forandre det eksisterende miljøet.  
 
Reguleringsplanforslaget synes å være helt på tvers av gjeldende kommuneplan, 
som i sin tur er Buskerud Fylkeskommunen grunnlag for å si at området har 
tilstrekkelig vern gjennom sin status som LNF-område. På tross av dette er 
reguleringsplan for Frydenbergåsen allerede godkjent.  
 
Vegen til området er anslått å ta ca 600 biler i døgnet – dette anslaget er altfor lavt. 
Viser til trafikkanalyse for Bingeplass som legger til grunn over 5 bilturer per 
husholdning per døgn. I tillegg kommer turproduksjonstall for barnehagen. Dette 
tilsier at trafikken vil være mer enn 1275 turer per døgn.  
 
Adkomstveg bør legges inn fra Lurdalsvegen. Denne vegen er utbedret med 
gangveg. En naturlig adkomst er inn fra Lurdalsvegen mellom Steingarden og 
Steneplassen. Her er det allerede en gammel kjerreveg.  
 
Lurdalskrysset er utbedret og velfungerende. Det er gangveg langs Lurdalsvegen 
med gangfelt over Gamleveien. 
Adkomsten er for tett på krysset mellom Lurdalsvegen og Gamlevegen- ca 200 m. I 
tillegg er krysset til Frydenbergåsen på motsatt side.  
 
Dersom innsigelsene ikke tas til følge vil der fremmes krav om at eksisterende 
adkomst blir kommunal og driftes og vedlikeholdes av kommunen. 
Det skal ikke knyttes til ytterligere påkjøringer fra andre områder eller fremtidige 
tomter til dagens fegate forbi nr 13 – slik at det blir økt belastning på begge sider av 
huset.  
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Det fremmes krav om økonomisk oppreisning for forringet livskvalitet og bokvalitet, 
samt forringelse av utnyttingsgraden. 
Det fremmes krav om opparbeidelse av ny skjermet hage. 
 
Eiendommen ble også skadelidende ved utbygging av vann og kloakk i området. 
Store deler av hagen ble rasert og all skjerming for innsyn fra Gamleveien ble borte. 
Det ble ikke gitt kompensasjon for disse ulempene utover planting av 6-8 små 
busker.  
 
En ber om at innsigelsene blir imøtesett og at eierne av nr 13 fortsatt kan få 
beholde en god livskvalitet og beholde sin bruksverdi på eiendommen som er bygd 
av hjemmelshaverens far og hvor eier har bodd siden overtagelsen i 1969. 
 
Merknaden er å anse som innsigelser mot planforslaget i sin helhet og særs mot 
anlegging av adkomstveg til boligområdet slik det fremkommer av dagens 
planforslag.  
 
En ber om innsyn i konsekvensutredningen som en regner med at foreligger da 
forslaget er i strid med overordnet arealplan.  
 

Kommentar:  Hovedadkomstvegen er flyttet til Lurdalsvegen.  
Arealene er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel og tiltaket er således i 
overensstemmelse med overordnet plan.  
 

 
Merknadene er vedlagt (vedlegg 14).   
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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.  
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