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1. SAMMENDRAG 

Kongsberg tomteselskap ønsker å utvikle sine eiendommer ved Elgfaret og Dyrgravveien med 

boliger. 

 

Planområdet ligger i og inntil et eksisterende boligområde. På de aktuelle eiendommene er det i 

dag skog og buskas. Planområdet nordvest for Dyrgravveien er en del av det store skogsområdet 

Haus-Gabelåsen. Området ved Dyrgravveien har gode utsiktsforhold, terrenget er østvendt og gir 

tomta god morgensol. I sørøst ligger planområdet midt i et boligområde og fremstår som en liten 

«hundremeterskog» som avgrenses av veien Elgfaret. Det omkringliggende boligområde har 

blandet bebyggelse i form av lave boligblokker (2-4 etasjer), rekkehus og eneboliger. 

 

Planområdets samlede størrelse er cirka 16 dekar. Planområdets utstrekning er for det meste 

basert på gjeldende eiendomsgrenser og å kunne tilpasse tilgrensende regulering til dagens 

forhold. Boligområdene reguleres til konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, i tråd 

med det man finner i området fra før av og mest mulig i samsvar med kommuneplanens 

bestemmelser. Det reguleres nærlekeplass på 1,5 dekar mellom blokkbebyggelsen langs Elgfaret 

og Dyrgravveien, samt turveger som binder områdene sammen. 

 

Tiltaket har ingen vesentlige negative virkninger. 

 

Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T-1490 Reguleringsplan Vedlegg 

2. Sjekkliste for planbeskrivelse (detaljert). 

 

Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og bestemmelser for tiltaket. 
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2. BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging. Gjeldende reguleringsplan er 

ikke hensiktsmessig og det er behov for en plan tilpasset dagens forhold. 

 

Det gis mulighet til å tilrettelegge for 10 enheter ved Dyrgravveien og 24 enheter ved Elgfaret. 

Det planlegges også offentlig nærlekeplass og turvegforbindelser i området. 

 

2.2 Forslagsstiller/eierforhold, plankonsulent 

Forslagsstiller er Kongsberg tomteselskap. Prosjektleder er Tor Erik Lundteigen, telefon 4767 
0108, email tor.einar.lundteigen@kongsberg-tomteselskap.no , adresse Dyrmyrgata 35, 3611 
Kongsberg. 

http://www.kongsberg-tomteselskap.no/ 

Kongsberg tomteselskap eier tomtene som inngår i reguleringsplanen. 

 

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Rune Tøndell, telefon 9098 2861, email 
rune.tondell@ramboll.no, adresse Erik Børressens allé 7, Pb. 113 Bragernes, 3001 Drammen 

http://www.ramboll.no/ 

 

2.3 Tidligere vedtak i saken 

Det er ikke fattet vedtak knyttet til denne saken tidligere. 

 

2.4 Utbyggingsavtaler 

Sammen med varsel om oppstart av planarbeider, ble det også varslet at det i henhold til plan- 

og bygningslovens § 17-4 kan være aktuelt med utbyggingsavtale i tilknytning til detaljregulering 

for Elgfaret og Dyrgravveien boligprosjekt. Utbyggingsavtalen vil kunne gjelde gjennomføring av 

tiltak i tråd med reguleringsplanen og kan omfatte blant annet teknisk infrastruktur og 

lekearealer. Det er ikke laget utbyggingsavtale per dags dato. Eventuelt forslag til 

utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. 

 

2.5 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 

konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis 

hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør 

konsekvensutredes. 

 

Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning. 
  

http://www.kongsberg-tomteselskap.no/
http://www.ramboll.no/
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3. PLANPROSESSEN 

3.1 Medvirkningsprosess 

Oppstartsmøte ble avholdt 05.01.2016 (jamfør vedlegg). 

Det har i tillegg blitt avholdt møte med planavdelingen for å presentere materiale underveis. 

 

3.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens og Rambølls nettsider 

samt i Laagendalsposten den 21.01.2016. Det ble sendt ut varsel til myndigheter, foreninger og 

berørte privatpersoner etter adresselister fra Kongsberg kommune. Frist for uttalelser var 

19.02.2016.  

 

 

 

Det kom inn ni skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 9 

«Innkomne innspill» sammen med forslagsstillers kommentarer.  

 

Hovedessensen i det som har kommet inn omhandler følgende: 

 Sikre stier, både til natur og som skoleveg. 

 Opprydding i arealformål 

 Etablere nærlekeplass 

 Sikre steingjerder 

 Utrede/vurdere: Vann, avløp og overvann, trafikk, naturmangfold, risiko og sårbarhet 

(herunder skredfare) 
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

I dette kapitlet er relevante utdrag fra andre planer og føringer gjengitt.  

4.1 Statlige planer og føringer 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Plan- og bygningsloven sier at regjeringen skal utarbeide nasjonale forventinger til planleggingen 

hvert 4. år. Gjeldende forventningsdokument er vedtatt 12.06.2015. Når det gjelder utviklingen 

av by- og tettstedsområder, peker forventingsdokumentet bla. på følgende: 

 

 Det skal tilrettelegges for tilstrekkelig og variert boligbygging, lokalisert ut i fra hensynet til 

samordnet areal- og transportplanlegging 

 Kommunene skal tilrettelegge for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet 

 Kommunene skal sikre trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer 

 Kommunene skal legge til rette for fysisk aktivitet, bla. ved å sikre sammenhengende grønne 

strukturer og nær tilgang til områder for lek, rekreasjon, idrett og nærfriluftsliv 

 Kommunene skal legge prinsipper om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i 

planlegging av omgivelser  

 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 

synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, 

store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet 

til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-

planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og 

produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Målet med retningslinjene er blant annet at: 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å 

utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 

fremme helse, miljø og livskvalitet. 

 

Tilgjengelighet for alle  

Prinsippene for universell utforming er nedfelt i plan- og bygningsloven. Samfunnet skal utformes 

slik at alle kan delta på en mest mulig likeverdig måte, uavhengig av funksjonsnivå. I den fysiske 

planleggingen skal bygg, transportsystem og uteområder utformes slik at alle, inkludert 

bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede kan bruke dem, uten at det skal 

være behov for spesiell tilpasning. 
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4.2 Kommunale (overordnede) planer 

 

Kommuneplanen 

I kommuneplanen er området regulert til boligformål og grøntareal, med hensynssynssone for 

ras- og skredfare. Fremtidig adkomstvei til boligformål nordvest i planområdet er vist i 

kommuneplanen. 

 

Kommuneplan 

 

Både nordvestlige og sørøstlige deler av planområdet er markert som utbyggingsområder i 

kommuneplanen. Den sørøstlige delen av planen ligger innenfor det som i kommuneplanen kalles 

sone B. Dette er prioritert sone for boligvekst i Kongsberg, og har sykkelavstand fra sentrum. De 

nordvestlige delene av planen ligger i sone C. Dette anses som utenfor normal sykkelavstand.  

Planområdet ligger bare ca 40 meter innenfor sone C og det er derfor aktuelt å følge 

kommuneplanens bestemmelser for Sone B. 
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4.3 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

PLANID PLANNAVN VEDTAKS-

DATO 

047 Lindbojordet 16.08.1976 

 

Eiendommene er med i eldre reguleringsplan (Lindbojordet, PlanID 047, 16.08.1976), 

hovedsakelig som grøntareal og barnehage. 

 

Reguleringsplan 

 

Det er ikke andre pågående planarbeid i nærheten.   
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4.4 Temaplaner, analyser og utredninger 

De nordvestlige delene av planområdet inngår i rapporten ”Gruvearbeidernes kulturlandskap – 
Løkkelandskapet i Kongsberg: Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner” (s. 50-51, 
Område 14 – Øst for Tangentjernet - Futentass). Løkkelandskapet på Kongsberg er en 
landskapstype som har oppstått som følge av livberging for befolkningen som jobbet i 
bergverksdriften ved Kongsberg sølvverk.  

Området som deler av planområdet inngår i er konkludert å ha høy verneverdi, blant annet på 
grunn av stor tidsdybde. Hensynssone c, særlige hensyn til landskap og kulturmiljø anbefales, og 
hensynssonen bør ikke kombineres med byggeformål. Gode bestemmelser i LNF-områder 
anbefales også som en mulighet (Buskerud fylkeskommune 2013).  
 

 

Verdisetting av gammelt løkkelandskap (Buskerud fylkeskommune 2013). 
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5. EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Beliggenhet 

Tiltaksområdet ligger på Skavanger i Kongsberg kommune, om lag 2,3 km nord for Kongsberg 

sentrum (luftlinje).  

 

 

Tiltakets plassering ved Skavanger i Kongsberg kommune 

 

Planområdets utstrekning er for det meste basert på 

gjeldende eiendomsgrenser. De offentlige veiene 

Dyrgravveien og Elgfaret inngår i planområdet. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet  

  



 

ELGFARET OG DYRGRAVVEIEN BOLIGPROSJEKT 13 (54) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

5.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og eierforhold 

Tiltaket ligger i og inntil et boligområde, hvor de aktuelle eiendommene består av skog og 
buskas. Planområdet nordvest for Dyrgravveien er en del av det store skogsområdet Haus-
Gabelåsen. I sørøst ligger planområdet midt i et boligområde og fremstår som en liten 
«hundremeterskog» som avgrenses av veien Elgfaret. 

 

 

Flyfoto (fra 1881.no) over området ved Dyrgravveien 

 

 

Flyfoto (fra 1881.no) over området ved Elgfaret 
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Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, 
slik det fremkommer i kommunens eiendomsregister. 

GNR/BNR EIER Størrelse 

7717/21 Kongsberg tomteselskap 11.387 m2 

7717/90 Lia Borettslag 33 m2 

7717/217 Privat grunneier 382 m2 
 

7719/20 Kongsberg tomteselskap 3.365 m2 

7719/36 Kongsberg kommune 81 m2 

7717/46 Privat grunneier 327 m2 

7717/80 Åskanten borettslag 550 m2 

Dyrgravveien  Kongsberg kommune 421 m2 

 

Deler av Dyrgravveien inngår i planområdet. Dette er en offentlig vei, men gårds- og 

bruksnummer er ikke oppført på www.seeiendom.no.  
 

Planområdets samlede størrelse er omtrent 16 daa. Gårds- og bruksnummer er hovedsakelig 
7717/21 og 7719/20, som eies av Kongsberg tomteselskap.  

 

http://www.seeiendom.no/
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Eiendommer i planområdet 
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5.3 Stedets karakter 

Planområdet ligger i et boligområde med blandet bebyggelse i form av lave boligblokker (2-4 

etasjer), rekkehus og eneboliger. Bebyggelsen er strukturert rundt veiene Dyrgravveien og 

Elgfaret, som går i retning nord-sør, og adkomstveier knyttet til disse. 

 

 

Bygningstypologi nær planområdet 
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Bebyggelse ved Dyrgravveien 

 

 

Boligbygg nord for Elgfaret 
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5.4 Landskap 

Området vest for Dyrgraveien er en del 

av randsonen til Haus-Gabelåsen, der 

naturlig terreng og tett vegetasjon går 

over i et mer bearbeidet terreng med 

hager, boliger og adkomstveger. 

Terrenget er bratt og til tider lite 

fremkommelig. Terrenget er østvendt 

og har gode solforhold om morgenen. 

Området er et sted hvor det er mulig å 

få tilgang til skogsområdet på Haus-

Gabelåsen. Et større stisystem starter 

og ender i dette området. Landskapet 

har en kulturell verdi knyttet til 

løkkelandskapet med synlige spor etter 

tidligere tiders bruk.  

 

Planområdet ligger et stykke opp og 

høyere enn Numedalslågen, og unngår 

de sterkeste kaldluftsstrømmene som 

elva drar med seg. De to mest 

fremherskende vindretningene i 

Kongsberg kommer fra nord-øst og 

vest. Det østvendte terrenget vil til en 

viss grad være skjermet for vinden fra 

vest. 

 

 

Høyder i planområdet. Terrenget skråner mot øst 

 

Området mellom Dyrgraveien og Elgfaret er en forlengelse av både terreng og skogsområde på 

Haus-Gabelåsen og er det største området med høy og tett vegetasjon mellom boligene. Her 

fortsetter terrenget å helle nedover fra åsen, men flater ut ned mot Elgfaret. Terrenget i bakkant 

er også her østvendt, og vil ha best solforhold om morgenen. Der hvor terrenget flater ut vil det 

være bedre solforhold gjennom dagen, men terrenget i bakkant vil skape mindre solrike 

ettermiddager og kvelder.  
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Utsikt fra arealet nordvest for Dyrgravveien 

 

 

Flatt område mellom Elgfaret og Dyrgravveien, sett fra Elgfaret 
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er ikke registrert automatisk fredede 

kulturminner eller SEFRAK-bygg i eller nær planområdet (www.kulturminnesok.no og 

www.miljostatus.no). Derimot er det spor etter aktivitet i gammel tid i form av «løkkelandskap» 

som steingjerder og rydningsrøyser (ikke automatisk fredet). Steingjerdene ble innmålt i august 

2016 og er vist på kartet nedenfor. 

 

 

Innmålte steingjerder markert med lilla.  

 

5.6 Naturverdier 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 

artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige 

artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller 

regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.  

www.naturbase.no 

 

http://www.kulturminnesok.no/
http://www.miljostatus.no/
http://www.naturbase.no/
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Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 

2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for 

naturtyper 2011 i planområdet.  

 

5.7 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder 

Innenfor planområdet går det en skiltet tursti fra Dyregravveien vestover mot Tangentjernet. I 

følge www.ut.no er dette en velbrukt sti, og den leder til flere turmål som Tangetjern og 

Rundetjern.  

 

Skiltet tursti fra Dyrgravveien markert med rødt.  

 

Tursti 

http://www.ut.no/
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5.8 Landbruk / naturressurser 

Skogsområder innenfor 

planområdet har lav til middels 

høy bonitet 

(www.skogoglandskap.no) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsområde nordvest for Dyrgravvei 

 

 

  

Skogsbonitet i planområdet 

 

 

 

 

 

http://www.skogoglandskap.no/
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5.9 Trafikkforhold 

Planområdet strekker seg over flere 

kommunale veger. Den nordre delen av 

planområdet har adkomst fra 

Dyrgravveien, og den søndre fra 

Elgfaret. Kongsberg kommune opplyser 

at det ble foretatt en trafikktelling i 

Dyrgravveien ved Skavanger skole uke 

18 i 2010 og ÅDT her er 1000. I 

Elgfaret finnes det ingen tellinger, men 

tallet antas å være en god del lavere i 

den veien. Begge veiene har 

fartsgrense 30 km/t. Hverken Elgfaret 

eller Dyrgravveien har fortau.  

Det er registrert en ulykke i 

Dyrgravveien i/ved planområdet. 

Ulykken skjedde i 2003 og var mellom 

bil og fotgjenger. To personer ble 

lettere skadd.  

I Numedalsveien har det skjedd flere trafikkulykker, hvorav fire i krysset Dyregravveien x 

Numedalsveien. Ingen av disse er av nyere dato, dvs. de siste ti årene (www.nvdb.no).   

 

Nærmeste holdeplass er Lindbojordet ved Elgfaret, innenfor planområdet. Denne har to avganger 

i timen mot Kongsberg sentrum 

 

5.10 Barns interesser 

Det er flere lekeplasser og større idrettsanlegg nær planområdet. Kongsberg idrettspark og 

Kongsberghallen ligger ca. 700 m (langs vegnettet) unna planområdet. Lekeplassene befinner 

seg ofte i tilknytning til boligområder og varierer i størrelse og innhold. I forbindelse med varsling 

av planoppstart har det fremkommet opplysninger om at barn leker i «hundremeterskogen» 

mellom Dyrgravveien og Elgfaret.   

 

Det er ikke foretatt barnetråkkregistreringer som tar for seg bruken av planområdet.  

Dyrgravveien 

http://www.nvdb.no/
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Leke- og idrettsområder ved planområdet, inkludert skole og barnehage. 
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Skoleveien til Skavanger skole (barneskole) er antatt å være hhv. Dyrgravveien eller Elgfaret, i 

tillegg til en sti gjennom grøntdraget som går parallelt med de to veiene og frem til skolen. For 

gående og syklende mot Vestsiden ungdomsskole er det sammenhengende gang- og sykkelvei 

langs Numedalsveien sørøst for planområdet.   

 

 

Antatte skoleveier ved planområdet 
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5.11 Sosial infrastruktur 

Skavanger skole (1.- 7. kl) ligger ca 300 meter fra planområdet (langs vegnettet, målt fra 

Dyrgravveien). Vestsiden ungdomsskole ligger ca. 2 km unna (langs veinettet). Skavanger skole 

har liten elevkapasitet de nærmeste årene. Vestsiden ungdomsskole har vedtak om utvidelse av 

kapasiteten innen tre-fire år. Nærmeste barnehage er Skavanger barnehage ca. 700 m fra 

planområdet. Barnehagen er godkjent for 73,6 barn (KKE og P. Høylie Prosjektledelse 2012) 

http://www.kongsberg.kommune.no/Documents/sentraladministrasjon/Barnmehagestruktur/Vedl

egg%2002%20-%20Rapport%20barnehager.pdf   

Skavangertun sykehjem ligger rett ved Kongsberghallen, ca. 750 m fra planområdet.  

5.12 Universell tilgjengelighet 

Planområdet er for det meste ubebygget og derfor ikke spesielt tilrettelagt for opphold. Unntaket 

er turstien som starter i Dyrgravveien. Innenfor planområdet er denne stien bratt og vanskelig 

tilgjengelig for alle.  

5.13 Teknisk infrastruktur 

Det ligger kommunale vann-, spillvann- og overvannsledninger i Elgfaret og Dyrgravveien, samt 

en utgreining fra Elgfaret over deler av planområdet.  Innenfor planområdet, rett øst for Elgfaret, 

står det et bygg kategorisert som «annet energiforsyningsbygg».  

 

 

Teknisk infrastruktur i og ved planområdet 

 

http://www.kongsberg.kommune.no/Documents/sentraladministrasjon/Barnmehagestruktur/Vedlegg%2002%20-%20Rapport%20barnehager.pdf
http://www.kongsberg.kommune.no/Documents/sentraladministrasjon/Barnmehagestruktur/Vedlegg%2002%20-%20Rapport%20barnehager.pdf
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Trafostasjon i planområdet (maps.google.com 

5.14 Grunnforhold 

På karttjenesten til NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) ligger nesten hele planområdet 

innenfor aktsomhetsområde for snøskred, som utløpsområde for skred. Kartleggingen viser 

potensielt skredutsatte områder og forteller ingenting om sannsynligheten for at det skal gå 

skred i området (www.nve.no).  

 

Aktsomhet snøskred 
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På karttjenesten til NGU (Norges geologiske undersøkelse) vises planområdet med moderat til lav 

aktsomhet for radon vest for Dyrgravveien. Områdene øst for Dyrgravveien er angitt som 

«usikker», noe som angir at det ikke er gjennomført målinger, eller målingene ikke gir 

tilstrekkelig grad av sikkerhet for å fastslå grad av aktsomhet (www.ngu.no).   

 

Aktsomhet radon 

5.15 Støyforhold 

Statens vegvesen har utarbeidet støysonekart 

for riks- og fylkesveier med ÅDT >8200. Nær 

planområdet er dette fv. 40 Numedalsveien, ca 

300 m øst for planområdet. Planområdet er ikke 

utsatt for støy fra fylkesveien. Planfremmer er 

ikke kjent med at det er utarbeidet støykart for 

mindre trafikerte veier nærmere planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Støysonekart (Statens vegvesen 2011). Planområdet markert med lilla firkant.  
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5.16 Luftforurensning 

Utslipp av CO2 fra vegtransport er for Kongsberg-området oppgitt å være 4-12 tonn per 5X5 

km2. Dette er den midterste av totalt 9 kategorier.  

Utslipp av NOx fra vegtransport er for den nordre delen av Kongsberg oppgitt å være 8,5 - 21 

tonn per 5X5 km2. Dette er den fjerde kategorien av totalt 9 kategorier, der kategori 1 er best 

(lavest utslipp) (www.miljostatus.no).  

 

5.17 Næring 

Dette er primært et boligområde, og det er ikke registrert næringsinteresser eller større 

arbeidsplasser i dette området.  
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6. PLANFORSLAGET 

6.1 Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål 

 

Reguleringsplankartet 

 

Målsetningen med planen er å legge til rette for boligbebyggelse, med særlig vekt på eneboliger, 

rekkehus og leiligheter. Det er en forutsetning å planlegge rimelige boliger. 

 

Planområdets utstrekning er for det meste basert på gjeldende eiendomsgrenser og å kunne 

tilpasse tilgrensende regulering til dagens forhold. De offentlige veiene Dyrgravveien og Elgfaret 

inngår i planområdet. 

 

Planområdets samlede størrelse er drøyt 16 daa.  
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REGULERINGSFORMÅL 

(PBL §12-5) 

BETEGNELSE 

(jf. Kart) 

STØRRELSE 

(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

Boligbebyggelse - blokkbebyggelse BBB 4,0 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BFS 0,9 

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS 5,0 

Energianlegg BE 0,0 

Lekeplass BLK 1,5 

Renovasjonsanlegg BRE 0,0 

Sum  11,4 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

Holdeplass/plattform SH 0,1 

Kjøreveg SKV 2,1 

Kollektivholdeplass SKH 0,0 

Parkeringsplasser SPP 0,2 

Sum  2,4 

Nr. 3 Grønnstruktur   

Turveg GT 0,5 

Friområde GF 2,1 

Sum  2,6 

Sum total  16,4 daa 

 

 

Hensynssoner 

(PBL §12-6) 

BETEGNELSE 

(jf. Kart) 

STØRRELSE 

(daa) 

§ 11-8 a Sikrings-, støy- og faresoner   

Frisikt H140 0,0 

Sum total  0,0 daa 
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6.2 Bebyggelsens plassering og utforming 

BKS1 

Arealet planlegges bebygget med konsentrert småhusbebyggelse i form av tre- og 

firemannsboliger og kjede-/rekkehus med inntil 3 målbare plan.  Det er også tillatt med 

frittliggende boligbebyggelse (ene- og tomannsboliger) innenfor dette området.  

 

Innenfor BKS1 foreslås det en BYA på maks 40 % inkludert overflateparkering, i samsvar med 

kommuneplanens bestemmelser om tillatt utnyttelse i Sone B.  

 

På feltet kan det bygges ca. 10 enheter konsentrert småhusbebyggelse. Dersom det bygges 

frittliggende småhusbebyggelse blir det færre enheter.  

 

Felt BKS1 ligger i skrånende terreng og skal derfor ha underetasje, i henhold til bestemmelsene i 

kommuneplanens arealdel. Det tillates innenfor BKS1 en gesimshøyde på inntil 7,0 m og 

mønehøyde inntil 9,5 m.  

 

Det fremgår av planens bestemmelses at plasseringen av bygninger og anlegg skal tilpasses 

eksisterende terreng. Hovedmøneretningen skal legges parallelt med høydekotene og husets 

lengderetning.  

 

Terrasser / balkonger skal tilpasses bygningen og terrenget. Terrasser / balkonger som ligger 

mer enn 1,0 meter over terreng skal maksimalt stikke 2,5 meter ut fra vegglivet og være på 

maksimalt 15 kvm per boenhet utenfor vegglivet. 

For gode estetiske løsninger kan kommunen tillate at arealet på terrasse økes med areal i 

innvendige hjørner, i inntrekk i fasaden og der terrasse er overbygd med tak, - og at avstanden 

fra vegglivet økes tilsvarende. 

 

Byggegrense er lagt 5 meter fra ny adkomstveg, vist som f_SKV7 i plankartet. Byggegrense 5 

meters gir anledning til å parkere en bil på egen eiendom foran boligen.  

 

 

BBB 

Innenfor BBB er det tillatt å oppføre boligbebyggelse som blokkbebyggelse (bebyggelse som er 

horisontalt og vertikalt delt med mer enn 4 boenheter) med tilhørende anlegg. Det åpnes også 

for å bygge konsentrert småhusbebyggelse. 

 

Innenfor BBB foreslås det en BYA på maks 40 % inkludert overflateparkering, i samsvar med 

kommuneplanens bestemmelser om tillatt utnyttelse i Sone B.  

 

Tillatte høyder for BBB er en gesimshøyde på inntil 10,0 m og mønehøyde inntil 13 m. Terrenget 

kan fylles opp til kote 173. 

 

Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jf. PBL § 29-4) kan oppføres inntil 1 meter fra 

tomtegrense / eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på 

naboeiendom. Dessuten skal slike mindre bygninger ligge minst 3 meter fra kanten av regulert 

kjøreveg / fortau. Ved innkjøring til garasje vinkelrett på atkomstveg skal denne avstanden økes 

til 5 meter. 

 

I henhold til bestemmelsene skal terrasser / balkonger tilpasses bygningen og terrenget. 

Terrasser / balkonger som ligger mer enn 1,0 meter over terreng skal maksimalt stikke 2,5 

meter ut fra vegglivet og være på maksimalt 10 kvm per boenhet utenfor vegglivet.  
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For gode estetiske løsninger kan kommunen tillate at arealet på terrasse økes med areal i 

innvendige hjørner, i inntrekk i fasaden og der terrasse er overbygd med tak, - og at avstanden 

fra vegglivet økes tilsvarende. 

6.3 Boligmiljø, bokvalitet 

Den nye boligbebyggelsen skal ligge i et etablert boligområde preget av ulike boligtyper, som 

eneboliger, rekkehus og lavblokker.  Ny bebyggelse skal tilpasse seg bygningsmiljøets karakter, 

men bør gis et moderne uttrykk slik at det fremgår hva som er nytt. Med tilpasning menes at 

plassering, størrelse, materialbruk, detaljering, farger og beplantning skal harmonere med 

eksisterende struktur og bebyggelse i området. 

 

Ny bebyggelse i BKS1 bør ligge i den minst kuperte delen av feltet, langs ny adkomstveg, for å 

unngå fordyrende sprenging, og for best å kunne tilpasse seg eksisterende terreng.  Bebyggelsen 

i BBB kan legges der terrenget er flatest, midt i feltet. Dette gir uteområder som vender ut mot 

grønndraget nordvest for feltet. Grønndraget fortsetter helt ned til Skavanger skole.   

6.4 Parkering 

Det skal etableres bil- og sykkeloppstillingsplasser i samsvar med bestemmelsene for sone B i 

kommuneplanen.  BSK1 er planlagt med minimum 1,2 biloppstillingsplasser per boenhet og 0,2 

plasser per bolig til gjesteparkering. Det skal minimum være 2 sykkeloppstillingsplasser per 

boenhet ved BKS1.  

 

Parkering for BBB planlegges som flateparkering med minimum 0,8 parkeringsplasser per bolig. 

Planen åpner for inntil 24 boenheter, uavhengig av leilighetenes størrelse, uten at det må 

anlegges parkeringskjeller. Det skal minimum være 2 sykkeloppstillingsplasser per boenhet ved 

BBB, men dersom dette medfører mer enn 20 plasser fastsettes kravet ved skjønn, iht. 

kommuneplanens bestemmelser.  

6.5 Infrastruktur og trafikk 

BKS1 får ny adkomstvei som påkobles Dyrgravveien.  

 

I henhold til vegnormal for Kongsberg kommune skal håndbok N100 (Statens vegvesen) legges 

til grunn for planleggingen. I tilfellet for adkomstveg til boligene fra Dyrgravveien er det veiklasse 

A1 som er aktuell.  
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Det er lagt inn noen modifikasjoner: 

 

Minste horisontalradius: 15 m. Denne breddeutvides for å opprettholde møtesikt. 

Minste lavbrekksradius: 100 m 

Makismal stiging: 10% (kun korte partier) 

 

Det gir en asfaltert vegbredde på 3,5 meter pluss 0,25 meters gruskant på hver side. Det er lagt 

inn 1 m grøft på hver side, totalt 6 meter. I plankartet er f_SKV7 regulert til kjøreveg. 

 

BBB får adkomst til flateparkering fra Elgfaret, vist med avkjørselspil (både inn- og utkjøring) i 

plankartet og/eller fra eksisterende felles veg f_SKV3.  

 

Det er regulert en gangforbindelse i form av en turveg fra Dyrgravveien og ned til Elgfaret. 

Turstien kobler seg på eksisterende stier i området.  

 

Turveg mellom Dyrgravveien og Elgfaret blir stedvis bratt. Turvegen legges slik at man unngår 

særlige terrenginngrep 

 

I tillegg er eksisterende stier regulert som «turveg» innenfor planområdet. Disse 

turvegene/stiene skal være åpne for allmennheten.  Turvegen nord i planområdet, GT1 i 

plankartet, er en eksisterende tursti som er lagt om noe, slik at denne går i utkanten av planlagt 
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boligbebyggelse.  I henhold til planbestemmelsene kan det foretas mindre utbedringer av stien 

og området skal ryddes i en bredde på 2 meter. 

Turstiene GT2-3 skal opparbeides med en gruset bredde på 1,5 m og kan ha en ryddet bredde på 

0,75 m på hver side. Ved opparbeidelse kan turvegene forskyves inntil 10 meter fra det som er 

vist på plankartet. 

 

Bussholdeplass i Elgfaret er regulert til gatestopp i stedet for dagens busslomme. Standard 

bussholdeplassutforming er lagt til grunn (Håndbok N100).  Leskur opprettholdes på samme sted 

som i dag. En løsning med gatestopp er mindre arealkrevende og gir bedre fremkommelighet for 

bussen.  

 

Det er regulert inn deler av parkeringsplass tilhørende gnr/bnr 7717/80, for å kunne erstatte 

underliggende reguleringsplan i dette området. 

 

6.6 Miljøfokus 

Miljøfokus er i samsvar med krav i PBL og TEK10. Det er angitt at blokkbebyggelse skal 

tilrettelegges for vannbåren varme. 

 

6.7 Universell utforming 

Minst 1/3 av de nye boenhetene i område BBB skal ha alle hovedfunksjoner på boligenes / 

tilgang via heis, og være tilgjengelige, slik dette er beskrevet i teknisk forskrift TEK 10 kap. 12-2. 

Krav om universell utforming for byggeområde.  

 

6.8 Uteoppholdsareal 

I planbestemmelsene er det angitt et krav om minste uteoppholdsareal uteoppholdsarea (MUA) i 

samsvar med bestemmelser for sone B i kommuneplanen: Minst 100 m2 for boenheter over 60 

m2 og 30 m2 for boenheter mindre enn 60 m2.   

 

For BKS1 dekkes uteoppholdsarealet på tomten til hver enkelt boenhet. BKS4 inngår i 

arealberegningene for BKS1. samlet areal er ca. 4.600 m2. MUA er 2,760 m2 (0,6 x 4.600 m2. 

Det dekker i prinsippet utearealkravene for 27 boenheter over 60 m2. 

 

For BBB dekkes dette på felles uteoppholdsareal. Innenfor BBB er MUA (på bakkeplan) = 2.400 

m2 (0,6 x 4.000 m2). Dette dekker kravet for inntil 80 boenheter under 60 m2 eller 24 

boenheter større enn 60 m2.  

 

Planen inneholder en nærlekeplass på 1.500 m2 som ligger sentralt i planområdet. 

Bestemmelsene angir krav til opparbeidelse. I tillegg angir bestemmelse at det skal anlegges 

småbarnslekeplass (minimum 50 m2) innenfor feltene regulert til boligformål. Småbarnslekeplass 

kan inngå som del av MUA innenfor felt BKS1 og BBB.  

 

Sørvest for bebyggelsen i BKS1 er det regulert et friområde på 1953 m2, angitt som GF1 i 

plankartet. I dette området planlegges dages bruk videreført, det vil si at det forblir et 

skogsområde.   

 

Planbetsmemelsene spesifiserer at vegetasjon som har en viktig estetisk og/eller miljømessig 

funksjon skal bevares. Ny bebyggelse og anlegg skal plasseres slik at viktig vegetasjon ikke 



 

36 (54) ELGFARET OG DYRGRAVVEIEN BOLIGPROSJEKT 

 

 

 

 

 

Rambøll 

skades. Eksisterende trær som i følge utomhusplanen skal bevares, skal beskyttes i 

anleggsperioden.  

 

Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan som beskrevet i 

bestemmelsene til kommuneplanen.  

 

6.9 Kulturminner 

Det ligger rester etter løkkelandskap i form av steingjerder innenfor planområdet. Steingjerdene 

innenfor felt o_GT1 og BFS2, som begge ligger delvis innenfor planavgrensningen til denne 

planen, bevares i sin helhet. Disse er vist med hensynssone for bevaring av kulturminner. 

Hensynssonen er 1meter fra innmålt steingjerde, og hensynssonens utstrekning omfatter bare 

den siden av steingjerdene som faller innenfor planavgrensning. For øvrige steingjerder innenfor 

planområdet vil det i forbindelse med byggesøknad avklares om de kan bevares integrert i 

utbyggingen eller om de må fjernes. 

 

 

Hensynssoner for bevaring av kulturminner, H570_1 og H570_2.  

 

6.10 Teknisk infrastruktur 

Det er regulert renovasjonsanlegg ved adkomstveien fra Dyrgravveien for området BKS1. 

 

Eksisterende trafo ved Elgfaret er regulert til «annen energiforsyning», BE i plankartet.  

 

Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for vann-, overvann- og avløpsledninger, skal tekniske 

planer for disse være godkjent av kommunen.  
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Tilknytning (SP/OV/VL), Dyrgravveien: 

 
Prinsippløsning for vann og avløp, Dyrgravveien. 
 

Det ligger kommunal DN200 spillvannsledning og DN200 overvannsledning i Dyrgravveien. Disse 

har tilstrekkelig kapasitet, men for å tilknytte må det etableres ca. 80m nye ledninger i 

kommunal vei. Overvann fordrøyes før tilknytning. 

 

Alternativt kan overvann og spillvann ledes ned til området ved Elgfaret. Medfører ca. 150m 

ledning, men man unngår store kostnader ved graving og reetablering av ca. 80m offentlig vei. I 

tillegg kan det være økonomisk gunstig å samle fordrøyningsanlegg for begge feltene. Alternativ 

løsning er avhengig av utbyggingsrekkefølge, utforming av feltene samt eierskap- og 

driftsavtaler. Endelig løsning avklares i byggeplan.  

 

Tilknytning av forbruks- og brannvann utføres på kommunal vannledning i Dyrgravveien. Det må 

etableres ny kommunal vannkum i tilknytningspunkt. Fra vannkum legges DN150 VL inn på 

området og avsluttes med hydrant som vist på skisse. Forbruksvann dimensjoneres og bør 

legges som egen ledning fra kommunal vannledning. Dette for hindre lang oppholdstid i ledning, 

noe som kan gi usmak på vannet. 
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Tilknytning (VL/SP/OV), Elgfaret: 

 
Prinsippløsning for vann og avløp, Elgfaret. 
 

Nye stikkledninger for vann, spillvann og overvann kan tilknyttes kommunalt nett i Elgfaret eller 

avskjærende ledninger nord for feltet. Eksakt tilknytningspunkt tilpasses høyde og plassering av 

boenheter. Overvann fordrøyes før tilknytning.  

 

Kommunale ledninger i Elgfaret består av DN150VL, DN225SP og DN300OV. Kommunale 

ledninger nord for området består av DN150VL, DN150SP og DN225OV. Ledninger har 

tilstrekkelig kapasitet for å håndtere nye boenheter. 

 

Se eget VA-notat for detaljer.   

 

6.11 Rekkefølgebestemmelser 

Det må være gitt rammetillatelse/igangsettingstillatelse før det tillates å fjerne vegetasjon 

Før det gis rammetillatelse/igangsettingstillatelse skal det foreligge planer for:  

 Tiltak i trafikkområder 

 Tiltak for vann, avløp og overvann 

 

Før det gis brukstillatelse skal følgende være utført:  

 Utearealer på enkelttomter skal være ferdig opparbeidet slik de er beskrevet og godkjent i 

utomhusplanen. Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene 

opparbeides så snart som mulig påfølgende vår. 
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 følgende infrastruktur-tiltak skal være ferdig opparbeidet:  

- markering av eiendomsgrense mellom boligeiendom og leikeplass, grønnstruktur og turveg. 

- felles lekeareal BLK. 

 

Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravene kan kommunen 

tillate at nye tiltak etableres i området før definerte anlegg er ferdig bygd. 

 

6.12 Utbygging / gjennomføring 

Sammen med varsel om oppstart av planarbeider, ble det også varslet at det i henhold til plan- 

og bygningslovens § 17-4 kan være aktuelt med utbyggingsavtale. Utbyggingsavtalen vil kunne 

gjelde gjennomføring av tiltak i tråd med reguleringsplanen og kan omfatte blant annet teknisk 

infrastruktur og lekearealer.  
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7. VIRKNINGER 

7.1 Overordnede planer 

Kommuneplanen 

Planområdet i kommuneplan Nytt planforslag 

Planforslaget følger arealformålene som er vist i kommuneplanen, i form av boligformål og 

grøntareal, men fordeling og plassering avviker noe fra kommuneplanen, som vist i figurene 

nedenfor. Planforslaget har lagt vekt på å finne de best egnede arealene til de ulike 

arealformålene innenfor planområdet. Eksempelvis viser kommuneplanens arealdel et mindre 

område avsatt til grøntområder innenfor det som i planforslaget er angitt som GF1 (friområde). 

Planarbeidet har konkludert med at dette området er for bratt for boligbebyggelse og avsetter 

derfor heller området til grøntareal. 

 

Hele denne delen av nye og eksisterende områder på Skavanger er markert som hensynssone for 

rasfare. Rasfare er utredet. Den planlagte bebyggelsen utløser ikke de anbefalte 

sikkerhetskravene. 

 

Planforslagets bestemmelser legger kommuneplanens sone B til grunn, selv om deler av felt 

BKS1 ligger innenfor sone C. Det er lite rasjonelt å ha to sett med bestemmelser innenfor BKS1, 

og området ligger kun om lag 40 meter innenfor sone C. BKS1 har god tilgjengelighet til 

målpunkter i nærheten både med sykkel og for gående, se kap. 7.8. Dette taler for en høyere 

utnyttelse enn det sone C åpner for.  

 

Planforslagets bestemmelse § 5.2 avsnitt i sier at det skal etableres bakkeparkering med inntil 24 

biloppstillingsplasser, uavhengig av leilighetenes størrelse. Dette avviker fra kommuneplanens 

bestemmelser § 1.11 som sier at i sone B skal minst halvparten av alle parkeringsplasser legges 

under bakken når det for tiltaket er krav om mer enn 20 parkeringsplasser. 

Flateparkering/kjedede garasjer eller carporter er vanlig parkeringsform i området. Med et 

maksimalt antall på 24 parkeringsplasser anses det som lite hensiktsmessig å skulle anlegge 

parkeringskjeller, og det foreslås derfor å avvike fra kommuneplanens bestemmelser på dette 

punktet.  

 

Andre temaplaner 

Planforslaget legger opp til fjerning av steingjerder knyttet til løkkelandskapet i Kongsberg, iht. 

rapporten ”Gruvearbeidernes kulturlandskap – Løkkelandskapet i Kongsberg: Vurdering av 
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verneverdi og forslag til hensynssoner”. Dette kan redusere verneverdien i området som 

reguleringsplanen inngår i.  

7.2 Landskap 

Etter at tiltaket er gjennomført vil området fremdeles ha mye av den samme karakteren og 

landskapsformen som den har i dag. Boligbebyggelse og opparbeidede flater som 

parkeringsplasser og utearealer i forbindelse med boliger vil fortsatt være med på å prege det 

lokale landskapet. Arealbruken sammen med bebyggelsen er sammenhengende gjennom 

området og skaper et fragmentert, men gjentakende mønster.  

 

Utbyggingen ovenfor Dyrgravveien vil påvirke overgangssonen mellom bebyggelse og 

skogsområdene. Boligfeltet vil trekkes noe opp i terrenget, og en del av vegetasjonen vil gå tapt. 

Likevel vil ikke de nye boligene virke sjenerende da de blir plassert i terrenget på en måte som 

passer godt med det omkringliggende landskapet. Husene som bygges vil ikke skjerme for noen 

andre, da det ikke ligger noen boliger på oversiden. Det vil bli noen mindre terrenginngrep i 

forbindelse med tilpasning av terreng til hus, oppholdsarealer og veg som gir et menneskeskapt 

inntrykk som en kontrast til skoglandskapet bak. Selv om husene her vil ligge en del høyere enn 

resten av boligfeltet vil de ikke påvirke horisonten til landskapet fordi kollen bak er høyere enn 

husene. 

 

Utbyggingen av området nede ved Elgfaret vil føre til at mye av vegetasjonen må fjernes. Dette 

vil skape nye siktlinjer fra Elgfaret og opp til Haus Gabelåsen. Boligområdet vil miste et av de 

større sammenhengende vegetasjonsområdene som ikke ligger i direkte sammenheng med 

skogen. Utbyggingen vil gi området en større tetthet av boliger og bearbeidet landskap. Dette 

har lite å si for konteksten rundt. Enkelte lokale orienteringspunkter, som for eksempel 

karakteristisk vegetasjon, vil muligens forsvinne som en følge av boligutbyggingen, men dette er 

av mindre betydning for landskapet som helhet.  

 

Tilhørigheten og identiteten til stedet vil bli bevart etter at tiltaket er gjennomført. Tiltaket vil 

følge samme stil som resten av stedet. Utover noen lokale tilpasninger i terrenget i tillegg til 

fjerning av vegetasjon, vil det ikke bli noen drastiske endringer i landskapsbildet. 

7.3 Stedets karakter, byform og estetikk 

Området bærer preg av å være et etablerert boligområde med ulike boligtyper. Planens 

bestemmelser legger vekt på at ny bebyggelse skal tilpasse seg eksisterende byggeskikk og 

etablerte strukturer. Møneretning som går parallelt med høydekurvene vil gi en strukturering av 

nye boliger som er lik dagens bebyggelse. Det er derfor vurdert at tiltaket vil tilpasse seg de 

omkringliggende omgivelsene på en god måte.   

7.4 Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i eller nær planområdet.  

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk 

fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt 

i lov om kulturminner § 8, 2. ledd, i henhold til planbestemmelsene.  

 

Planen legger opp til fjerning av steingjerder. Disse er ikke automatisk fredede kulturminner. To 

steingjerder innenfor planområdet skal bevares og er vist med hensynssone, mens de øvrige skal 

søkes bevart der det er mulig. Der steingjerdene kommer i konflikt med ny adkomst, må de 

fjernes helt eller delvis.  
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Innmålte steingjerder markert med rød heltrukken linje nord i planområdet. 

 

Innmålte steingjerder markert med rød heltrukken linje sør i planområdet. 
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7.5 Naturmangfoldloven 

Sjekkliste for naturmangfoldloven §§8-12 er utfylt av arealplanlegger. Tilgjengelige databaser er 

benyttet. Se vedlegg. Området er ikke befart av naturforvalter. 

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

Aktuelle databaser er undersøkt, uten funn av spesielle naturverdier. Området er ikke kartlagt for 

naturmangfold i forbindelse med reguleringsplanen. Utbyggingsområdene befinner seg i 

randsonen av eksisterende bebyggelse, og er av begrenset størrelse. Som følge av dette 

planforslaget, gjør at eksisterende kunnskap vurderes til å være tilstrekkelig.  

 

§ 9 Føre-var-prinsippet 

Fordi kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok, er det ikke grunn til å tillegge føre-var-

prinsippet stor vekt. 

 

§ 10 Samlet belastning 

Begrensede skogsområder vil gå tapt som følge av planforslaget. Tiltaket er ikke venta å forverre 

den samlede belastningen for naturmangfoldet i stor grad 

 

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse 

Det forutsettes at eventuell skade på miljøet rettes og dekkes av tiltakshaver 

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det forutsettes at det ikke benyttes teknikker eller driftsmetoder som er til skade for 

naturmangfoldet.  

 

7.6 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk 

Planen viderefører eksisterende turstier i området, og legger også opp til at disse kan utbedres, 

for eksempel i form av belysning.  

7.7 Uteområder 

Uteområdene ivaretar behovene til beboerne i hhv. BKS1 og BB; enten på egne tomt eller som 

fellesareal. Tiltaket anses å ikke medføre konsekvenser for uteområder, fordi planområdet 

hovedsakelig består av krattskog og skog i bratt terreng.    

7.8 Trafikkforhold og fremkommelighet 

Trafikken i Dyrgravveien og Elgfaret vil øke som følge av tiltaket. Dersom det legges til grunn en 

økning i ÅDT på 5 turer i snitt per boenhet, vil trafikken i Dyrgravveien øke med ÅDT 50, og 

Elgfaret med ÅDT 120. Dette gir derfor en liten trafikkøkning i et allerede lite trafikkert område. 

Den største økningen er forventet å komme i Elgfaret som i dag har ÅDT <1000.  Flere avkjørsler 

vil på henholdsvis Elgfaret og Dyrgravveien vil kunne føre til en større risiko for trafikkulykker. 

Det er lav fartsgrense på begge veiene (30 km/t) noe som reduserer denne risikoen. 

 

Endring fra busslomme til gatestopp for bussen vil øke fremkommeligheten for bussen, som 

slipper å kjøre inn og ut av lommen.  

 

Figuren nedenfra, hentet fra www.sykledit.no, viser hvor langt man sykler på 30 min med 

middels fart, 17 km/t, fra planområdet (Lindojordet). Fra planområdet når man viktige 

http://www.sykledit.no/
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målpunkter i og nær Kongsberg sentrum på 20 minutter. Motsatt vei, fra sentrum til 

planområdet, sykler man også på 20 minutter. Målpunkt nærmere enn sentrum, som 

Kongsberghallen og Skavanger skole (se neste figur), tar det mindre enn ti minutter å sykle til.  

 

Rekkevidde 20 minutter med sykkel fra planområdet (bakgrunnskart fra www.sykledit.no). 
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For gående når man målpunkt viktige målpunkt i nærområdet som Skavanger skole, Skavanger 

barnehage, Kongsberghallen og Kiwi Numedalsveien med 10 minutters gange (5 km/t) 

(www.sykledit.no) .  

 

 

Rekkevidde 20 minutter med gange fra planområdet (bakgrunnskart fra www.sykledit.no).  

http://www.sykledit.no/
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7.9 Barns interesser 

Planen legger opp til utbygging av «100-metersskogen» mellom Dyrgravveien og Elgfaret. I 

forbindelse med varsling er det gitt opplysninger om at området brukes som balløkke og til skileik 

for barn. I stedet for dagens skogområder anlegges det en nærlekeplass på 1,5 daa i samme 

område, samt to småbarnslekeplasser. Tiltaket vurderes derfor å ikke ha negative konsekvenser 

for barn og unge, ved at lekeområder erstattes. Turveg fra ny lekeplass og opp mot Dyrgravveien 

gir bedre tilgjengelighet for barn og unge mot Skavanger skole og til ny lekeplass. 

Skoleveisituasjonen vil forbli som tidligere, men stien som mot skolen vil få en litt forbedret 

tilgjengelighet fra Dyrgravveien via ny grøntforbindelse GT2.  

7.10 Sosial infrastruktur 

Kapasitet på Skavanger skole og Vestsiden ungdomsskole er liten.Planlagt utbygging vil føre til 

en liten økning i behovet for skole og barnehageplasser. Det anslåtte behovet er 2 nye 

skoleplasser og 1,8 nye barnehageplasser ved totalt 34 nye boenheter.   

 

Kongsberg kommune har avklart at feltutbyggingen ikke vil utgjøre noe med hensyn til den 

overordnete situasjonen for barnetallet og bør anbefales i forhold til skolekapasitet.  

7.11 Universell tilgjengelighet 

Minst 1/3 av boenhetene skal være universelt tilgjengelige.  

7.12 Energibehov – energiforbruk 

Det finnes ikke anlegg for fjernvarme i dette området. 

7.13 Naturressurser 

Skogsområder med lav – middels bonitet vil bygges ned som følge av tiltaket. Et svært grovt 

arealregnskap basert på www.skogoglandskap.no sitt AR5 bonitetskart viser at ca. 2.870 m2 med 

skog av middels bonitet bygges ned.  

7.14 Teknisk infrastruktur 

Det er mulighet for å koble seg på kommunale vann-, spillvann- og overvannledninger. Se for 

øvrig VA-notat. 

7.15 Økonomiske konsekvenser for kommunen  

Kongsberg tomteselskap er byggherre. Kommunen vil overta drift av lekeplass BLK. 

7.16 Interessemotsetninger 

Se kapittel om innkomne innspill i forbindelse med varsel om planoppstart.    

http://www.skogoglandskap.no/
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8. RISIKO OG SÅRBARHET  

Det er utført en egen ROS- analyse som er vedlegg til dette dokumentet. 

8.1 Metode 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 

og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

8.2 Evaluering av risiko 

Følgende hendelser og situasjoner vurderes som aktuelle farer og uønskede hendelser: 

1 Ras- og skredfare 

3 Overvannsproblematikk 

5 Radon 

11 Skade på kulturlandskap 

 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen.  

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med 

nummerering mellom 1 og 54 angir nummer fra sjekklisten. Hendelser i røde felt er ikke 

akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i 

grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet 

 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak vurderes 

innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet: 

Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

1 Ras- og skredfare  Vegetasjon i åsen sikrer mot ras. Men, selv om denne 

fjernes, utløser ikke byggetiltakene ved foten av berget 

sikkerhetsklasse S3. Det er derfor ikke behov for tiltak. 

      Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. 

Ubetydelig 

2. Mindre 

alvorlig/en 

viss fare 

3. Betydelig 

/kritisk 

4. Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 

kontinuerlig 

5 

 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

4. Meget 

sannsynlig/Periodevis, 

lengre varighet 

4 8 

 

12 

 

 

16 20 

3. Sannsynlig/ 

flere enkelttilfeller  

3 

11 

6 

 

9 

 

12 

 

 

15 

 

 

2. Mindre 

sannsynlig/kjenner 

tilfeller 

2 

3, 5 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

 

1. Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

1 

 

2 

1 

3 

 

4 

 

5 
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3  Overvann Det må sikres fordrøyningsanlegg og flomvei gjennoom 

planbestemmelsene. 

5  Radon Sikring mot eventuell radon ivaretas gjennom 

byggteknisk forskrift. 

11 Skade på 

kulturlandskap 

Enkelte steingjerder er bevart i planen. De resterende 

skal bevares dersom det er mulig. Risikoen ved å fjerne 

enkelte gjerder er akseptabel. 

Risikoreduserende tiltak som kan innarbeides i reguleringsplan og videre planer for tiltaket  

 

8.3 Konklusjon 

Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert fire aktuelle hendelser som har betydning for 

vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

 

1 Ras- og skredfare 

3 Overvannsproblematikk 

5 Radon 

11 Skade på kulturlandskap 

 

Det er ingen av risikoene som er spesielt problematiske å håndtere. Det er foreslått avbøtende 

tiltak for flere av de identifiserte farene og uønskede hendelsene. Ved å gjennomføre de 

foreslåtte tiltakene vil risikonivået stort sett holdes uendret på en tilfredsstillende måte når 

planen skal gjennomføres.  
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9. INNKOMNE INNSPILL 

Kongsberg tomteselskap kommune har satt igang arbeid med reguleringsplan for boliger ved 

Dyrgravveien og Elgfaret i Kongsberg. 21.01.2016 varslet Rambøll om oppstart av planarbeidene 

i Laagendalsposten, på kommunens og Rambølls websider og epost/brev til myndigheter, 

foreninger og berørte privatpersoner. 

 

 

Annonse ved varsling om oppstart av planarbeid 

 

I det følgende redegjøres det for merknadene som har kommet inn ved varsel om oppstart av 

planarbeid. 

 

 

9.1 Merknader 

1. Kongsberg idrettsråd, datert 28.01.2016 

2. Vegard og Tove Gregersen Klokk (Dyrgravvn. 27), datert 24.01.2016 

3. EB Nett, mottatt 10.05.2016 

4. NVE, Epost mottatt 02.02.2016 

5. Fylkesmannen i Buskerud, mottatt 04.02.2016 

6. Statens vegvesen, datert 03.02.2016 

7. Rådet for funksjonshemmede, innkommet 10.02.2016 

8. Buskerud Fylkeskommune, datert 11.02.2016 

9. Bystikomitéen og turistforeningen, datert 16.02.2016 

 

9.2 Innhold i merknadene og våre kommentarer 

 

1. Kongsberg idrettsråd (KIR), datert 28.01.2016 

- Deler av området er i dag beskrevet som LNF-område i kommuneplanen (østlig del av 

planen, mot Elgfaret). Dette området er fra gammelt av brukt som ball-løkke og 

skileikområde for barn. Her er det i dag også en sti som gir trygg adkomst til Skavanger 

skole. KIR forutsetter at det meste av dette området forblir grøntområde. Selv om det er 

flotte anlegg rundt Skavanger skole, er dette for langt unna for de yngste barna. Sekundært, 
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dersom dette LNF-området ved Elgfaret forringes, må utbygger iverksette kompenserende 

tiltak slik at det rustes opp egnede areal i nærheten. 

- Innenfor planområdet (i nord-vest) er det i dag en sti som går til Tangentjern og Haus 

Gabelåsen. Denne traséen må beholdes. 

Kommentar: Området ved Elgfaret vil delvis bygges om til bolig. Grøntdrag som gir adkomst i 

retning Skavanger skole skal ivaretas.Sti i nordvest skal opprettholdes.  

 

2. Vegard og Tove Gregersen Klokk (Dyrgravvn. 27), datert 24.01.2016 

- Klager på regulering av tomtegrenser. Av den nye kartskissen kommer det fram at store 

deler av eiendommen i Dyrgravvn 27 er tatt med i den nye regulering.  Klokk skriver at de 

eier en del mer enn det som kommer fram i den nye skissen. Ber om en forklaring. 

- Protest mot bygging av boliger bak Dyrgravvn oppover åsen: Dette er et mye brukt 

turområde for beboere i Skavanger/Lindbojordet. Området blir brukt til rekreasjon og er et av 

de fineste områdene i distriktet. Her slipper man å bruke bil for å komme ut i naturen. 

Samtidig er det er frodig dyre- og fugleliv her. Det er også en lekeplass som igjen har blitt 

tatt i bruk.  

- En annen ting ved bygging av området bak Dyrgravvn er hvor veien kommer og evt. hvor 

snøen skal legges. Selv om det har vært noen snøfattige vintrer, vet vi at det fort kan 

komme store mengder. 

Kommentar: Deler av eiendommen til Klokk er tatt med for å regulere hele eiendommen til bolig i 

tråd med dagens bruk. I dag er det delvis regulert til grøntområde. Boligbygging bak 

Dyrgravveien er i tråd med kommuneplan. Snø ivaretas gjennom normal planlegging og drift. 

 

3. EB Nett, mottatt 02.02.2016 

EB Nett har høyspentkabel, nettstasjon og lavspenningskabel innenfor området.  Dersom det er 

behov for å flytte på kabler eller elanlegg for øvrig, må dette bekostes av de som utløser behovet 

for flytting.  

I forbindelse med nye anlegg som skal tilknyttes fordelingsnettet ønskes en tilbakemelding om 

forventet effektbehov for området så snart dette foreligger. Viser til skjema som skal fylles ut 

ved henvendelser. 

Kommentar: På reguleringsstadiet må man vite om det er forhold som berører reguleringsplanen, 

slik som sikringssoner og plassering av trafostasjoner. Det er regulert inn energianlegg på 

plankartet.  

 

4. NVE 

Skredfaren må vurderes i området vist som løsne- og utløpsområde i aktsomhetskartet, og det 

vurderes om mindre skrenter kan medføre fare. Det må gjøres en vurdering av om kravene i 

TEK10 §7-3 kan oppfylles, og eventuelt hva som skal til for at disse kravene skal kunne 

oppfylles. Dersom skogen i området er en forutsetning for sikkerheten mot skred, må det vises i 

planen hvordan det skal ivaretas at skogen blir skjøttet og ivaretatt som en verneskog. 

Planområdet bør da i tilfelle utvides til å også omfatte området der det eventuelt må gis 

restriksjoner på skogsdriften.  

 

Kommentar: Eventuell skredfare gjelder for hele denne delen av Skavanger uavhengig av dette 

tiltaket.   

 

5. Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen ber om at videre planarbeid ivaretar interesser knyttet til samordnet bolig-, areal- 

og transportplanlegging, klima og energi, støy, barn og unges interesser, naturmangfold, 

grønnstruktur, landskap og friluftsliv, samfunnssikkerhet og beredskap og universell utforming i 

tråd med nasjonale og regionale føringer. 
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- Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: Fylkesmannen ber om at det foretas en 

vurdering av tilgjengeligheten med ulike transportmidler fra planområdet til nærliggende 

service- og arbeidskonsentrasjoner. Videre må det som en del av planarbeidet legges spesielt 

vekt på trafikksikre adkomster og ferdselsareal for gående og syklende og foretas en 

vurdering av behov for tilretteleggingstiltak for å sikre god tilgjengelighet med 

kollektivtrafikk. Vurdering av arealutnyttelse og antall boenheter må sees i sammenheng 

med tilgjengelighet med ulike transportmidler og kommuneplanens utbyggingsstrategi og 

soneinndeling. 

- Klima og energi: Fylkesmannen ber om at det i videre planarbeid vurderes alternative 

oppvarmingskilder enn strøm, f.eks. varmepumpe, fjernvarme eller bioenergi og utvikling av 

lavenergibygg/passivhus. Det bør foretas en vurdering av tilrettelegging for vannbåren 

varme, jf. § 12-7 nr. 8 i plan- og bygningsloven. 

- Støy: Fylkesmannen ber om at støyhensyn ved ny støyømfintlig bebyggelse og 

uteoppholdsarealer sikres ivaretatt i tråd med grenseverdiene i tabell 3 i Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012. Reguleringsbestemmelsene må fastsatte 

konkrete krav om ivaretakelse av støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier. For 

støybelastede områder må det også innarbeides et krav om at det skal foreligge 

dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og ferdigstilling av aktuelle støytiltak før de 

kan tas i bruk. Planforslaget må videre inneholde en vurdering av om tiltak i planen vil kunne 

medføre støybelastning over anbefalte grenseverdier for eksisterende støyømfintlig 

bebyggelse i nærområdet ut fra forventet trafikkøkning. Vi ber om at støyutredningene 

medfølger planforslaget. 

- Barn og unge: Fylkesmannen ber om at en vurdering av lekemulighetene i planområdet og 

nærmiljøet følger med planforslaget. Dersom arealer av betydning for barns lekemuligheter 

blir berørt av planforslaget stilles det i punkt 5d krav om erstatningsarealer. Planforslaget må 

også inneholde en vurdering av skoleveien for barn i området ut fra eventuelle behov for 

trafikksikkerhetstiltak. 

- Naturmangfold, grønnstruktur, landskap og friluftsliv: Områder av verdi for landskap, 

friluftsliv og naturmangfold bør sikres i planforslaget som grønnstruktur. Videre bør det sikres 

sammenhengende grønnstruktur med nær tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og 

nærfriluftsliv. Fylkesmannen ber om at det i videre planarbeid redegjøres for hvordan §§ 8-

12 i naturmangfoldloven er vurdert og ivaretatt. I planarbeidet bør det søkes løsninger som i 

tilstrekkelig grad tar hensyn til landskapet, uten store terrenginngrep med skjæringer og 

fyllinger. Fylkesmannen ber om at utvikling av planområdet ivaretar viktige 

landskapsmessige verdier. 

- Samfunnssikkerhet og beredskap: Fylkesmannen ber om at det i videre planarbeid foretas 

utredninger av skredfare for å sikre ivaretakelse av risiko og sårbarhet. 

- Universell utforming: Fylkesmannen ber om at videre planlegging vektlegger prinsippene om 

universell utforming. Dette er forhold som det må redegjøres spesielt for i planen og som må 

sikres fulgt opp gjennom egne planbestemmelser. 

Kommentar: Fylkesmannens innspill er vurdert og dokumentert ved planutarbeidelsen. 

 

6. Statens vegvesen 

- Planområdet berører ikke fylkes eller riksveg direkte. Regulering av ny virksomhet medfører 

vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og de trafikkmessige virkningene av 

planen må dokumenteres nærmere. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke 

trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. I den grad planarbeidet medfører nødvendige 

endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller fylkesveger må dette tas vare på i 

planarbeidet. Vi ser det som viktig at det opprettholdes gangveger/snarveger tilsvarende 

gjeldende reguleringsplan. 

Kommentar: Vegvesenets innspill er vurdert og dokumentert ved planutarbeidelsen.  
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7. Rådet for fuksjonshemmede 

- Saksprotokoll sak 16/566: Funksjonshemmedes råd forventer at kriteriene for universell 

utforming, både for boliger, friarealer og veier / gangstier blir i varetatt.” 

Kommentar: Kriteriene er ivaretatt i planleggingen, så langt det er naturlig. Terrenget gjør 

universell utforming av turveger meget vanskelig. 

 

8. Buskerud fylkeskommune 

- Fylkeskommunens registre over nasjonale kulturminner viser ikke til funn innenfor 

planområdet, og det er få kulturminner i nærheten. Fylkeskommunen ser ikke behov for at 

det skal gjennomføres en arkeologisk registrering i forbindelse med detaljreguleringen. 

Planutreder bes om å formulere en fellesbestemmelse knyttet til meldeplikten dersom funn 

av automatisk fredete kulturminner skulle fremkomme under anleggsarbeider: ” Dersom det 

under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks 

stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8, 2. ledd.” 

Fylkeskommunen kjenner ikke til verneverdige bebyggelse som vil bli berørt av planen. 

- Det er imidlertid verneverdig spor etter gruvearbeidernes løkkelandskapet som forteller om 

bruk av ressursene i det bynære området fra 1600 – 1900-tallet. Det er bevart flere 

steingjerder, herunder i nordlige plangrense, både sør og vest for eiendomsgrensa for gbnr 

7717/46, samt i den østlige delen av planområdet mot gbnr 7719/20. Dette området er 

vurdert til å ha høy verneverdi. Vi vil anbefale at steingjerdet bevares og at løkkelandskapet 

markeres som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø (H570) i plankartet. Fylkerskommunen 

viser til detaljer i kommuneplanens bestemmelser § 1.16 Løkkelandskap. 

Kommentar: Fylkeskommunens innspill tas med i planen. Fellesbestemmelse inngår. 

Løkkelandskapet markeres i planen 

 

9. Bystikomitéen og turistforeningen 

- Ved utarbeidelse av reguleringsplanen må det tas hensyn til eksisterende stier som går fra 

Lindbojordet opp til Dildok skjerp, Tangentjern og Haus Gabelåsen. Det samme gjelder sti fra 

Dyrgravveien ned til Elgfaret. Denne stien har forbindelse med gang og sykkelvei som går 

under Rv. 40 og videre ned til Skavanger og friluftsområde langs Lågen. 

Kommentar: Stier er vurdert ved planutarbeidelsen og tatt med i plankartet. 
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10. TILTAKSHAVERS ANBEFALING 

Planområdet ligger i et veletablert boligområde. Sosial infrastruktur som skole og barnehage er 

lett tilgjengelig for gående og syklende, og det tar 20 minutter til Kongsberg sentrum på sykkel. 

En utnyttelse av området til boliger regnes derfor å være i tråd med prinsippene for en 

samordnet areal- og transportplanlegging. 

 

Planen åpner for forskjellige boligtyper i begge feltene. Variasjonen i tillatte boligtyper vil gi en 

fleksibel reguleringsplan, der bebyggelse kan tilpasses etterspørselen i markedet (uten å måtte 

omregulere). Dette fører til at parkeringsløsninger ikke angis nærmere i planforslaget, men for 

rekkehus og eneboliger er det naturlig å tenke seg parkering i form av garasje i boligens første 

etasje, på grunn av bratt terreng.   

 

Gangforbindelser sikres gjennom turveger. Utbyggingen skjer i et skogsområde hvor barn kan 

lege. I planforslaget anlegges det en større lekeplass på 1,5 daa, samt at hvert av de nye 

boligområdene skal oppfylle krav til småbarnslekeplass. Behovet for erstatningsareal anses derfor 

som oppfylt.  

 

Illustrasjonsplanen nedenfor viser hvordan tiltaket kan se ut etter utbygging. Illustrasjonsplanen 

er ikke juridisk bindende.  

 

 

Illustrasjonsplan for planområdet. 
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11. VEDLEGG 

11.1 Referat fra oppstartsmøte 

11.2 Notat om innspill (ved varsel om oppstart) 

11.3 ROS-analyse 

11.4 Naturmangfoldloven (sjekkliste) 

11.5 Utredninger (VA-notat, brannvannsberegning, skredfarevurdering) 

11.6 Illustrasjonsplan 

 

 


