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Figur 1-1 Ubrukt mark, august 2018 Figur 1-2 Gate med miks av 
næring/handel/boliger/omsorgsboliger 

1 SAMMENDRAG 

1.1 Oppsummering 

Kongsberg Tomteselskap AS, Statsbygg og Kongsberg Kommunale Eiendom KF har sammen med kommunens 
seksjon for plan, bygg og landbruk kommet fram til et omforent planforslag for Edvardsløkka. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Nøkkelinformasjon 

Tema Nøkkelinformasjon 

Bydel/område Planen utgjør flata Edvardsløkka og deler av tilgrensende grøntområde 
og veger. Området ligger sentralt i nordre del av Raumyr. 

Gjeldende reguleringsplaner Byplan 131, formål: Offentlig bygning (skole) og industri/institusjon 

Forslagstiller  Kongsberg kommune i samarbeide med Statsbygg, Kongsberg 
Tomteselskap og Kongsberg kommunale Eiendom 

Planens areal  89 da 

Grad av utnyttelse 60 % BYA. En mindre del av overflateparkering kommer i tillegg. 

Nybygg Ca BRA: 52 700 m2 arealintensiv næring/tjenesteyting, 12 500 m2 
omsorgsboliger, 56 700 m2 vanlige boliger (tilsvarer ca 900 boenheter) 

Aktuelle utfordringer Bolig- og næringsutvikling, transport/støy, overvann 

Varsel om innsigelser Nei 

Konsekvensutredningsplikt Ja 

Kunngjøringsdato/varsel om 
planprogram 

19.12.2014 / 14.07.2017 

Vedtak planprogram 16.03.2015 / 23.10.2017 
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1.3 Kort beskrivelse av området  

Selve Edvardsløkka er en flate på ca. 70 
da. På vestsiden avgrenses flata av 
Vibehaugen, en markant kolle som er 
avsatt til naturområde i kommuneplanen. 
Mot øst og sør omkranses flata av 
skråninger med bebyggelse. Frogs vei går 
rundt Edvardsløkka på sør, øst og 
nordsiden.  

Bygning for den tidligere høyskolen er 
plassert på søndre del av flata. I tilknytning 
til bygningen er det etablert et lekeareal og 
store arealer for overflateparkering.  
 
Gang-/sykkelavstand til bysentrum 
(Knutepunktet) er 1,2 km. Kjøreavstand er 
1,6 km. 

 

 

2 BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med reguleringsplanen 

Edvardsløkka skal utvikles langsiktig som et attraktivt næringsområde. På kort sikt skal det bygges 
omsorgsboliger/institusjon og bolig/næring som skal støtte opp under dette. Området skal tilby brukerne av 
området og nærmiljøet daglige tjenestebehov og sosial samhandling. Bebyggelse for institusjonsformål skal 
plasseres og utformes slik at den naturlig inngår i aktiviteten i området. Bebyggelse og anlegg skal tilføre området 
bærekraftige klima- og energiløsninger. 

Arealet er regulert i dag. Det er nødvendig å regulere på nytt for å få en helhetlig utvikling av området. Gode 
uteoppholdsarealer og turvegforbindelser skal sikres.  

 

2.2 Mål for utviklingen – begrunnelse for prioriteringer og valg 

Målet er å få et mangfoldig næring- og bomiljø med samlokalisering av arbeidsplasser og 
nærmiljøsentrum. Byrommene skal fungere både for de som bor her, har sin arbeidsplass her, og for de 
som bor i tilknyttende boligområder. Nye boliger er viktig for å skape liv i området. Boligene rettes mot en 
sammensatt kjøpegruppe. Også barnefamilier skal ønske å bosette seg i området. Planforslaget legger 
derfor vekt på at det tilrettelegges for trafikksikre og barnevennlige utearealer med nærhet til boligene. 
Boliger med utearealer på bakken er viktig for barnefamilier. Omsorgsboliger skal bygges som en del av 
nærmiljøet.  
  

Figur 1-3 Oversiktsbilde over 
planområdet plassering i forhold til 
bysentrum  
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I planforslaget legges det vekt på: 
- Mulighet til å skape nye arbeidsplasser og boliger med identitet og urbane kvaliteter 
- Bærekraftige prinsipper der både sosial, økonomisk- og miljømessig bærekraft balanseres.  
- Fokus på ny teknologi- og energiløsninger 
- Møteplasser, fellesområder og grønne sammenhenger med kvaliteter som bidrar til å utvikle  

bymessig bebyggelse.  
- Byggehøyder som gir økonomiske rammer for å bidra til kvalitet i fellesarealer/-funksjoner  
- Mindre tiltalende arealer i nord aktiveres, for å gjøre området attraktivt.  

 
Konkret betyr dette: 

 God tilgjengelighet til næringsarealer. 

 Mulighet for blanding av funksjoner. 

 Mange møteplasser og nærhet mellom funksjonene. 

 Internveger med begrenset trafikk og gode fortausarealer. 

 Kontakt mellom utendørs og innendørs arealer. 

 Funksjonell og visuell kontakt med Vibehaugen.  

 Høy “blågrønn” faktor 

 Byggehøyder fra 2 til 6 etasjer 

 Første byggetrinn for omsorgsboligene legges med utgang til gatetunet 

 Andelen boliger økes i nord, slik at utbygging kan realiseres innenfor en kortere tidshorisont. 

 Det tilrettelegges for kollektivtransport basert på innovative løsninger 

 Mesteparten av parkeringen legges under bakken 
 

2.3 Tidsplan for gjennomføring 

Gjennomføring av nybygg på Edvardsløkka vil gå over tid. Det er pr i dag planer om å bygge kommunale 
omsorgsboliger i vestre del av området. Byggearbeidene planlegges igangsatt tidlig i 2019. Ut over dette er det 
ingen konkrete prosjekter med tidsplan.  

Planen er utformet slik at området vil kunne bygges ut i etapper. 

2.4 Organiseringen av reguleringsplanarbeidet 

Aktørene 

Planarbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom Kongsberg kommune og grunneierne Statsbygg og Kongsberg 
Tomteselskap as. Kongsberg kommunale Eiendom KF har også vært involvert i planarbeidet etter hvert som det 
ble bestemt at det skal bygges omsorgsboliger i området. 

Kongsberg kommune v/seksjon for plan, bygg og landbruk har stått for utarbeidelsen av planprogrammet og 
planforslaget i samarbeid med de andre aktørene.  

 

Mulighetsstudie er del av planarbeidet 

I forkant av utarbeidelse av reguleringsplanen er det gjennomført mulighetsstudie. Edvardsløkka er i dag lite utbygd 
med store parkeringsflater. Allerede i gjeldende reguleringsplaner ligger det muligheter for økt utnyttelse og økte 
byggehøyder. Mulighetsstudiet gir innspill til hvordan området kan utnyttes,  uten at dette går vesentlig på 
bekostning av bokvalitet og videreutvikling av den næringsaktiviteten som allerede finnes i Raumyrområdet.  

 

Eier forhold 

Planområdet er på 89 da fordelt på disse eierne: 

Gnr/bnr Areal  Adresse  Eier 

8201/2 1,9 da Frogsvei 51  Eldre boligeiendom Kongsberg Kommunale 
Eiendom KF 
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En mindre 
del av 
8194/1 

1,7 da  Restareal langs med Frogs 
vei 

Kongsberg Kommunale 
Eiendom KF 

8194/1   Kommunale vegarealer, 
grøntarealer mm 

Kongsberg kommune 
v/veiseksjonen 

8201/1 32,6 da  Flaten nord for den gamle 
høyskolen 

KTS Utleie AS c/o 
Kongsberg Tomteselskap 

9194/3 42 da Frogs vei 41 Det tidligere høyskolebygget Statsbygg 

En mindre 
del av 
8226/1 

2 da  Grøntareal i nedre del av 
Vibehaugen 

Asmund Spiten 

En mindre 
del av 
8194/12 

0,5 da  Frogs vei 21 - 27 Midlertidig godkjent som 
beboerinstitusjon 

Kongsberg Kommunale 
Eiendom KF 

 

Utbyggingsavtaler 

Det er hensiktsmessig å inngå utbyggingsavtaler for tema: 

 Opparbeidelse og overtakelse av ny infrastruktur for kjøreveg, fortau og gatetun. 

 Utbedring av strekning/kryss fylkesvei 88 (Baneveien/Eikerveien) og nåværende E134 (Drammensveien).  

 Støyskjerming av enkelte boligeiendommer langs med Frogs vei/Baneveien. 

 Omlegging av offentlige vann- og avløpsledninger. 

 Nye ledninger/anlegg for handtering av overvann.  

 Etablering og overtakelse av strøkslekeplass og eventuell opprusting av nærlekeplassene. 

Dette er beskrevet nærmere under hvert deltema.  
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3 PLANPROSESS 

3.1 Planprogram 

Planprogrammet er første gang vedtatt Utvalg for miljø og utvikling (UMU) 16.03.2015 sak 22/15 

Endring av planprogrammet er vedtatt i UMU 23.10.2017 sak 80/17. Endringen er at omsorgsboliger er tatt inn i 
planprogrammet. Det var spørsmål om bruk av det gamle høyskole bygget til asylmottak skulle tas inn, men dette 
ble avvist. 

3.2 Informasjon og medvirkning  

 Felles varsel om planoppstart og utleggelse av forslag til planprogram er kunngjort ved avisannonse/nyhet på 
kommunens nettsida 19.12.2014 og direkte i brev til berørte parter, offentlige myndigheter og organisasjoner 
16.12.2014 

 Det ble 08.06.2015 gjennomført åpent informasjonsmøte om Edvardsløkka og andre pågående planarbeider i 
Raumyrområdet. Vi benyttet det gamle høyskolebygget og det var godt oppmøte. 

 Høring av revidert planprogram blei kunngjort ved avisannonse/nyhet på kommunens nettside 14.07.2017 og 
direkte i brev til berørte parter, offentlige myndigheter og organisasjoner 12.07.2017. 

 Informasjon om revidert planprogram er 24.11.2017 kunngjort i Laagendalsposten/på kommunens nettside og 
21.11.2017 sendt ut til alle som ga uttalelse til forslaget til planprogram. 

____________________________________________________________________________________ 

 Planforslaget med konsekvensutredning vil bli sendt ut på offentlig ettersyn så snart det er godkjent i Utvalg for 
miljø og utvikling (UMU). 
 

 
Oppsummering av innkomne merknader er vedlegg til planbeskrivelsen. 
  

3.3 Konsekvensutredning (KU) 

3.3.1 Krav om konsekvensutredning 

Plan- og bygningslovens kapittel VII-a omhandler «Konsekvensutredninger».  I tillegg beskrives 
konsekvensutredning i Forskrift om konsekvensutredning (KU-forskrift). 
Rammene for om det skal være konsekvensutredning, skal ta utgangspunkt i hva som allerede er tillatt etter 
gjeldende regulering. 
 
KU-forskriftens vedlegg I til § 2 nevner hvilke tiltak som alltid skal behandles etter forskriften: 
”Industri-, nærings-, lager- og kontorbygg samt offentlige bygg og bygg til allmennyttige formål med en 
investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr eller et bruksareal på mer enn 15.000 kvm.”  
 
§ 3 i Forskrift om konsekvensutredning har listet opp hvilke tiltak som skal vurderes etter forskriftens § 4. Denne §-
en gir kriterier for når tiltak skal konsekvensutredes. Også gjeldende regulering i området gir rom for en omfattende 
utbygging. Det er rammene i gjeldende regulering vi skal sammenligne med når vi vurderer om det er 
konsekvensutredningsplikt. Den nye reguleringsplanen åpner for ny bebyggelse som gir så høye 
investeringer/bruksareal at det er nødvendig med konsekvensutredning. Det er ikke gjennomført 
konsekvensutredning for området tidligere. 
 

3.3.2 Metode 

Konsekvenser av tiltaket skal måles opp mot mål og retningslinjer gitt i kommunale planer og vedtak. 
 

Konsekvenser for hvert enkelt utredningstema skal vurderes opp mot 0-alternativet.  
 

Avbøtende tiltak og behov for oppfølgende undersøkelser er vurdert for alle tema.  
 

3.3.3 0-alternativet 

I planprogrammet er nullalternativet satt til gjeldende reguleringsplan. Det vil si en utbyggingen som ville vært tillatt 
etter gjeldende reguleringsplaner. Dette er ikke like relevant 0-alternativ for alle tema. Pr i dag er det ingen aktivitet 
i området og det er ikke hensiktsmessig å utdype en tenkt utbygging etter gjeldende reguleringsplan, og virkningen 
av denne. Da er det mer relevant å sammenligne med dagens faktiske situasjon i området. 0-alternativet beskrives 
for hvert enkelt tema. 
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3.3.4 Organisering av planbeskrivelse og konsekvensutredning 

Vanligvis er planbeskrivelser bygd opp slik at den først beskriver dagens situasjon for alle tema, deretter 
reguleringsplanen og virkningen av den (fortsatt for alle tema). I denne planbeskrivelsen har vi derimot utredet et 
og et tema slik: 

 Dagens situasjon 

 0-alternativet 

 Reguleringsplanen 

 Konsekvenser og virkninger av reguleringsplanen  

 Konklusjon 
Dette betyr at konsekvensutredning (KU) etter konsekvensutredningsforskriften er delt opp og tatt inn i 
planbeskrivelsen.  
 

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

4.1 Forhold til gjeldende planer og retningslinjer 

Statlige planretningslinjer 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  

 Samordnet bolig, areal- og transportplanlegging  

 Styrking av barn og unges interesser  
 Statlig retningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

 

Relevans for planarbeidet 
Kommuneplanens intensjoner om bruk av Edvardsløkka til næringsvirksomhet og boliger/offentlige formål er i 
samsvar med nasjonale forventinger og samordnet areal- og transportplanlegging. Forholdet til støy og 
trafikkavvikling er del av planarbeidet. Avklaring av plassering av strøkslekeplass er viktig for barn- og unges 
interesser. Klima og energi er del av arbeidet med reguleringsplanen. 
 

Kommuneplan 
I kommuneplanens arealdel 2013 
– 2025 (vedtatt 05.11.2014) er 
Raumyrområdet avsatt til kombin-
ert næringsområde for offentlig 
eller privat tjenesteyting, A-
næring og en dagligvare-
forretning. A-næring er arbeids-
plassintensiv eller besøksintensiv 
næring.  

Det er krav om felles planlegging. 

Området kan ha en utnyttings-
grad på 60 % BYA inkl parkering. 
Byggehøyder: Det tillates gesims-
høyde inntil 9,5 m og mønehøyde 
inntil 12,0 m. Bygg som har topp-
etasje som er tilbaketrukket med 
minst 3 m fra fasadelivet, kan ha 
gesimshøyde for denne topp-
etasjen tilsvarende mønehøyde. 
 

I samfunnsdelen er følgende 
målsetninger i kommuneplanen 
relevante i forhold til det aktuelle 
prosjektet: 

 Styrke næringsutviklingen i 
Kongsberg. 

 Øke andel arbeidsreiser som 
gjøres med sykkel/som gående. 

 Nullutslippssamfunn 
 

Hovedintensjonen for området om å være et attraktivt for næringsutvikling, videreføres i forslaget til 
reguleringsplan.  

Figur 4-1 Gjeldende kommuneplan for området 
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4.2 Reguleringsplanstatus 

461R tar med seg og erstatter deler av disse reguleringsplanene: 

 Nord i området: Byplan 131-1 Raumyr nord, vedtatt 14.04.98 

 Sør i området: Byplan 131-0 Raumyrområdet, vedtatt 20.05.87. 

 En mindre del av: 407R Frogs vei 21 - 27 - boliger, vedtatt 16.10.13 
 

I sør er Statsbygg sin eiendom regulert til offentlig bebyggelse med inntil 4 etasjer. I nord er arealet regulert til 
industri/institusjonsbygg. Her er byggehøyden satt til 3 etasjer/9 m gesimshøyde. Tomteutnyttelsen i 
reguleringsplanen er overstyrt av arealdelen til kommuneplan som sier at området kan ha utnyttelse inntil 60%.  

 

Pågående planarbeid: 

I område som grenser til Edvardsløkka pågår det reguleringsplanarbeide for: 
460R Kampestad terrasse. 
 

 

 

Figur 4-2 Planstatus i området. Planområdet er markert med stiplet linje. 
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5 OVERORDNA FORUTSETNINGER 

5.1 Nasjonale, regionale og lokale føringer   

5.1.1 Dagens situasjon 

Kongsberg kommune har vedtatt at all planlegging skal dimensjoneres ut fra befolkningsvekst. Det er på sikt, mål 
om 40 000 innbyggere. Det er behov for nye områder for utvikling av både boliger, tjenesteyting og arbeidsplasser. 

I kommuneplanen er Edvardsløkka pekt ut til framtidig næringsområde for A-næring. I beskrivelsen til 
kommuneplan 2013 - 25 er A-næring definert: «Arbeidsplassintensiv eller besøksintensiv næring eller virksomhet.» 
Det er også åpnet for at Edvardsløkka kan ha en lokal dagligvareforretning og andre funksjoner knyttet til 
nærmiljøet. 

Kongsberg kommune har nylig vedtatt samfunnsdelen for rullering av kommuneplanen. I samfunnsdelen og 
gjennom Buskerudbysamarbeidet, har Kongsberg kommune forpliktet seg til å satse på god arealutnyttelse nær 
bysentrum og å legge til rette for gående/syklende og kollektivtransport. Transportplanen gir også føringer for en 
høy utnyttelse i sentrumsnære områder. 

Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 – 2035 beskriver lokalisering av bolig/næring mm. Blant annet 
skal det satses på sentrumsnær fortetting og transformasjon, før nye arealer tas i bruk. Å bygge ut Edvardsløkka 
innebærer en transformasjon av et sentrumsnært areal med enkel adkomst til bykjernen/trafikknutepunkt. Det 
meste av arealet er ubebygd. Pr i dag kjører det ikke bussruter til området. Det er likevel viktig å opprettholde 
mulighetene for god kollektivdekning. 
 

5.1.2 0-alternativet 

I gjeldende reguleringsplaner er området vist utbygd med institusjon og industri, med lav utnyttelse og 
byggehøyder. 
 
Dagens bruk av området gir ingen gevinst for næringsutvikling.  

5.1.3 Forslag til reguleringsplan 

 Det er i reguleringsplanen åpnet for mer boligbebyggelse/omsorgsboliger  enn opprinnelig forutsatt da 
planarbeidet startet. Det er likevel godt igjen med arealer for næringsutvikling. De søndre arealene, som en først 
møter når en kommer inn Frogs vei, har størst innslag av næringsarealer. 
Det er lagt opp til en intensiv utnyttelse og tilstrekkelig byggehøyder til å skape gode næringsvolumer. 
 

 Det planlegges ny veg (SKV2 og SKV4) gjennom området. Denne vil være godt egnet for at bussrute kan 
legges gjennom området. Det er ikke regulert inn egne busslommer, men forutsettes kantstopp, da dette er veg 
som skal ha lite trafikk.  

 I planen er det gitt rom for relativt høye byggehøyder og utnyttelse. Det er stilt krav om minstehøyde i de 
byggeområdene som ligger lengst fra eksisterende boligbebyggelse.  
 

5.1.4 Konsekvenser og virkning av reguleringsplanen 

 Reguleringsplanen gir gode utbyggingsmuligheter for arbeidskraftintensiv næring og etablering av boliger (i og 
utenfor institusjon) for alle aldersgrupper. 
 

 Bussholdeplasser og tilrettelegging for bussruter til området er del av planforslaget, slik at det kan startes opp 
bussruter så snart kundegrunnlaget er tilstrekkelig. 
 

 Sannsynligheten for kollektivdekning øker når det legges opp til en intensiv arealbruk.  
 

5.1.5 Konklusjon 

Forslaget til reguleringsplan følger bedre opp nasjonale, regionale og lokale føringer, enn gjeldende 
reguleringsplaner.  
 
Med unntak av noe mer bolig-/omsorgsboligbebyggelse, enn forutsatt i kommuneplanen, er forutsetningene i 
kommuneplanen i varetatt. 
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Figur 5-1 Skisse til mulighetsstudiet (LPO) viser 
samlokalisering av næring og bolig. 

Figur 5-2 Prinsippskisse for lokalisering av næringsarealer 

5.2 Næringsstruktur, institusjon/boliger 

5.2.1 Dagens situasjon  

I dag ligger det meste av den store flata på Edvardsløkka ubrukt. Hva skal flaten brukes til? I kommuneplanen er 
det forutsatt at Edvardsløkka skal brukes til A-næring og bydelssenter.  
 
Næring/bolig 

Flaten på Edvardsløkka er en av de få gode sentrumsnære næringstomtene. Selv om det pr i dag ikke er noen som 
står klar til å bygge ut næring i området, er det formålstjenlig å holde fast på intensjonen om langsiktig utvikling av 
næring på Edvardsløkka.  Å bygge ned tomter for næringsarealer med konsentrasjon av boliger/omsorgsboliger, gir 
kortsiktig gevinst. Næringstomter må ha større sammenhengende flater for å være attraktive. Bygninger med 
boliger (inkl. omsorgsboliger) er enklere å innpasse på skrå tomter, enn større næringsbygg. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selv om fokus er næring, kan det likevel være en fordel 
å bygge boliger/ omsorgsboliger på Edvardsløkka. 
Erfaring fra andre prosjekter er at etablering av boliger 
kan være med å finansiere næringsutvikling ved at en 
deler på kostnadene for opparbeidelse av infrastruktur. I 
tillegg oppnår en mulighet for å samlokalisere bolig og 
arbeidsplass. Dette gir gevinster både for tidsbruk og 
transportbelastning. 

 
 

 
 

I tillegg til å være tomt for større næringsutvikling, er det forutsatt at Edvardsløkka skal kunne være bydelssentrum 
for Raumyr. Etablering av funksjoner som nærbutikk for dagligvare, kafe, lege, frisør m.m. vil inngå som en naturlig 
del av et bydelssentrum. Dette er funksjoner som vil gjøre området attraktivt med tanke på både næringsutvikling 
og boligetablering. 

Vedtak om bygging eldreomsorg/omsorgsboliger 

Kommunestyret vedtok 16.08.2017 at første byggetrinn av utbyggingsbehovet for nye omsorgsplasser skal 
gjennomføres på Edvardsløkka nord. Første byggetrinn skal ha 48 omsorgsplasser + dagsenterfunksjon og skal 
stå ferdig i 2020. Teoretisk BTA for trinn 1 = 4382 m2. Beboerne som skal tilbys omsorgsbolig i dette første 
byggetrinnet på Edvardsløkka vil ha behov for heldøgnsomsorg. Første byggetrinn skal stå ferdig i løpet av 
2020/21. Boligene er tenkt som «det moderne sykehjem», der den private leiligheten er noe større enn på 
tradisjonelt sykehjem, men mindre enn i vanlig omsorgsbolig. Fellesarealene er større enn i tradisjonelle 
omsorgsboliger.  

Hele utbyggingsbehovet for omsorgsboliger på Edvardsløkka er gjennom utredningsarbeidet definert til 136 
omsorgsplasser med dagsenterfunksjoner i tillegg. Foreløpig teoretisk BTA for hele prosjektet = 14.190 m2. 
Stordriftsfordelen for drift av eldreboliger slår inn ved rundt 100 omsorgsboliger.  
 
Det finnes flere ulike måter å organisere bebyggelse for eldreomsorg. Planen for bygging av eldreomsorg i 
Kongsberg går fram til 2040. Det er utfordrende å forskuttere arealbruk til eldreomsorg så langt fram i tid. Leder for 
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helse og omsorg, Gunhild 
Bergsaker, støtter prinsippet om at 
eldreboliger skal være en integrert 
del av samfunnet. Hun er positiv til 
at bebyggelsen organiseres som 
“bygater” der det finnes møteplasser 
for både unge og gamle.  

Det må ikke bygges så store 
konsentrasjoner av omsorgsboliger, 
at området framstår som et 
institusjonsområde. Bygningene for 
omsorgsboliger kan med fordel 
kombineres med andre funksjoner. 
Omsorgsboligene må være med å 
bidra til finansiering av felles infrastruktur som gjør det mer attraktivt å etablere næringsvirksomhet i området. 
Dersom rekkefølgebestemmelsen om bygging av infrastruktur innskrenkes til kun å tilrettelegge for omsorgsboliger, 
vil dette ikke være med å generere næringsutvikling. For å bli en integrert del av framtidig bydelssentrum, 
plasseres hovedinngangen i første 
byggetrinn direkte til gatetunet. 
 
Beboerne i omsorgsboligene vil ha bruk for funksjoner som også andre beboere på Raumyr kan nyttiggjøre seg, 
blant annet fysioterapi, fastlege, fotpleie, frisør, audiograf, optiker, kafé og dagligvare. Dette er funksjoner som kan 
inngå i et bydelssenter. Det er fullt mulig å tenke seg en løsning med næringsvirksomhet i 1. etasje – 2. etasje og 
omsorgsboliger oppover i etasjene. Under offentlig ettersyn kom helse- og omsorgstjenesten i kommunen med 
innspill om at en i tillegg til å ha tjenesteyting for beboerne og lokalmiljø, ønsker å flytte fylkeskommunal 
tannhelsetjeneste til Edvardsløkka. Dette er alternativ 3, ved sluttbehandlingen av reguleringsplanen.  
 
Gode utearealer og gangbaner som ikke er for bratte og gode å orientere seg i, bidrar til at eldre går tur. Dette har 
sammenfallende interesser for andre beboergrupper.  
 
Den totale mengden boliger i området, bør ikke bli for høy. Etablering av vanlige omsorgsboliger (ikke i institusjon) 
vil bruke av den andelen av tomtearealene som kan ha boligfunksjon.  
 
Ungdomshjem 
Statsbygg har vært i dialog med Bufetat som kan være interessert i å etablere et ungdomshjem for 10 beboere 
under 18 år. Ungdomshjemmet vil være døgnbemannet. Vi har i utgangspunktet sett på arealene regulert til bolig 
(BBB1 og BBB2). Men det er også vurdert om disse boligene kan plasseres lenger nord i området i (BBT1-2 og 
BKB1) eller i tilgrensende areal for kommunale boliger sør for Vibehaugen. Det er en utfordringen at de ønsker alt 
på en flate. 
 
I sluttfasen av planarbeidet har Statsbygg spilt inn at 4 da. av BKB2, i hjørnet mot Frogs vei, skal benyttes til 
ungdomshjem. Men for å kunne bygge ungdomshjemmet på BKB2, trengs det en rekke endringer i 
reguleringsbestemmelsene i forhold til opprinnelig planforslag. Dette gjelder arealbruk, parkeringsforhold, 
byggehøyder m.m. Dette er ved sluttbehandlingen tatt inn som eget alternativ 2.  
 

5.2.2 0-alternativet 

Utbygging med institusjon og industri slik det er vist i gjeldende reguleringsplaner, svarer bare delvis ut 
utfordringene i kommuneplanen. Et område med stort innslag av institusjon, vil gi en ensidig utvikling av området. 
Boliger som kan være drivkraft for utvikling, er ikke del av gjeldende reguleringsplaner. De lave byggehøydene gjør 
at det ikke vil være regningssvarende å bygge ut området med intensiv næring/boliger. 

Dagens bruk av området gir ingen aktivitet. Men ny bruk av det gamle høyskolebygget kan tilføre ny virksomhet. 

5.2.3 Forslag til reguleringsplanen 

Hovedformålet i reguleringsplanen er arbeidsplassintensiv næringsvirksomhet. 
 
I reguleringsplanen er det åpnet for at det kan etableres et bydelsentrum for Raumyr. Det kan tillates en 
dagligvareforretning. Denne skal plasseres med tilknytning til hovedadkomsten (SKV4). Bevertning tillatelse langs 
med gatetun og fortauene inne i områdene. Mindre forretninger som betjener nærmiljøet, mindre 
håndverksvirksomheter og tjenesteyting kan også plasseres i BKB1 og 2. Intensjonen er å etablere bydelssentrum 
sentralt med gatetun og hovedadkomst (SKV4).  
 

Figur 5-3  Befolkningsutvikling Kongsberg kommune (Kilde: SSB.6.10.17) 
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Det er i de to største byggeområdene (BKB1 og BKB2), satt høyeste andel for boligbebyggelse av totalt bruksareal. 
Omsorgsboliger, ungdomsboliger som ikke er i institusjon inngår i denne boligdelen.   
 
Det er regulert inn egne områder for omsorgsboliger: Bolig/tjenesteyting (BBT 1 – 3). I områdene er det også tillatt 
å etablere “vanlige boliger”. Det er krav om at BBT2 bygges ut før BBT1. Dette er for tidlig å få etablert bebyggelse 
i tilknytning til gatetunet. For BBT2 og BBT3 skal hovedinngangene vende mot gatetunet.  
 
I områdene for boligbebyggelse (BBB1 – 4) er det også åpnet for boliger i institusjon.  
 
5.2.4 Konsekvenser og virkning av reguleringsplanen 
Reguleringsplanen åpner for at det kan bygges ut ny bebyggelse på 122 000 m2 BRA i næring/bolig/ tjenesteyting. 
Dette forutsetter høy utnyttelse og byggehøyder som beskrevet i planforslaget samt riving av eksisterende 
skolebygning (sist brukt som asylmottak). I realiteten vil det være utfordrende å oppnå så høy 
utnyttelse/byggehøyder. Allerede ved første byggeprosjekt (omsorgsboliger i institusjon) ser vi at en velger 
minste, og ikke høyeste byggehøyde.  
 
Boligtomta BBB2 vil bare kunne utnyttes effektivt sammen med boligarealet i tilgrensende reguleringsplan.  

 

 
Figur 5-4 Kart med bruksareal (BRA) for maksimal utbygging etter reguleringsplanen. Utgangspunkt er 60 % BYA, redusert til 
50 % BYA for biloppstiling og andre utearealer og etasjeantall tilpasset maksimal høyde med varierte byggehøyder 

Kartet og arealene er ikke justert for stripen med grøntbuffer (G2) langs turvegen. 
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Alternativt kan skolebygningen bruksendres til næring og noen av nærsentrumsfunksjonene. Ny nærings-
virksomhet kan understøtte virksomheten i de eksisterende arkivene på Raumyr.  

Det legges til rette for å kunne etablere ny næring i tilknytning til omsorgstjenester og bydelssentrum.  
 
Første byggetrinn for omsorgsboliger plasseres slik at omsorgsboligene får direkte tilknytning til gatetunet og blir 
del av kjernen i det framtidige bydelsentrumet. Det totale mulige arealet å bruke til omsorgsboliger som institusjon 
er 12 500 m2 BRA. Men dette forutsetter at omsorgsboligene bygges som sentrumsbebyggelse med byggehøyder 
3 – 6 etasjer. På Edvardsløkka ligger alt til rette for at en kan bygge omsorgsboliger i kombinasjon med andre 
funksjoner slik at omsorgsboligene kan inngå som en naturlig del av lokalmiljøet og ikke framstå som 
“eldrelandsby”.  
 
Ungdomshjem (boliger i institusjon) vil kunne gi nye arbeidsplasser og skape liv i området. Dersom det kan gi en 
mer hensiktsmessig tomt, kan det være aktuelt å flytte gangvegen (SGS1) mellom BBB1 og BB2 noe.  
 

5.2.5 Konklusjon 

Hovedfokus er fortsatt å skape gode forutsetninger for næringsutvikling i området. 
Dersom det vedtas å etablere ungdomshjem på BKB2, vil dette likevel redusere attraktiviteten for å benytte resten 
av BKB2, og i for seg også BKB1, til arbeidskraftintensiv næring.   

Introduksjonen av omsorgsboliger i institusjon, gjør at det nødvendig med en rask realisering av utbygging.  

Nybygg av boliger vil være med å tilføre aktivitet til området og gjøre det mer attraktivt å realisere 
næringsvirksomhet både i eksisterende skolebygg og i nybygg. 
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6 PLANFORSLAGET 

Dette kapitelet beskriver valg av løsninger, innhold og konsekvenser av de valgene som er tatt.  

6.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet 

Planområdet avgrenses av Frogs vei mot sør, øst og nord. Mot vest legges plangrensa langs bebyggelsen i 
Hakaveien, tar med seg framtidig lekeplass og går videre langs foten av Vibehaugen. Ca 2 da av skråningen mot 
Vibehaugen tas med for å ha mulighet til å la lekeplassen gå noe opp i skråningen. Mot kommunens boliger i Frogs 
vei 21 – 27, følger avgrensningen eiendomsgrensene. 

I sør er et areal langs Christies vei med, for å vurdere om gangbru over Frogs vei bør tas ut av gjeldende 
reguleringsplan og erstattes med fortau. På østsiden av Frogs vei er det nødvendig å tilpasse reguleringsplanen til 
bygget gang-/sykkelveg. Derfor tas hele bredden på Frogs vei inkl. gang-/sykkelveg med, langs Tollumløkka og 
Riksarkivet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6-1 Avgrensning av planområde 
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6.2 Reguleringsformål 

Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse 
Lekeplass 
Kombinert formål bebyggelse og anleggsformål 
Kombinert bolig og tjenesteyting 

Samferdsel og tekn. infrastruktur Kjøreveg 
Fortau 
Gatetun 
Gang- og sykkelveg 
Annen veggrunn- tekniske anlegg 
Annen veggrunn - grøntareal 
 

Grønnstruktur Grønnstruktur 
Turveg 
Friområde 
Park 

Landbruks-, natur og friluftsformål Friluftsformål 

Hensynssoner Bevaring kulturmiljø H_570 
Rød støysone  
Gul støysone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur 6-2 Nedskalert plankart   

Tomtestørrelser  m2 

BKB1 20 024 

BKB2 24 181 

BBT1 8 922 

BBT2 1 827 

BBB1 2 721 

BBB2 688 
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Figur 6-5 Foto av nordre del Tollumløkka 

6.3 Nær- og fjernvirkning/landskapsbilde, 
byggehøyder  

6.3.1 Dagens situasjon 

Landskapsbildet domineres av åsen (Kampestadlia) i øst 
og Vibehaugen i vest. Edvardsløkka ligger nederst, som 
en flate mellom åsen og Vibehaugen. Fra kote 180 moh i 
nord faller terrenget ned til kote 173 moh, for deretter å 
stige noe igjen mot Frogs vei i sør. Til sammenligning 
strekker Vibehaugen seg opp til kote 197 moh. 

Bortsett i fra skole-/næringsbygg og et mindre bolighus, 
er området ubebygd. Store arealer er opparbeidet til 
parkeringsplass. Nordre del av området var en stund 
benyttet til midlertidig barnehage. 

Det er raskt voksende krattvegetasjon der arealene ikke 
er bearbeidet.  I parkområdet sør for skolebygget er det 
fjell i dagen.  

 

 

 

 

Arealet som har vært brukt til midlertidig barnehage ligger igjen som en gruset plass. Sammen med de store 
parkeringsflatene som heller ikke er i bruk, virker området øde og lite attraktivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6-4 Foto østover i Frogs vei, fjellknausen i parken 

Figur 6-6 Høydekart (før interkommunalt arkiv er bygd) 

Figur 6-3 Skråfoto av området sett fra nord (før IKA ble bygd) 

Figur 6-7 Foto mot 
Doppesvingen, aug. 2018 
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Figur 6-9 Foto vestover fra Frogs vei, inn hovedadkomsten 
(SKV3), aug. 18. Vibehaugen i bakgrunnen. 

Figur 6-8 Foto langs nordsiden av det gamle skolebygget, aug. 

18. Dette vil være starten på ny adkomstveg (SKV2 og SKV4). 

6.3.2 0-alternativet 

Også i gjeldende reguleringsplaner er det forutsatt ny bebyggelse i området. Byggehøydene i sentrale deler av 
området er lavere. Bebyggelsen ville dermed blitt mindre synlig i landskapet. Langs Frogs vei er det inntrukket 
byggegrense som gjør at bygningene fjerner seg fra gata. 

Dersom det ikke bygges noe nytt, vil området i nord etter hvert bli overgrodd med krattskog. 

6.3.3 Reguleringsplanen 

Vibehaugen forutsettes tatt vare på som viktig et nærrekreasjonsområde. Reguleringsplanen tar i bruk en lite areal 
nederst i Vibehaugen til strøkslekeplass. Langs nedkanten av Vibehaugen reguleres det inn en turveg. 
 
På langs, gjennom området reguleres det inn en ny gate (SKV2 og 4). Denne planlegges med sideforskyvninger. 
En vil derfor ikke oppleve denne gata som dominerende i landskapet. I nordre del vil den måtte sprenges noe ned 
for å gi en god høydeovergang til de øverste arealene langs Frogs vei. Hovedadkomsten inn til området (SKV3) 
bygges opp som en akse hvor siktlinjen fortsetter gjennom gatetunet og et parkareal, ut til Vibehaugen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De høyeste bygningene planlegges lagt mot midten av området, mens byggehøyden tas ned mot ytterkantene. 
Tillatt byggehøyde varierer fra 2 – 6 etasjer. For å sikre variasjon i byggehøyden er det krav om at 1/3 / 1/2 av 
bebyggelsen skal ha en etasje lavere byggehøyde enn maksimalhøyden, se § 5.1 h).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 6-10 Høydeintensitetskart (tegnet på en tidlig utgave av 
plankartet. 
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Ulike funksjoner har ulike krav til innvendige etasjehøyder. 
For eksempel vil en større næringsvirksomhet ha behov for 
ekstra etasjehøyde i 1. etasje, mens en i etasjene oppover vil 
kunne ha lavere etasjehøyde. 
 
Med maksimal møne-/gesimshøyde inntil 11 m vil en for  
eksempel kunne få  
3 boligetasjer (2,9 m +  2,9 m + 2,9 m + 1m)  
eller  
2 høye næringsetasjer (4,5 m + 4 m + 1 m). 
 
Nye tekniske krav til isolasjon, ventilasjonsanlegg, 
konstruksjonsikkerhet mm, gjør at etasjehøydene er høyere 
nå enn da det tidligere høyskolebygget ble bygd. Vi kan 
derfor ikke uten videre sammenligne etasjehøydene på 
eksisterende bebyggelse og nybygg. 
 
I kommuneplanen er det gitt byggehøyder på 9 m 
gesimshøyde/12 m mønehøyde. At området er forutsatt 
utviklet som med bymessig bebyggelse, samsvarer ikke med 
byggehøydene i kommuneplanen. Lave byggehøyder gir for 
lite bygningsareal til å kunne forsvare investeringer i 
bymessig infrastruktur, gater og plasser.  

6.3.4 Konsekvenser og virkning av reguleringsplanen 

Vibehaugen og Kampestadlia vil fortsatt prege landskapet etter utbyggingen. Planen utnytter at Edvardsløkka er 
laveste punkt i landskapet og legger den høyeste bebyggelsen inn mot midten av området og Vibehaugen. 

 
Figur 6-14 Snitt vest-øst gjennom landskapet. Utdrag fra mulighetsstudien. Rød linje viser høyeste bygghøyde i 
reguleringsplanen, som er  lavere enn i mulighetsstudien. 

 

I arealene som ligger vis à 
vis eksisterende  bolig-
bebyggelse langs Frogs 
vei, er byggehøyden tatt 
ned til 2 – 3 etasjer. Møne- 
og gesimshøyden er den 
samme, slik at det ikke 
tillates topp- eller loftsetasje 
over den maksimale 
byggehøyden.  50 % av 
bebyggelsen har høyde 7,5 
m / 50% har 11,0 m.  

Dette er lavere enn 
byggehøydene som er 
angitt i kommuneplanen der 
100 % av bebyggelsen har 
gesimshøyde 9,5 og 
mønehøyde 12 ,0 m. 

Figur 6-11 Utsnitt plankart Figur 6-12 Utsnitt plankart (ikke oppdater for G2) 

Figur 6-13 Byggehøyder for ulike funksjoner. 

Omsorgsboliger vil ha byggehøyder tilsvarende 
kontorarealer. 
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Figur 6-16 Snitt nord-sør gjennom planlagt bebyggelse og  
eksisterende bebyggelse i Tollumløkka 7A. 

Figur 6-17 Snitt vest-øst gjennom planlagt bebyggelse og eksisterende bebyggelse i Frogs vei 40, Tollumløkka 47 og Trollumløkka 68. 

 
Figur 6-15 Snitt sør-nord gjennom planlagt bebyggelse og eksisterende bebyggelse i   
Doppesvingen 9. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.5 Konklusjon 

I planforslaget er det tatt spesielt hensyn til omkringliggende boligbebyggelse. Ved å utnytte høydeforskjellene i 
landskapet, kan det plasseres bygninger opp til 6 etasjer sentralt i området, uten at dette får store negative 
konsekvenser for landskapet. Det kan dermed forsvares å øke byggehøydene ut over høydene som er satt i 
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Økt byggehøyde gir økt antall m2 å fordele infrastrukturkostnader 
på. 
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6.4 Gang-/sykkelforbindelser, turstier, kjøreveger og parkering 

6.4.1 Dagens situasjon 

Gang-/sykkelforbindelser og turstier 
Den korteste gangforbindelsen fra bysentrum til Edvardsløkka går via boliggatene. Men det er stadig fler som 
benytter Baneveien nordover til Frogs vei.  

I nordenden av Baneveien går det turveg på vestsida av Vibehaugen opp til Hakavegen. Her er det videre 
turvegforbindelser opp Kampestadlia.  

 

 

 
 

 

Figur 6-18 2 Mye brukte stier og gangveger 

 Gående/syklende må helt ned til undergangen sør i Vibeveien for å komme under Numedalsbanen og ned til 
Dyrmyrgata/Lågen.  

Frogs vei har høy vegstandard med gang- og sykkelveg langs yttersiden av vegen (motsatt side av Edvardsløkka). 
Det er ingen forbindelse for gående langs den siden av vegen som ligger langs Edvardsløkka.  

  

Vibehaugen 
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Kjøreveger 

I tillegg til å være kjøreadkomst til høyskolen, barnehage og arkivene, er Frogs vei samleveg for eksisterende og ny 
boligbebyggelse nord og øst for Edvardsløkka. Det pågår utbygging av nytt boligområde på Kampestad og 
ytterligere boligutbygging er under planlegging.  

Frogs vei ender i Baneveien med en skarp kurve. I gjeldende regulering er det vist en forlengelse av Baneveien 
nordover mot Bevergrenda, men det er usikkert om denne noen gang vil bli realisert. Langs østsiden av Baneveien 
er det etablert fortau. Sykkelfelt finnes langs vestsiden av vegen, og på deler av strekningen også langs østsiden. 

Baneveien fra Withs gate til Eikerveien er 
opprustet inkl. støyskjerming og er godt 
egnet for økt trafikk.  

Den videre forbindelsen i Eikerveien fram 
til Drammensveien (rundkjøringen) er 
dårlig og trengs å utbedres.  

Baneveien nord for Withs gate er 
kommunal. Sør for Withs gate og fram til 
Drammensveien er Baneveien og 
Eikerveien fylkesveg 88. 
 
Parkering 
Det finnes i dag ca 325 parkeringsplasser 
på bakkeplan. Disse store asfalterte 
flatene preger på området. 
 

6.4.2 0-alternativet 

Utvikling av området etter gjeldende 
reguleringsplan vil også føre til 
trafikkøkning i forhold til i dag. Men siden 
bygningsvolumet økes, vil biltrafikken øke 
tilsvarende. 
 
En bruksendring av det gamle 
høyskolebygget, vil også føre til økt trafikk 
i forhold til i dag. Det er pr i dag 325 
biloppstillingsplasser knyttet til bygget. Full 
bruk av disse vil medføre en biltrafikk på i 
underkant av 1000 ÅDT, tilsvarende det 
som var der da bygget var i bruk som 
høyskole. 

Dersom området ikke bygges ut, er det 
usikkert når det blir etablert turveg 
gjennom området langs kanten av 
Vibehaugen. Det vil eller ikke bli bygd 
internveger nord-sør gjennom området. 
Det vil heller ikke komme noe bidrag til å 
utbedre Baneveien/Eikerveien fram til Drammensveien. 
 

6.4.3 Reguleringsplanen 

Gang-/sykkelforbindelser og turstier 
Langs foten av Vibehaugen reguleres det en turveg i tilknytning til fegate og steingjerder. Det er gitt 
rekkefølgebestemmelse om opparbeidelse. Turvegen skal ikke brøytes og kan brukes til skiløype om vinteren. 
Turvegen skal ha enkel opparbeidelse med subusdekke. Stiene på Vibehaugen kan nås via turvegen. Det er også 
forbindelse direkte opp til Vibehaugen via hovedadkomsten (SKV3) – gatetunet – park. 
 
Kjøreveger 
Frogs vei får i den nye reguleringen bygatestatus med fortau langs de nye byggeområdene. Nord-sør gjennom 
området planlegges en ny internveg (SKV2 og 4). Denne brytes opp med et gatetun som blir samlingspunktet for 
området. I forhold til vegnormalene ville det vært aktuelt med dråpeøyer noen av kryssene, se trafikkanalysen. 
Dråpeøyene er ment for å sørge for lette trafikkavviklingen ved at ingen kjører innersving i kryssene. Vi har 

Figur 6-19 Kjørevegnettet. Dagens trafikktall. 
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generelt få kryss med dråpeøyer i Kongsberg, og i alle fall ikke i bygatene. Når vi ønsker at Edvardsløkka skal få et 
bymessig preg, bygges vegene som kvartalskryss uten dråpeøyer. Dette vil kunne redusere hastigheten i kryssene 
og gi redusert trafikkflyt. Men i forhold til trafikksikkerhet, har dette mindre betydning. 
 
Der det er regulert annen veggrunn grøntareal, langs med Frogs vei. Skal dette utformes som fortau med trerekke 
(enkelt trær) plassert i utsparinger i fortauet.  
 
Det har ved oppstart av planarbeidet kommet merknader om at Frogs vei er for smal/at trafikken i Frogs vei har for 
høy hastighet. For å avhjelpe trafikksikkerheten for kjørende, er det regulert breddeutvidelse på Frogs vei i svingen 
ved lekeplassen. Å utvide kjørefeltene lenger vest/nord, vil kun resultere i høyere kjørehastighet.  
 
Gangkryssing over Frogs vei 
Gangkryssing fra Christies vei over Frogs vei er i gjeldende reguleringsplan vist med bru. Erfaringen viser at slike 
bruer blir lite benyttet. I stedet er det regulert kryssing i opphøyd gangfelt og fortau langs Christies vei. Se mer om 
kryssingen under punktet om skoleveger. 
 
Kjørevegnettet utenfor planområdet 
Det er satt rekkefølgekrav for opprusting av Baneveien-Eikerveien-Drammensveien. Det er urimelig at et enkelt 
prosjekt på Edvardsløkka skal bekoste hele vegopprustingen. Bidrag til opprustingen kan avklares i 
utbyggingsavtale.  

 
Parkering 
I reguleringsplanen er det ikke satt krav til minst antall biloppstillingsplasser. Dette følger av bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel. Unntaket er parkeringskrav for boliger i institusjon, som ikke har spesifikke 
parkeringskrav i kommuneplanen.  
 
Det er ikke foreslått maksimums antall biloppstillingsplasser, men det er gitt begrensing i hvor mye parkering som 
kan tillates oppå bakken. De betyr at det vil bli kostbart å bygge parkering ut over minimumskravet. For utbygging i 
BBT2 første byggetrinn for omsorgsboliger, er det gitt egne bestemmelser. Den andelen av biloppstilling for første 
byggetrinn, som skal under bakken, kan bygges på BBT1. Dette er fordi det koster mye pr biloppstillingsplass når 
parkeringskjelleren kun skal romme 11-14 biler. En bør bygge større kjeller når en først bygger under bakken. 
Overvannsituasjonen i BBT2 gjør tomta mindre egnet til kjeller. Det er gunstig å utnytte høydeforskjellen mellom 
BBT2 og BBT1 til parkeringssokkel/-kjeller. 
 

6.4.4 Konsekvenser og virkning av reguleringsplanen 

Gang-/sykkelforbindelser og turstier 
Gangadkomsten langs og opp til Vibehaugen blir forbedret. Turstiene opp mot Kampestadlia blir ikke berørt av 
utbyggingen av Edvardsløkka. Gang-/sykkelvegene og turstiene kommer til å få flere brukere etter hvert som 
Edvardsløkka bygges ut.  
  

Figur 6-20 Strekning som skal utbedres er merket med rød linje 
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Kjøreveger 
Det vil bli økt trafikk i kjørenettet i forhold til den virksomheten og boligene som finnes på Edvardsløkka i dag. 
Vegnettet vil tåle den økte trafikken.  
 

 

Figur 6-21 Kjørevegnettet. Beregnet trafikkproduksjon basert på maksimal utbygging etter reguleringsplanen.  

Gangkryssing over Frogs vei 
Gangkryssing fra Christies vei over Frogs vei er i 
gjeldende reguleringsplan vist med bru. Se mer om 
kryssingen under punktet om skoleveg. 
 
Kjørevegnettet utenfor planområdet 
Utbyggingen av Edvardsløkka vil være med å bidra 
til opprusting av Baneveien/Eikerveien fram til 
Drammensveien. Bidrag til dette vil være tema i 
utbyggingsavtale. 

Parkering 
Kravet om parkering under bakken, vil gjøre at det 
ikke bygges flere parkeringsplasser en helt 
nødvendig.  

6.4.5 Konklusjon 

Kjørevegnettet vil tåle den nye utbyggingen. 
Utbyggingen vil ikke føre til kødannelse for de som 
bruker Frogs vei som kjøreadkomst til boligene nord 
for Edvardsløkka og oppe i Kampestadlia. Allerede i 
dag er det nødvendig å etablere fartsreduserende 
tiltak. Behovet for tiltak vil forsterkes med 
utbyggingen.  

Det må gjennomføres tiltak for å hindre kjøring 
nord-sør via SKV2 og SKV4 over gatetunet.  

Den økte trafikken vil føre til økt støy. Se punktet 
om nærmiljø og støy.  
 
Det ligger godt til rette for på ny å få kollektivruter til 
området, gjerne med autonome kjøretøy til/fra 
Knutepunktet.  

Figur 6-22 Mulig framtidig trase for autonom transport, foto buss: 
ITS Norge 
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6.5 Skole og skoleveg 

6.5.1 Dagens situasjon 

Edvardsløkka hører til Raumyr skolekrets. 
Avstanden fra Edvardsløkka til skolen er 675 m. 
Skolevegen går via boliggatene.  
I tilknytning til skoleanlegget er det fotballbaner og 
lekeområder. 

Ungdomsskoleelvene går på Vestsida 
Ungdomsskole.  

Det Raumyr skole er ny og har pr i dag god 
kapasitet. Ny Vestsida ungdomsskole er under 
bygging og vil ha god kapasitet ved ferdigstillelsen i 
2019. 
 
Ved trafikktelling i Frogs vei høsten 2018 er det 
påvist at bare et fåtall av de kjørende holder 
fartsgrensen på 40 km/timen. 

 

6.5.2 0-alternativet 

I gjeldende reguleringsplan er det vist planfri  
kryssing over Frogs vei. Videre nordover er det ikke 
vist gjennomgående gangforbindelser som kan  
brøytes.  

Uten noen form for utbygging, er en henvist til å  
bruke dagens gang-/sykkelvegen langs østsiden av 
Frogs vei.  
 

6.5.3 Reguleringsplanen 

Det etableres fortau langs alle gatene i  
planområdet. For skoleunger/-ungdom som kommer 
fra Hengsleveien vil det være naturlig å benytte 
internvegnettet (SKV2 og 4). Regulert gangbrukryssing over Frogs vei ved Christies vei, tas ut av 
reguleringsplanen. I stedet skal det regulert inn kryssing med opphøyd gangfelt. 

Det er ikke rekkefølgebestemmelse for bygging av fortau langs Christies vei. Til det er trafikken i Christies vei for 
liten. Derimot er det rekkefølgebestemmelser for etableringen av opphøyd gangfelt over Frogs vei 

 

6.5.4 Konsekvenser og virkning av reguleringsplanen 

Med fortau langs Frogs vei og internveger med fortau (SKV 2 og 4) og lite trafikk, er det trygg skoleveg gjennom 
området.  

Kryssing av Frogs vei i sør for forbindelse videre i Christies vei løses med gangfelt. Det er god sikt langs Frogs vei 
på dette punktet. Utfordringen er å få ned farten på biltrafikken. Dette løses med opphøyd gangfelt.  
 

6.5.5 Konklusjon 

Skolevegen blir trafikksikker ved at en benytter gang-/sykkelveg og fortau. Kryssing med Frogs vei må ha ekstra 
fokus. Farten på biler ved kryssningspunkter reduseres ved hjelp av fartshumper. 

 

 

 
  

Figur 6-23 Foto som viser avstanden til Raumyr Skole. 

Figur 6-24 Eksisterende kryss ved Christies vei 
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6.6 Nærmiljø, støy  

6.6.1 Dagens situasjon 

Nærmiljø og Vibehaugen 
Edvardsløkka er omkranset av boligbebyggelse i 
sør, øst og nord. Boligbebyggelsen er sammensatt 
av rekkehus, leilighetshus og eneboliger. Tidligere 
studentboliger i Frogsvei 21 - 27 er gjort om til 
boliger for personer som trenger oppføling ved 
hjemsendelse fra sykehusbehandling.  

Det er i dag 3 barnehager i tilknytning til området. 
Skyttertunet, Raumyr Barnehage og Kampestadlia 
barnehage. Ut over barnehagene, er det få sosiale 
samlingspunkter i området.  

Det er under utbygging nye boligfelter oppover i lia 
mot øst (Kampestadlia). Dette vil tilføre Raumyr 
rundt 250 nye boenheter i løpet av få år. 

Vibehaugen er mye brukt grøntområde.  
Med unntak av parken i sør og lekeplassen ved 
hovedadkomsten, er de åpne arealene rundt 
høyskolebygningen er lite i bruk. For å skape 
aktivitet i ubrukte arealer, kan en la beboerne 
midlertidig dyrke planter på arealene. Dette er blant 
annet gjennomført på Fornebulandet. Skal dette 
fungere, må det være utbygger, beboerforening 
eller lignende som lager kjøreregler og følger opp. 

Lekeplass i yttersvingen ved Frogs vei brukes noe, 
særlig til aking mm vinterstid. Det er en stund siden 
den sist blei rustet opp. 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 6-25 Nyere boligbebyggelse i Kampestadlia 

Figur 6-26 Parkarealer og lekeplass i svingen ved Frogs vei 

Figur 6-27 Dyrkning på Fornebu, mai 2018. Se mer om prosjektet på https://bokashinorge.no/ureist-dyrk-fornebu/ 
Gjennom å skape aktivitet og matproduksjon, profileres området som bærekraftig og attraktivt. Det blir også en møteplass som 
styrker bomiljøet. 

 

https://bokashinorge.no/ureist-dyrk-fornebu/
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Støy 
Pr i dag er trafikken i Frogs vei forbi Edvardsløkka begrenset til boligkjøring til Hengsleveien og Kampestad og noe 
næringskjøring til arkivene.  Da høyskolen var på Raumyr, hadde to boliger langs vegen støynivå helt opp mot 
grenseverdiene for tiltak på eksisterende bebyggelse. 
 

 

6.6.2 0-alternativet 

Utbygging etter gjeldende reguleringsplanen ville generelt gitt noe lavere bebyggelse. Byggehøyden er den samme 
i hele delfeltene som er vist som industri/institusjonsareal og offentlig bebyggelse.  
 
Lavere byggehøyde betyr mindre bygningsvolum og dermed sannsynligvis også mindre trafikk. Samtidig er det ikke 
krav om trafikkreduserende tiltak, slik at det er vanskelig å gjøre en nøyaktig sammenligning.  

I dag er det ingen aktivitet i det gamle høyskolebygget. Håpet et å få i gang aktivitet igjen. Da ligger det 325 
biloppstillingsplasser klar til bruk. Som nevnt under punktet om kjøreveger, tilsvarer bruken av disse biloppstillings-
plassene i underkant av 1000 ÅDT. 

6.6.3 Reguleringsplanen 

Nærmiljø og Vibehaugen 
Reguleringsplanen åpner for at det det kan etableres nærservicesenter på Edvardsløkka med dagligvareforretning 
og tjenestetilbud. Langs Vibehaugen planlegges det turveg og hovedadkomsten (SKV3) har forbindelse helt ut til 
Vibehaugen via gatetun og park.  

I sonene for lav byggehøyde, er byggehøydene lavere enn det som er tillatt etter gjeldende 
reguleringsplaner/kommuneplan. 
 
Støy 
Det er gjennomført støyberegninger på grunnlag av den maksimale utnyttelsen som reguleringsplanen tillater. Det 
vil bli økt trafikk og dermed økt støy etter hvert som det bygges ut. Støysoner er lagt inn på plankartet og det er 
krav til støynivå/-dokumentasjon for ny bebyggelse på Edvardsløkka.  
 
For bebyggelsen langs Frogs vei/Baneveien er det sannsynlig at utbyggingen på Edvardsløkka ikke i seg selv føre 
til økt støynivå ut over 3 dBA (som er generell grense for når støyøkningen skal føre til støyreduserende tiltak). 
Trafikkøkningen i området har skjedd over lang tid. Selv om ikke de enkelte utbyggingene har ført til mer enn 3 
dBA økning, vil summen av økningene være større. Med bakgrunn i helsehensyn, er det relevant at ny 
utbyggingene skal bidra til at støyforholdene ikke forverres ut over grenseverdiene. 

Figur 6-28 3  Støykart – dagens situasjon uten skolebygg i drift. Det er kun beregnet støy fra Frogs vei og Baneveien.  
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Det er satt rekkefølgebestemmelser om etablering av støyskjerming for noen av bolighusene som ligger nærmest 
Frogs vei, se fig. 6-30. Det er likevel ikke slik at alle støytiltakene skal gjennomføres ved første brukstillatelse på 
Edvardsløkka. Det er i planbestemmelsene åpnet for at en kan avklare gjennomføring i utbyggingsavtale. Slik vil 
alle utbyggerne i området bidra til støyskjermingen, selv om den gjennomføres på et senere tidspunkt.  
 
Støytiltakene som i første omgang kan avklares gjennom utbyggingsavtale,  forutsettes gjennomført i denne 
rekkefølgen: 

 

Figur 6-30 Oversikt over aktuelle støytiltak 

Boliger merket med rødt i fig. 6-30 
skal ha støytiltak før den første nye 
bygningen på Edvardsløkka tas i 
bruk. 

Boliger merket med grønt i fig. 6-30 
skal ha støytiltak før halvparten av 
arealene (BYA) i BBT og BKB tas i 
bruk 

Boliger merket med gult i fig. 6-30 
skal ha støytiltak før halvparten av 
arealene (BYA) innenfor 
planområdet er tatt i bruk. 

 
Støytiltak ut over opplistingen overfor gjennomføres når det gjennom beregninger, viser seg at det er behov for 
støyskjerming.  
 
Sol/skygge 
I reguleringsplanen er den høyeste bebyggelsen lagt inn mot midten av området/Vibehaugen.  

6.6.4 Konsekvenser og virkning av reguleringsplanen 

Nærmiljø og Vibehaugen 
Gatetun og parker på Edvardsløkka vil kunne fungere som møteplasser og styrke identiteten til området. Får en på 
plass en bydelkafe, vil denne kunne brukes av både beboere på Edvardsløkka og de som bor i åsene rundt. 
Vibehaugen vil fortsatt være tilgjengelig som nærrekreasjonsområde. 
 
Den nye nærlekeplassen ved hovedadkomsten til området, vil bestå. Ny strøkslekeplass vil bli etablert og 
lekeplassen i svingen ved Frogs vei vil bli rustet opp. Dette vil fungere som møteplasser for beboerne i og rundt 
området. 
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I sonene som foreslås med lav byggehøyde, blir byggehøyden lavere enn det som er tillatt etter gjeldende 
reguleringsplaner/kommuneplanen. Siden den høyeste bebyggelsen er plassert inn mot midten av 
området/Vibehaugen, vil den ha minimal sol-/skyggevirkning for eksisterende bebyggelse.  
 

Støy 
Ny bebyggelse innenfor planområdet vil måtte ta hensyn til framtidig støyforhold.  

For eksisterende bebyggelse vil en få en akseptabel støysituasjon når det er satt rekkefølgekrav om 
støyreduserende tiltak langs Frogs vei/Baneveien, se fig i tidligere punkt.  

Sammenligner en før (fig. 6-30) og etter (fig. 6-31) situasjonen, vil en få et feil bilde av støysituasjonen, siden 
beregningen av før-situasjonen er basert på trafikk uten aktivitet i det gamle høyskolebygget. 
 

 

Figur 6-31 Støykart etter full utbygging av området, basert på maksimal utnyttelse. Det er beregnet støy fra nye internveger på 
Edvardsløkka og fra Kampestadlia, Frogs vei og Baneveien. Støy fra andre kjøreveger Prahms gate, Falsens vei osv. er ikke 
beregnet. (Støyen i søndre del av Frogs vei er basert på 40 km/timen. At det står 100 km/timen er en skrivefeil.) 

 
Lokal luftforurensning 
Bidraget til lokal luftforurensing vurderes å være så lite at det ikke er beslutningsrelevant. 
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6.7 Barn og unges interesser 

6.7.1 Dagens situasjon 

Etter at asylmottaket i den gamle skolebygningen ble 
avviklet, har en av lekeplassene blitt stående igjen 
ved hovedadkomsten til området. Denne, sammen 
med en litt sliten lekeplass i yttersvingen på Frogs 
vei, utgjør nærlekeplassdekningen for området. 
Lekeplassen i svingen trengs å opprustes som 
ballplass. For å få til en god ballslette, må det gjøres 
noe terrengendring og hugges noe ut. Det bør være 
både fotballmål og kurvballmål på denne 
lekeplassen. Klatre og lekeapparater finnes i godt 
monn på lekeplassen ved hovedadkomsten.  
 
Nærlekeplassen er i dag de eneste møteplassen på 
Edvardsløkka. 
Vibehaugen benyttes til nærrekreasjon. 
 
For at gatetunene skal bli møteplass for alle, bør de 
opparbeides slik at de tåler f.eks. skating. 
 
6.7.2 0-alternativet 
I gjeldende reguleringsplaner er det ikke vist noen lekeplasser, med unntak av lekeplassen ved Hagaveien. Det er 
heller ikke lagt opp til at det skal etableres møteplasser. 
 
Dersom det ikke blir nybygg i området, vil store deler av Edvardsløkka gro igjen. Det kan da benyttes til 
nærrekreasjon. Men siden Vibehaugen allerede dekker dette behovet, gir dette ikke dette noe betydelig tilskudd til 
leke- eller oppholdsarealer for barn og unge. 
 

6.7.3 Reguleringsplanen 

Gatetunene er ment å være møteplass for alle som sogner til Raumyr. For at dette skal fungere, må gatetunene 
møbleres slik at en innbys til å oppholde seg der.  

Lekeplassen ved hovedadkomsten (SKV3) reguleres til nærlekeplass.  

Lekeplassen som er regulert ved Hagaveien, utvides og blir til strøkslekeplass (BLK1). Det etableres 
strøkslekeplass siden det er for lang avstand (jfr. kommuneplanbestemmelsene) til Raumyr skole, til at utearealene 
ved skolen kan telle som strøkslekeplass. Øvre del av strøkslekeplassen forutsettes benyttet til akebakke. For å 
kunne ake og komme seg fra nedre til øvre del av lekeplassen, tillates det å ta et 5 m bredt hull i steingjerdet. Det 
er ikke forutsatt at det skal plasseres installasjoner lekeplassinnretninger i øvre del av strøkslekeplassen. Øvrige 
krav til opparbeidelse følger av bestemmelser til kommuneplanen.  

Det er satt rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse/opprusting av lekeplasser og gatetun.  

6.7.4 Konsekvenser og virkning av reguleringsplanen 

Utbygging etter reguleringsplanen vil føre med seg etablering og opprusting av lekeplasser. Gatetunene vil kunne 
bli samlingspunkt for både barn, unge og voksne. 

6.7.5 Konklusjon 

Ingen av arealene som foreslås benyttet til utbygging, er viktige lekearealer eller arealer som i dag benyttes av 
barn og unge. Tilbudet til barn og unge vil bli bedre etter utbygging. 

 
 

  

Figur 6-32 Eksisterende lekeplass ved SKV3 
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6.8 Naturmiljø 

6.8.1 Dagens situasjon 

Det er ingen kjente funn av rødlistede arter eller naturtyper innenfor eller nær planområdet. Derimot er det funnet 
flere svartelista arter som bør fjernes. 

En liten bekk som kommer ned fra Kampestadlia, går i rør under Frogs vei og dukker opp igjen som grøft på 
Edvardsløkka.  

 

Figur 6-33 Utsnitt av ortofoto fra 1966 med dagens bruks av arealene påtegnet. De blå linjene er grøfter 

24.09.2018 gjennomførte Biofokus en enkel naturregistrering i grøftene. Det er ikke funnet spesielt interessante 
biotoper.  
 

6.8.2 0-alternativet 

Gjeldende reguleringsplan har ingen underdeling av delfeltene og sikrer ingen «grønn» øst-vestforbindelse 
gjennom området. 

Alternativet til utbygging, er at arealene nord i planområdet vokser igjen. Den naturtypen som da vil bli etablert, vil 
ikke være en viktig biotop. Det finnes allerede tilsvarende naturtype i tilknytning til Vibehaugen.  
 
Spredningen av svartelista arter vil fortsette. 

6.8.3 Reguleringsplanen 

Reguleringsplanen har ikke føringer for at grøfta inne i området, må bestå. En forutsetter at grøfta som ligger midt i 
planområdet, fylles igjen og tas i bruk som byggeareal. Se mer om dette under punktet om flom og overvann. 
 
Trerekken på sørsiden av hovedadkomsten (SKV3) kan bestå. Det er krav om planting av ny trerekke på nordsiden 
når hovedadkomsten utvides. Sammen danner trerekkene en àlle. Parken GP2 sammen med alleen langs 
hovedadkomsten, vil danne en grønn tverrforbindelse øst-vest gjennom området. 
 
Det er satt rekkefølgebestemmelse/bestemmelse om plan for fjerning av svartelista arter. 

6.8.4 Konsekvenser og virkning av reguleringsplanen 

Det har ikke underveis i planarbeidet kommet kunnskap ny kunnskap om naturmiljø, som tilsier at det må tas 
spesielle hensyn innenfor planområdet. Det er heller ikke noe som tyder på at utbyggingen på Edvardsløkka vil ha 
negativ betydning for viktige naturtyper, viktige eller sjeldne artsforekomster og vann og vassdrag i eller  utenfor 
planområdet. 
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Figur 6-37 Steingjerde på flata ved den gamle høyskolen 

6.9 Kulturminner og kulturmiljø 

6.9.1 Dagens situasjon  

Med unntak av steingjerder i foten av Vibehaugen/på flaten 
i BKB2, er det ingen kjente funn av nyere kulturminner i 
området. Det er gjennomført arkeologisk registrering i mai 
2015 (se vedlagte registrering), uten at det er gjort funn av 
automatisk fredede kulturminner. 
 
Edvardsløkka har trolig vært benyttet til jordbruk, helt fra en 
startet å drenere/grøfte jordene.  

 
I rapporten “Gruvearbeidernes kulturlandskap – Løkkelandskapet i Kongsberg” (sep. 2013) er løkkelandskapet 
Vibehaugen beskrevet (side 54 og 55). Det er gitt middels verneverdi. I sitt innspill til varslingen av planoppstart, 
har fylkeskommunen 02.02.2015 vist til at de vil komme med 
konkret uttalelse i forbindelse den arkeologiske 
registreringen. Det blei ikke gitt noen konkret anbefaling.     
 
Steingjerdene følger i stor grad eiendomsgrensene. Dette 
gjelder også de steingjerdene som ikke er så tydelige at de 
er registrert i kommunens kartbase. Dette gjør det enkelt å 
identifisere steingjerdene, og la de bli liggende i 
formålsgrensene.  
 
Unntaket er et mindre steingjerde som ligger ute på flata 
sørøst for det gamle høyskolebygget . Gjerdet er 32 m langt 
og delvis sammenrast.   

Figur 6-35 Illustrasjon fra løkkerapporten Figur 6-34 Ortofoto fra 1947 

Figur 6-36 Kart som viser steingjerder registrert i 
kommunens kartbase 
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6.9.2 0-alternativet 

I gjeldende reguleringsplaner er ingen av steingjerdene regulert til bevaring.  

Dersom området ikke bebygges, vil steingjerdene bli dekket av vegetasjon.  

6.9.3 Reguleringsplanen 

Med unntak av steingjerdet på flata ved høyskolen, reguleres alle steingjerder innenfor planområdet, til 
hensynssone bevaring kulturmiljø (H570). I planbestemmelsene (§ 9.3) er det beskrevet inngrepsfri sone inntil 
minst 2 m fra foten av steingjerdene. Det er åpnet for å lage et 5 m bredt hull i steingjerdet der akebakken i 
strøkslekeplassen krysser steingjerdet. 

Å ta vare på steingjerdet ute på flata ved høyskolen, vil gi stor binding av utbyggingsmønsteret. For å få en effektiv 
utnyttelse av næringsarealet, vil det være hensiktsmessig å legge bebyggelse og anlegg der steingjerdet ligger.  
Kommunen mener at virkningen av å ta vare på dette steingjerdet, ikke forsvarer bindingen i utbyggingen.  

Foten av Vibehaugen ligger innenfor planområdet og reguleres til lekeplass og friluftsformål. En turveg gir et tydelig 
skille mellom grønt/-løkkeområdene og byggeområdene.  

6.9.4 Konsekvenser og virkning av reguleringsplanen 

Løkkelandskapet Vibehaugen får større betydning som rekreasjonsområde etter hvert som det bygges ut på 
Edvardsløkka. For forståelsen av dette landskapet er det viktig at steingjerdene består. Når steingjerdene innenfor 
planområdet reguleres til bevaring, vil det indirekte gi økt status også for steingjerdene på Vibehaugen utenfor 
planområdet.   

5 m steingjerde vil kunne fjernes for å gi mulighet for å en del av aktivere skråningen på østsiden av Vibehaugen, 
som akebakke. 32 m steingjerde ute på flata vil kunne fjernes.  

6.9.5 Konklusjon 

De viktigste steingjerdene vil bestå og sikres for framtida. Turvegen som følger steingjerdene vil synliggjøre 
sammenhengen mellom steingjerder og løkker.  
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6.10 Klima, energi og miljø 

6.10.1 Dagens situasjon 

Det finnes ikke leveranse eller planer om leveranse av fjernvarme til området. Området står ubenyttet. 

Selv om Vibehaugen tar en del av kveldssola, er det god solinnstråling i området fra sør.  

Det gamle høyskolebygget har vannbåren varme og fyres med 2 oljefyrte kjeler og en el.kjele. 

6.10.2  0-alternativet 

Gjeldende reguleringsplan muliggjør en lavere utnyttelse av området enn forslaget til ny reguleringsplan.  

6.10.3   Reguleringsplanen 

Det er i reguleringsplanen ikke satt krav til energikilde eller spesielle krav til miljømessige kvaliteter til nybygg. 
Kommunen har ikke anledning til å ta dette inn i reguleringsplanen før det eventuelt er gitt føringer for dette i 
kommuneplanens arealdel.  

Dagens tekniske krav til nye bygninger (etter teknisk forskrift TEK17) gjør det likevel nødvendig å bruke alternative 
energikilder. I notat for energi 
utarbeidet av Rambøll (vedlegg 8) er 
det pekt på fordelene ved felles 
energi-forsyningssystem. En vil ha 
god nytte av lagring av varme i 
akkumulatortank for å avhjelpe 
topplast (kortvarig behov for ekstra 
energi/varme) De peker også på 
gode alternativer til strømnettet som 
energikilde: Varmepume (luft, 
jord/berg, grunnvann, avkastluft, 
Lågen), bioengeri, solfangere og 
solceller. 

Med utgangspunkt i kun solforhold, 
burde bebyggelsen være lavest i sør 
og høyest i nord. Av hensyn til 
naboene har en valgt å la ny 
bebyggelse være høyest mot midten 
av området. Dette gir noe redusert 
solinnfall for bebyggelsen nord i 
området.  

Transportarbeid med bilkjøring gir 
størst bidrag til CO2 utslippet. Det 
har derfor stor effekt å redusere 
bilbruken. I reguleringsplanen har en 
krav om at halvparten av 
parkeringen skal legges under 
bakkeplan. Dette vil redusere antall 
biloppstillingsplasser, og dermed 
bilbruken. Det legges til rette for 
kollektivruter og det er relativt kort 
avstand og gode gang- og 
sykkelforbindelser til bysentrum. 

Det er også fristende å tenke at bruk av 
el-biler vil løse utfordringene. Men 
rapporten viser at mye av effekten av el-
bilbruk, spises opp dersom en benytter 
strøm produsert av kull og olje 
Alternativt må en sikre at strømkilden 
ikke er forurensende. 

Valg av bygningsmaterialer påvirker 
også CO2-utslippet. Pr i dag har 
kommunen ikke mulighet til å pålegge 
bruk av spesifikke bygningsmaterialer. 

Figur 48 Diagram som vise hvordan CO2 utspillet fordeles (figur 10) i Rambølls 
notat om klima, datert 21.10.2018 

Figur 47 Diagram som viser effekt av massivtre (figur 8) i Rambølls notat om 
klima, datert 21.10.2018 
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Men kommunen som byggeherre har forpliktet seg til å bruke massivtre. Omsorsboligene vil bygges av 
massivtrekonstruksjoner. 

Strøm er den mest foredla energiformen. Strøm kan brukes til lys, elektriske apparater, lading og oppvarming. Vi 
bør derfor husholdere med hva vi benytter strøm til. Energi til oppvarming kan hentes fra lavere energiformer 
(solfangere/varmepumper) og sirkuleres med vann. Det er ikke konsesjon for fjernvarme i dette området og derfor 
kan ikke kommunen stille krav om vannbåren varme.  

6.10.4   Konsekvenser og virkning av reguleringsplanen 

Rambøll har gjort beregningen av klimautslippene nybygg og aktivitet på Edvardsløkka vil medføre fra og med 
byggingen og de neste 60 årene. Tallene er basert på maksimal utnyttelse. 

 

Figur 40 Rambølls notat om klima, datert 21.10.2018 

Vi ser at det nesten er en dobling av utslippet dersom en river det gamle skolebygget og benytter strøm produsert 
fra kull og olje. 

Med større utbygginger, slik det planlegges her, er det aktuelt å etablere felles energianlegg som vil gi større 
fleksibilitet i energibruk/-produksjon. Delfeltene er tilstrekkelig store til at det vil være hensiktsmessig å etablere 
felles energiløsninger for hvert delfelt.  

Et overordnet miljøoppfølgingsprogram vil kunne være et verktøy dersom utbyggerne av området ønsker å 
redusere klimafotavtrykket for Edvardsløkka.  Programmet bør omfatte energiforsyning, stasjonær energibruk, 
klimagassutslipp, materialbruk og transport. 

6.10.5   Konklusjon 

Det er utarbeidet oversikt over energibruken utbyggingen vil kunne trenge ved maksimal utbygging.  

Som nevnt lenger fram, er det lite sannsynlig at en vil oppnå den maksimale utnyttelsen/høydene i 
reguleringsplanen. Dette betyr at energiforbruket og CO2-avtrykket blir noe lavere. Men samtidig vil en for å dekke 
samme utbyggingsbehovet, måtte finne tomter lenger fra sentrum og dermed øke det totale transportutslippet. 
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6.11 Flom og overvann 

6.11.1 Dagens situasjon 

Edvardsløkka har åser rundt seg på flere kanter. 
Nedslagfeltet for overvann fra  Kampestadlia i 
øst tangerer Edvardsløkka før vannet finner 
vegen videre ned Frogs vei og Vibeveien og 
endelig renner gjennom undergangen under 
Numedalsbanen og uti Lågen. 
 
Det finnes godt med overvannsledninger til/i 
området slik at det er nyttig å fordrøye for å 
utsette flomsituasjonen. Overvannsledningen 
ned mot undergangen under jernbanen er 
1200mm/1000mm. Maksimalt påslipp er 1,2 l/s 
da. Men naturlig nok har ikke ledningene 
kapasitet til å ta unna alt overvann i 
flomsituasjon. 

Ved utbygging av boligområdet i Kampestadlia 
er det bygd fordrøyning for å hindre rask 
avrenning. Nordre del av Kampestadlia 
dreneres ut nordover. 

Edvardsløkka er lavest i området ved det gamle 
høyskolebygget. Arealene langs Frogs vei 
danner en kant som vannet ikke renner over. 
Den laveste delen av flaten vil kunne fylles med 
vann opp til kote 174,0 moh ved langvarig 
ekstremvær. Parkeringsplassene ved det gamle 
høyskolebygget er godt synlig på 
overvannskartet. Ved ekstrem nedbør vil kjellere 
i området kunne bli oversvømt. 

6.11.2 0-alternativet 

Gjeldende reguleringsplaner har ingen 
eksplisitte krav til flomtiltak e.l. En utbygging 
etter disse planene vil kunne føre til forverring 
av situasjonen både for eksisterende 
bebyggelse inne i området og for bebyggelse 
lenger ned i vassdraget. 

Dersom det ikke bygges ut i området, vil nedre 
del av Edvardsløkka delvis kunne fungere som 
et fordrøyingsbasseng.  

6.11.3 Reguleringsplanen 

I reguleringsplanen er det krav om at en ved 
nye tiltak skal dokumentere at flomfaren ikke 
økes lenger ned i vassdraget (Frogs 
vei/Vibeveien). Og en skal heller ikke bygge 
slik at flomfaren øker internt på Edvardsløkka. 
For nybygg på Edvardsløkka er det satt en 
flomkote som en må ta hensyn til når en skal 
bygge nytt. 

Det er rekkefølgebestemmelser for dokumentasjon av overvann og flom. Hvert utbyggingsprosjekt må lage en 
skisse som viser en helhetlig overvannshåndtering for hele Edvardsløkka. Skissen skal ikke være en full utredning, 
men vise løsningen som velges og hvordan den påvirker og ivaretar prinsippene for overvannshåndtering på de 
andre tomtene/delfeltene.  

6.11.4  Konsekvenser av reguleringsplanen  

Når det settes flomkote for ny bebyggelse på Edvardsløkka, gjør dette at kjellere enten må ha vannpumpeanlegg 
eller benyttes til parkering eller annen bruk som enkelt kan reverseres ved flomvarsel. Alternativt en må 

Figur 6-42 Kotekart for søndre del av Edvardsløkka, fra kommunens 
kartbase 

Figur 6-41 Kart utsnitt fra https://www.arcgis.com/home/index.html 
som viser avrenning og vannansamlinger ved sterk nedbør. 
Kartet tar ikke hensyn til at det finnes en kulvert under 

Numedalsbanen. 

https://www.arcgis.com/home/index.html


Planbeskrivelse for områderegulering 461R Edvardsløkka, Raumyr, 
 

  37 

gjennomføre en større oppfylling. Siden Edvardsløkka i dag delvis fungerer som et “flombasseng”, vil oppfylling vil 
kunne få konsekvenser for flom lenger ned i vassdraget om en ikke kompenserer med ekstra fordrøyingstiltak.  
 
Forutsetningen for utbyggingen på 
Edvardsløkka er at utbyggingen på ikke skal 
føre til økt flomfare i Frogs vei/Vibeveien eller 
andre steder utenfor planområdet. 

Flomfaren på inne på Edvardsløkka kan 
reduseres dersom en kan drenere ut vannet og 
senke vannstanden. En dreneringsledning ut til 
ut til Frogs vei er den umiddelbare ideen. Men 
dette vil  føre til økt avrenning mot Vibeveien 
og er derfor ikke uten videre en god løsning. 
Ved flom i Lågen vil vannet stå inn under 
jernbanekulverten nederst i Vibeveien og det 
vil være begrenset mulighet for å få  
overvannet ut i Lågen. En langsiktig løsning 
ville være å lage en ny kulvert under jernbanen 
i forlengelsen av Frogs vei.  

Andre alternativer er å bore/lage grøft gjennom 
Vibehaugen eller nord for Vibehaugen og rett 
ut til Lågen. 

Alle disse løsningene er del av en overordnet overvannstrategi, og går ut over rammene for planarbeidet på 
Edvardsløkka. Det er likevel ikke noe i reguleringsplanen som hindrer at en gjennomfører disse alternative 
løsningene 

Ved nybygg vil det være fokus på fordrøyning. 
En bør finne alternativ til tradisjonelle 
underjordiske fordrøyningskamre. Åpen 
fordrøyning i parkanlegg og bruk av grønne tak 
er to alternativ. Blågrønn håndtering av 
overvann er beskrevet i fig. 9 i rapporten om 
overvannshåndtering. 

 

6.11.5  Konklusjon 

Det må tas særlig hensyn til 
overvannshandtering og flomfare. 
Forutsetningen som er valgt i 
reguleringsplanen er at flomfaren ikke skal øke 
lenger ned i vassdraget (Vibeveien/Frogs vei), 
som følge av utbygging på Edvardsløkka. 

Det kan være aktuelt å kombinere ulike 
løsninger for å gi best mulig 
overvannshåndtering. 

Blågrønn faktor for utbygging anbefales. 

 
 
 

  

Figur 6-44 Foreslåtte områder for fordrøyning sammenkoblet med 
flomveiene - fig. 15 i rapport om overvann fra AsplanViak 

Figur 6-43 Alternative flomveger - boring og grøft ut til Lågen 
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6.12 Ledninger for vann og spillvann (VA) 

6.12.1 Dagens situasjon 

Det er bra ledningskapasitet i området og helt fram til vannkilde/renseanlegg. 

Spesielle krav til brannvannsdekning kan likevel bli en utfordring. Det samme gjelder næringsvirksomhet som har 
krav til VA ut over det som er vanlig for A-næring. 

Kommunale ledninger ligger i dag 
tvers over BKB2. Etter kommunal VA-
norm må nybygg plasseres minst 4 m 
fra ledningene eller en må 
fundamentere nybygg dypere enn 
høyden ledningene ligger på. 
Alternativet er å flytte ledningene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12.2  0-alternativet 

For ledningsnettet har det liten 
betydning om en bygger ut etter 
gjeldende planer eller ny plan. 
Kapasiteten på ledningsnettet er bra 
og dekker både Edvardsløkka og 
omkringliggende boligområder. 

6.12.3 Reguleringsplanen 

Det er tatt inn rekkefølgebestemmelse om godkjenning av ledninger med spesielt fokus på brannvannsdekning.  

6.12.4  Konsekvenser og virkning av reguleringsplanen 

Når søndre del av BKB2 bygges ut, må en enten flytte ledningene som ligger i bakken eller så må 
fundamenteringen til nybygg plasseres slik at ledningene ikke blir skadet og slik at de fortsatt kan vedlikeholdes. 
Hvordan en løser dette, vil en måtte ta stilling til før en sender inn en samlet plan for hele BKB2, ved første 
utbygging i dette delfeltet.   

6.12.5  Konklusjon  

Bare ved helt spesielle behov (ut over det som er normale krav til VA) kan det bli nødvendig med 
ledningsutbedring. Det kan være aktuelt å flytte offentlige ledninger som ligger tvers over BKB2. Blir ledningen 
liggende, må det tas hensyn (plassering og fundamentering) ved nybygg.  

Figur 6-45 Kart som viser kommunalt ledningsnett 
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6.13 Strøm- og kabelnett 

6.13.1 Dagens situasjon 

El-nettet ligger i kabel. Det samme gjelder digitalt 
nettverk. 
 
Telenor Holding as eier Frogs vei 28, gnr/bnr 8194/11 
der det er plassert tekniske bygninger. 
 
Under asfalten på eksisterende parkeringsplasser ved 
det gamle høyskolebygget, er det strukket fiberkabler 
som er essensielle for driften av Statsarkivet og 
interkommunalt arkiv. 
 

 

6.13.2  0-alternativet 

Det har mindre betydning for strøm- og kabeltilførsel 
om det bygges ut etter gjeldende reguleringsplaner eller etter ny reguleringsplan. Volumet på forsyningen må 
uansett avklares med leverandør, for hvert byggeprosjekt. 

 

6.13.3 Reguleringsplanen 

Det er stilt krav om all framtid framføring av kabler og ledninger skal legges i bakken.  
 
Nodehus ol. skal bygges inn som del av ny bebyggelse. 
 
Ved større prosjekter er det krav om at energibehov dokumenteres og legges fram for det aktuelle nettselskapet. 
 

6.13.4 Konsekvenser og virkning av reguleringsplanen 

Ved full utbygging av området vil det nødvendig med økt tilførsel av strøm- og kabelnettverk. Tidspunktet for når 
det er nødvendig med økt kapasitet, avhenger av type tiltak som igangsett og når de igangsettes. Når en bygger ut 
infrastrukturen bør en likevel helt fra starten av, sette av plass til framtidige kabler m.m. slik at de kan plasseres i 
tilknytning til anlegg og bygninger. 
 
 
 
 
Ledning- og kabelnettselskapene er kontaktet.  
Dersom vi før sluttbehandling av reguleringsplanen mottar informasjon om ledninger og kabler, vil dette bli tatt inn i 
planbeskrivelsen. 
  

Figur 6-46 Kartutsnitt 



Planbeskrivelse for områderegulering 461R  Edvardsløkka, Raumyr  

 

40 

6.14 Risiko og sårbarhet (ROS) 

Det er gjennomført ROS-analyse for reguleringsplanen. Se vedlegg. 

6.14.1 Dagens situasjon 

Det har ikke vært virksomhet i området som tilsier at det skal finnes større forurensning i grunnen. Eneste kilden 
kan være anlegg for oljefyring i eksisterende bygning.  

Edvardsløkka ligger på en flate omkranset av skråninger. Overflatevann kommer ned fra liene i øst. En gammel 
grøft går inn i området. I dag fungerer grøftearealer, delvis som fordrøyning av overvann. Med økt utnyttelse og 
større flater med avrenning, kan risikoen for lokal opphopning av overvann bli en utfordring og dette kan også føre 
til økt avrenning mot eksisterende bebyggelse og anlegg. 
 
Med mindre det gjennomføres hogst/tynning, blir steingjerdene i området blir sakte men sikkert hvisket ut etter 
hvert som vegetasjonen inntar området. 

Ut over dette er det ingen kjente forhold som spesielt påvirker risiko og sårbarhet. 
 

6.14.2  0-alternativet 

Utbygging etter gjeldende reguleringsplaner, vil kunne føre til en forverring i flomsituasjonen. Det er i disse 
reguleringsplanene ikke satt krav til handtering av overvann.  

Det er ikke satt noen begrensing i overflateparkering eller satt krav om biltrafikkreduserende tiltak. 
 
Dagens 325 biloppstillingsplasser utgjør et betydelig areal med harde overflater som ikke har fordrøying.  
 

6.14.3 Reguleringsplanen 

Det er laget en rapport for overvann (se vedlegg). I reguleringsplanen er det forutsatt at ny bebyggelse skal ta 
hensyn til flomhøyde tilsvarende naturlig terskel for flomvann. Det er krav om at overvann skal fordrøyes slik at nye 
anlegg og bygninger ikke fører til økt flomfare nedover i vassdraget.  
 
Nybygg vil gi økt trafikk og dermed støy. Det er i reguleringsplanen forklart hvordan grenseverdiene i T-1442 er 
ivaretatt og satt rekkefølgekrav for støytiltak for eksisterende bebyggelse langs kjøreadkomsten inn til området. 

Trafikkuhell-/ulykker henger i stor grad sammen med fart. Det er foreslått og stilt rekkefølgekrav om 
fartsreduserende tiltak.  

Med unntak av et mindre steingjerde i BKB2 og at det kan tas hull i steingjerde for akebakke m.m., er steingjerdene 
sikret ved at de er regulert til hensynssone bevaring. 
 
I reguleringsplanen er det åpnet for å bygge nye omsorgsboliger i institusjon. Akutt evakuering av beboere i 
institusjon vil være en utfordring uansett hvor disse bygges. Krav om brannsikkerhet følger at teknisk forskrift og vil 
måtte løses i byggesaken. Det er ikke tiltak som det er aktuelt å ivareta i reguleringsplanen. 

6.14.4  Konsekvenser og virkning av reguleringsplanen 

1. Flom i nedenforliggende arealer (9 i tabell 1 i ROS-analysen) 
Det er satt rekkefølgekrav om dokumentasjon og tiltak for å unngå at flomfaren lenger ned i vassdraget økes.  

2. Oversvømmelse ved skybrudd (5 i tabell 1 i ROS-analysen) 
Det er satt rekkefølgekrav om dokumentasjon og krav til tiltak under flomhøyden 

3. Økning i støy fra biltrafikk (27 i tabell 1 i ROS-analysen) 
Det er satt rekkefølgekrav om dokumentasjon og tiltak for å redusere støy slik at en ikke overgår 
grenseverdiene i T-1442 

4. Høy hastighet i biltrafikk (15 i tabell 1 i ROS-analysen) 
Det er satt rekkefølgekrav om fartsbegrensede tiltak for biltrafikk  

5. Evakuering av pleietrengende beboere (23 i tabell 1 i ROS-analysen) 
Det er ikke nødvendig å sette egne krav om tiltak for dette i reguleringsplanen. 

6. Fjerning av kulturminner (13 i tabell 1 i ROS-analysen) 

Steingjerder og fegater reguleres som hensynssone bevaring. Kun mindre del av et steingjerde som krysser 
strøkslekeplassen og steingjerdet på BKB2, tillates fjernet.   
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Figur 56 Eksempel på samlingspunkt 


