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Forslagsstiller:  Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE)  
Adresse:   Postboks 115, 3602 Kongsberg 
Kontaktperson:  Jan Magne Svalestuen 
Telefon:  481 66 127 
E-post:    jan.magne.svalestuen@kongsberg.kommune.no 
 
Fagkyndig:  Arkitektkontoret GASA AS 
Adresse:   Møllergata 12, 0179 Oslo 
Kontaktperson:  Bård Hagen 
Telefon:   909 89 020  
E-post:    baard.hagen@gasa.no 
 

1. Bakgrunn 
 
1.1 Tidligere politiske vedtak  
Kongsberg kommunestyre vedtok 12.09.2018 (sak 80/18) at utredningen om ny Skavanger skole 
(datert 01.06.2018) skal legges til grunn for utbyggingskonseptet av ny skole. Vedtaket inneholder 
blant annet følgende tiltak: 
a)  Nytt skolebygg plasseres nærmere Numedalsveien enn nåværende skolebygg. Det eksisterende  
      skolebygget benyttes i byggeperioden. 
b)  Nåværende kroppsøvingsbygg med basseng beholdes. 
d)  Skolen skal utføres etter passivhusstandard eller bedre. Plusshusstandard skal vurderes. 
e)  Det igangsettes forhandling om innløsning av bolig i Dyrgravveien 3. 
 
1.2 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av en ny barneskole på samme tomt som 
skolen ligger i dag. Skolens kapasitet skal økes fra 1 til 1,5 parallell skole, med mulighet for eventuell 
senere utvidelse til 2 parallell skole med nytt gymnastikkbygg. 

2. Saksgang 
 
2.1 Planinitiativ 
Innsendt 04.02.2019  
 
2.2 Oppstartsmøte 
Møtedato 26.02.2019  
 
2.3 Kunngjøring 
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 08.03.2019 i Laagendalsposten og Kongsberg kommunes 
hjemmeside. Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev eller e-post 08.03.2019. 
 
2.4 Krav om konsekvensutredning  
Planforslaget er vurdert iht. plan- og bygningslovens § 4-2 «Planbeskrivelse og konsekvensutred-
ninger» med tilhørende forskrift. Reguleringsplanen er i samsvar med kommuneplan og kommune-
planenes arealdel. Tiltaket vil ikke medføre en økning av bruksareal som overstiger 15 000 m2 og 
planforslaget vil ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planforslaget utløser dermed ikke 
krav til konsekvensutredning.  
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3. Planstatus og rammebetingelser 
 
3.1 Statelige og rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer 
Statlige føringer for en miljørettet og samordnet areal- og transportplanlegging. SAT har tre 
hovedmål: 
1) Begrense arealbruken, 2) Redusere transportmengden, 3) Endre transportmiddelfordelingen slik at 
den blir bedre for miljøet. 
 
Rikspolitiske retningslinjer: 
• I henhold til RPR-UU skal det legges til grunn en inkluderende planlegging og utforming av 
produkter og omgivelser. 
• I henhold RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen skal kommunene vurdere 
konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandling etter Plan- og bygningsloven. 
Planleggingen skal bidra til gode oppvekstmiljø, møteplasser og muligheter for lek. Ved 
omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er 
egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning (jf. punkt 5d). Erstatning skal også skaffes ved 
utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal. 

 
3.2 Gjeldende overordnede planer 
• Kommuneplan med bestemmelser 2013-25 vedtatt 12.11.2014.  
• Kommunedelplan - Kulturanleggsplan 2018-2021 vedtatt 4.12.2013. 
 
Planforslaget vil samsvare med kommuneplanen. 
 
   

  
 
Utsnitt av Kommuneplan 2013-2015 - Arealdelen. Planområdet angitt med rød sirkel. 

 
 
 
 



   
 
 

5 

3.3 Gjeldende regulering  
• Byplan 047R Lindbojordet. 
 
• Planen vil erstatte hele reguleringsplan 100R vedtatt 24.06.1977 og hele 165R-2 vedtatt 
09.03.1992.  
• Planen vil erstatte deler av følgende reguleringsplaner: Byplan 047R Lindbojordet, vedtatt 
16.08.1976, planID 047R-4 vedtatt 09.12.1997, planID 100R-2 vedtatt 09.03.1992, PlanID 165R-3 
vedtatt 25.01.1995 og planID 204R vedtatt 09.10.1996. 
 

 
 
Utsnitt av gjeldende regulering. Planområdet angitt med rød sirkel. 
 

3.4 Pågående planarbeid 
Planarbeid for 504R KIF-huset i Idrettsveien.  

4. Beskrivelse av planområdet 
 
4.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger på Skavanger, vest for Numedalslågen og 2,5 km nord for Kongsberg sentrum. 
Skavangerområdet oppfattes som en egen bydel i Kongsberg kommune. 
 
4.2 Landskap 
Planområdet ligger på en flate ovenfor Numedalslågen vestbredde. Arealet som reguleres til formål 
Undervisning er således flatt, men lengst vest på tomten begynner terrenget å skrå oppover den 
skogkledde lia mot Haus-Gabelåsen.  
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Planområdets beliggenhet i forhold til Kongsberg sentrum. Planområdet angitt med rød sirkel. 

 
Eksisterende situasjon og eiendomskart. Varslet planavgrensning. 
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4.3 Planområdet 
Planområdet omfatter: 
• Eksisterende tomt for Skavanger skole, gnr/bnr 7719/31, inklusive Dyrgravveien og skolens 
bilparkering og enden av grøntdrag på nordsiden av veien. 
• To teiger på vestsiden av FV40 (gnr/bnr 7719/3 og 4) og en eneboligtomt (gnr/bnr 7719/33) som 
alle skal arealoverføres til skoletomta. 
• Regulert friluftsområde, del av 7716/5 og 6 sør for skoletomta, som skal omreguleres til 
idrettsformål. 
• Krysset FV40 Numedalsveien og Dyrgravveien.  
• I tillegg mindre arealer i nordvest (del av gnr/bnr 7717/193) i forbindelse med oppretting av avvik 
mellom tidligere regulering og gjeldende eiendomsforhold. 
 
4.4 Eksisterende bebyggelse 
På skoletomten står i dag et skolebygg i fra 1975 og et gymnastikkbygg med et lite svømmebasseng i 
kjelleren. Skolen er 1-parallell (ca. 200 elever) og skolebygget er utformet slik at funksjonene 
omkranser et atrium med en indre og ytre sirkel av rom. Alle funksjoner er etablert på ett plan, og 
inngangsparti/undervisningssoner er overbygd. De fleste rom er gjennomgangsrom, da det ikke er 
etablert atskilte ganger eller korridorer. Skolebygget har en kjelleretasje med samfunnssals-
funksjoner som skolen benytter til samlinger og til skolefritidsordningen (SFO). Sykkelparkering i 
utearealet er overdekket med tak.  
 
På eneboligtomten i Dyrgravveien 3, som forutsettes innløst og arealoverført til skoletomta, står et 
én-etasjers bolighus og to frittstående garasjer. 
 

Flyfoto av eksisterende skolebygg og gymnastikkbygg på gnr/bnr 7719/31, og enebolig med garasjer på gnr/bnr 7719/33. 

4.5 Skolens eksisterende uteoppholdsareal 
Skolens uteoppholdsareal domineres av store asfalterte flater. Det er bjørkeskog i randsonene mot 
sør og furuskog i åsen mot vest. Nedre del av skråningen er et viktig område for lek året rundt. 
På vinterstid til skilek og aking. På tomtens østre del er det anlagt en 7'er-bane med kunstgress, 
adskilt fra skolegården med en gressbevokst voll. Skoleområdet ligger fritt og solrikt. 
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4.6 Omkringliggende områder 
Planområdet grenser i nord til boligområder med en blanding av eneboliger, rekkehus og 
boligblokker, mot FV40 Numedalsveien i øst, en bjørkeskog og Kongsberg Idrettspark i sør, og 
furuskog som brer seg videre oppover dalsiden i vest. 
 
4.7 Friluftsliv - Friområder 
Planområdet ligger i direkte tilknytning til fine turområder oppover den skogkledde åsen i vest, mot 
Haus-Gabelåsen og områdene ved Rundtjern og Barbrokollen, Tangentjernet og Kampenhaug. I 
området er det skogsveier og turstier, og det kjøres opp skiløyper vinterstid. Langs Lågen er gang- og 
sykkelveier og et fugle- og fiskeliv som beriker området. 
 
Skolens uteområde ligger i direkte kontakt med Idrettsparken og naturområdene omkring. 
Bjørkeskogen mellom skolen og Idrettsparken har et småkupert terreng, hvor det er anlagt 
crossløype og frisbeegolf mellom trærne og utplassert husker og klatreapparater. Skolen har også 
kort og trafikksikker gangforbindelse under Numedalsveien til Kongsberghallen på østsiden av 
fylkesveien. 
 
4.8 Naturmangfold / grønnstruktur 
4.8.1 Eksisterende forhold: 
Planområdet og de tilgrensende områdene er i stor grad allerede bebygd, med unntak av 
bjørkeskogen i syd og furuskogen i vest: 
• Bjørkeskogen er en viktig arena for lek, samtidig som den knytter skoleområdet sammen med 
idrettsparken i syd. Bjørkeskogen med markdekke er et viktig fordrøyningsområde for overvann. 
Bjørk er et av treslagene som har størst kapasitet til å suge opp overvann via sitt rotsystem.  
• Furuskogen i vest har en vesentlig egenskap som infiltrasjon via rotsystem og undervegetasjon. Ved 
siden av dette bidrar rotsystemet i den sammenhengende skogen i dalsiden til å hindre utglidninger 
og risiko for snøras. Disse to essensielle egenskapene er avhengig av at skogen opprettholdes i vital 
tilstand og sammenhengende. 
• Den bestående naturskogen med vesentlig løvvegetasjon i tilknytning til naturstien/barnetråkket 
knytter sammen skoleområdet med boligområdene nordover. 
 
Det er ikke registrert viktige naturtyper eller rødlista plantearter i området, men det er registrert tre 
rødlistete fuglearter i området: Hønsehauk, fiskemåke og tyrkerdue. 
 
Det er ikke registrert fremmede arter innenfor planområdet, men det er registrert slike arter i 
nærområdet. Blant annet kanadagullris (SE) langs FV40 nord for planområdet. 
 
4.8.2 Faglig utredning og konklusjon: 
Det er utarbeidet en fagrapport om naturmangfold som er vedlagt planforslaget. Rapporten omfatter 
en beskrivelse av naturmangfoldet i plan- og influensområdet, og en vurdering av om planarbeidet 
oppfyller kravene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

Konsekvensene av tiltaket vurderes som små for viktig naturmangfold, utover risiko for tap av 
funksjonsområde for de nevnte rødlistete fugleartene. Dersom utbyggingen ivaretar skogsområdene 
og lar flest mulig trær og busker få stå igjen i planområdet, vil tiltaket mest sannsynlig ikke påvirke de 
rødlistete fugleartene, da det finnes alternative mulige funksjonsområder i nærheten. 

4.9 Kulturminner 
Innenfor planområdet er det to steingjerder som er relatert til verneverdig løkkelandskap. Ifølge 
forhåndsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune vurderes potensialet for funn av automatisk fredete 
kulturminner som lavt, og det er derfor ikke stilt krav om arkeologisk registrering.  
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4.10 Trafikkforhold 
Planområdet har adkomst fra FV40 Numedalsveien som passerer igjennom Skavanger. Fartsgrensen 
på FV40 er skiltet til 50 km/t gjennom tettbebyggelsen. Det er venstresvingsfelt i fylkesveien for 
avkjørsel inn i Dyrgravveien. Ca. 30 m nord for krysset er det en avkjørsel på østsiden av veien inn til 
privat boligeiendom gnr/bnr 7694/7 (Numedalsveien 86). 
 
Dyrgravveien og andre kommunale boligveier i nærområdet er skiltet med fartsgrense 30 km/t. 
Busselskapet Brakar kjører buss linje 401 i nedre del av Dyrgravveien. Bussen kommer fra Rådyrveien 
i retning Kongsberg. 
 
Skolen har avkjørsel fra Dyrgravveien til kjøreareal med av- og påstigning ("kiss & ride") ved 
skolebygget som ligger vest på tomta, lengst bort fra Numedalsveien. På motsatt side av 
Dyrgravveien, vis-à-vis skolebygget, ligger skolens bilparkering med kapasitet for ca. 20-25 biler 
(plassene er ikke oppmålt). Det er avkjørsel fra Dyrgravveien til parkeringsplass med ca. 10 plasser på 
de to teigene mellom skoletomta og fylkesveien, ved 7'er-banen lengst øst på skoletomta.  
 
Området har gode gang- og sykkelveiforbindelser både langs fylkesveien og på veiene omkring i 
boligområdene. Elever som kommer sørfra krysser gjerne over Idrettsparken, mens elever nordfra 
gjerne bruker stiforbindelsen (barnetråkket) gjennom grøntdraget gjennom boligområdet. Gang-
/sykkelvei under fylkesveien gir en trafikksikker forbindelse mellom boligområder og idrettsanlegg på 
begge sider av veien. Dyrgravveien har ensidig fortau på sørsiden, på strekningen fra undergangen i 
FV40 og fram til skolen. Skillet mellom kjørefelt og fortau er imidlertid ganske utydelig.  
 
Ved skolen er det 140 sykkeloppstillingsplasser med tak. 
 
4.11 Teknisk infrastruktur 
4.11.1 Vannforsyning og spillvann: 
• Eksisterende forhold: Det ligger kommunale vann- og avløpsledninger inn på planområde mellom 
eksisterende skolebygg og gymnastikkbygg, og i Bjørneveien fram til krysset med Dyrgravveien. 
Avløpsnett har separat spillvann og overvann med avrenning nordover. Vannledning ligger langs 
planavgrensningen mot FV40 Numedalsveien og i Dyrgravveien på strekningen fra FV40 til 
Bjørneveien. Kommunale ledninger knyttet til planområdet har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere 
spillvann- og forbruksvannmengder. Brannvannsdekningen i området tilfredsstiller mengdekrav i 
TEK17. (50 liter/sekund) hvis man kombinerer to separate uttak.  
 
4.11.2 Overvannsledninger: 
• Eksisterende forhold: Det ligger kommunale overvannsledninger i samme traséer som vann- og 
avløpsledninger. Overvannsnettet har ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta unna påslipp av overvann i 
perioder med mye nedbør. Ved skolens bebyggelse er det i dag grunnvannspumper som sørger for å 
holde grunnvannsnivået nede ved mye nedbør eller avrenning.  
 
4.11.3 Strømnett og alternative energiløsninger: 
Det er en eksisterende trafo i eget trafo-rom i tilbygg til gymnastikkbygget. Det er etablert en 
brønnpark med 7 geobrønner sør for eksisterende skolebygg, med varmepumpe som kun leverer til 
varmeanlegg i dag. 
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4.12 Støy 
Planområdet er utsatt for støy fra Numedalsveien i øst og Dyrgravveien i nord. Eksisterende skole 
ligger utenfor gul støysone, mens Dyrgravveien gir støynivåer rundt nedre grenseverdi for gul 
støysone på de mest støyutsatte fasader på boligene langs veien. 
 

 
Støysonekart for år 2019 i 4 meter høyde over terreng.          Illustrasjon: ÅF Engineering AS 

 
Støysonekart for år 2039 i 4 meter høyde over terreng.          Illustrasjon: ÅF Engineering AS 

4.13 Luftkvalitet 
Det antas at luftkvaliteten i området er god. Svevestøv vil forekomme spesielt langs FV40 
Numedalsveien, men samtidig har området god utlufting med en fremherskende vindretning sørover 
i dalføret.  
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4.14 Grunnforhold 
Skoletomta er relativ flat og således enkel å bebygge. Det er ikke gjennomført geotekniske 
grunnundersøkelser i forbindelse med detaljreguleringen, men det er tidligere boret grunnvanns- og 
energibrønner i området. Data fra brønnene viser at dybde til berg varierer mellom 0,5 og 21 meter. 
Ved nåværende skole viser boringene at det dypeste partiet (9 meter) er i midten, og at endene har 
dybde til berg på̊ henholdsvis 0,5 og 1 meter. Dette kan skyldes småkupert/bølgende berg eller 
sprekkesoner. Dybde på̊ opptil 21 meter i sørøst tyder på̊ at løsmassetykkelsen øker mot øst. Der det 
foreligger borelogg viser denne at løsmassene inkluderer jord og grus over berg. Kvaliteten på̊ berget 
varierer fra dårlig/oppsprukket i sør, til hardt lenger nord. Berggrunnen er beskrevet som 
kvartsdiorittisk gneis. 
 
4.15 Overvann og flomveier 
Det ligger kommunale overvannsledninger i samme traséer som vann- og avløpsledninger. 
Overvannsnettet har ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta unna påslipp av overvann i perioder med mye 
nedbør. Ved skolens bebyggelse er det i dag grunnvannspumper som sørger for å holde 
grunnvannsnivået nede ved mye nedbør eller avrenning. Det har vært flere flomhendelser hvor vann 
har kommet fra åsen i vest og flommet inn over skoletomten og trengt inn i skolebyggets kjeller. Det 
er en dreneringslinje/flomvei sørover langs foten av åsen i vest, med en avgrening som leder østover 
gjennom skoletomten, på nordsiden av skolens bebyggelse, før den brekker av sørover og inn i 
Idrettsparken. 
 
4.16 Forurensning 
Tiltaksområdet er ikke registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. Eksisterende 
skolebygg er oppført i 1975/1976. Før oppføring av skolebygget ble eiendommen benyttet til 
landbruksareal. Som følge av byggeskikk på 1970-tallet med bruk av blant annet PCB, tungmetaller og 
andre miljøgifter, samt kunnskap om måten avfall, overskuddsolje og forurensede masser ble 
håndtert på i tidsrommet skolen ble satt opp, anses det som sannsynlig at det kan forekomme 
forurensning i massene på eiendommen. Det ligger mest sannsynlig en nedgravd oljetank i 
tilknytning til fyrkjelen på skolen, som kan være en kilde til oljeforurensning i massene. Både fra 
påfylling og eventuell lekkasje fra tanken.  
 
Det ligger en 7'er-bane med kunstgress på den østlige delen av skoleområdet i dag. Slike baner gir 
opphav til avrenning av store mengder gummigranulater til nærliggende resipienter. 
 
4.17 Risiko- og sårbarhet 
Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3 som er vedlagt 
planforslaget. I analysen er det tatt utgangspunkt i ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS. Det 
er vurdert 14 aktuelle risikoforhold og uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser 
enten for liv og helse, stabilitet og/eller miljø. Ingen av de 14 risikoforholdene er vurdert som 
uakseptable, eller til å kunne påvirke foreslått bruk av planområde på en slik måte at risikoen 
vurderes som uforsvarlig.  
 
4.19 Juridiske/eiendomsrettslige forhold 
• Det er avvik mellom tidligere regulering og eiendomsforhold nordvest i planområdet. KK-Plan har 
bedt om at dette rettes opp i detaljreguleringen. 
• Planforslaget forutsetter at eiendommene innenfor felt o_BU - Undervisning skal sammenføyes til 
ett bruksnummer. Fortrinnsvis må dette være gjennomført før det gis rammetillatelse for tiltak i 
byggeområdet. 
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4.20 Eierforhold 
Gnr/bnr Eiendommens  

adresse eller bruksnavn 
Eier 

Del av 1008/1 (veigrunn FV40, ingen adresse) Buskerud fylkeskommune 
Del av 7716/5 Brennerigata 29, 3617 Kongsberg Kongsberg kommune 
Del av 7716/6 Brennerigata (bruksnavn) Kongsberg kommune 
Del av 7719/3 Numedalsveien 83 (bruksnavn) Kongsberg kommune 
Del av 7719/4 Numedalsveien 85 (bruksnavn) Kongsberg kommune 
7719/31 Dyrgravveien 5, 3617 Kongsberg Kongsberg kommune 
7719/33 Dyrgravveien 3, 3617 Kongsberg Egil Lorentz Hansen og Åse Berit Langrin Hansen 

 

 
Eksisterende situasjon og eiendomskart. Varslet planavgrensning. 

 
5. Beskrivelse av planforslaget 
 
5.1 Hovedgrep 
I samsvar med kommunestyrets vedtak for ny Skavanger skole, skal eksisterende skolebygg fra 1975 
benyttes i byggeperioden mens et nytt skolebygg oppføres øst på skoletomt, så nærme FV40 
Numedalsveien som mulig. For å gi nybygget bedre plass på østre del av tomta, er Dyrgravveien 
rettet ut og krysset mellom FV40 og Dyrgravveien er som følge av dette flyttet ca. 20-25 m nordover. 
 
Det er i første byggetrinn planlagt å oppføre en 1,5-parallell skole som i framtiden eventuelt kan 
utvides til 2-parallell skole med et tilbygg (byggetrinn 2) om behovet skulle melde seg.  
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Det eksisterende gymnastikkbygget med svømmebasseng i kjelleren skal beholdes og brukes inntil 
videre. Planforslaget legger til rette for at gymnastikkbygget i framtiden kan rives og erstattes med et 
nytt, større gymnastikkbygg på samme sted på tomta. 
 
Når det nye skolebygget er ferdigstilt, skal det gamle bygget rives og arealet benyttes til etablering av 
en ny 7'er-bane. 
 
Plasseringen av det nye skolebygget vil skjerme uteoppholdsarealet på vestsiden av bygget mot 
trafikkstøy og støv fra FV40, og mot fremherskende vind fra nord. Skolens parkering og kjøreareal for 
varelevering, renovasjon og av-/påstigning ("kiss & ride") er etablert i støyutsatt sone mellom 
skolebygget og FV40. 
 

 
Illustrasjonen viser maksimal utbygging av skoletomta, felt o_BU. Ny 7'er-bane er vist på vestre del av tomta, inn mot åsen. 
Illustrasjon: Feste AS landskapsarkitekter. 
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Illustrasjonen viser maksimal utbygging av skoletomta, felt o_BU.                  Illustrasjon: GASA 

5.2 Formål 
Området reguleres til: 
• Bebyggelse og anlegg (boligbebyggelse, undervisning, andre idrettsanlegg) 
• Samferdselsanlegg (kjøreveg, fortau, gang-/sykkelveg, annen veggrunn, parkeringsplass) 
• Grønnstruktur (friområder) 
• Hensynssone (støysone - rød sone H210, støysone - gul sone H220, bevaring naturmiljø H560, 
bevaring kuturmiljø H570) 
 

Formål Formål Areal 
Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse  

(NB: For området skal bestemmelsene i tilstøtende 
reguleringsplan 047R Lindbojordet gjelde) 

         
 
        78 m² 

 Undervisning, felt BU. 30.086 m² 
 Andre idrettsanlegg (terrengløyper/parkour/lek), felt BAI   6.938 m² 
Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur: 

 
Kjøreveg, SKV 

 
  3.177 m² 

 Fortau, SF      890 m² 
 Gang-/ sykkelveg, SGSV      447 m² 
 Annen veggrunn - teknisk anlegg, SVT   2.221 m² 
 Parkeringsplass, felt SP   1.179 m² 
Grønnstruktur: Friområder, felt GF      694 m² 
Hensynssone: Støysone, Rød sone  (H210)      218 m² 
 Støysone, Gul sone   (H220)   8.009 m² 
 Bevaring naturmiljø  (H560) 12.759 m² 
 Bevaring kulturmiljø (H570)       393 m² 
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5.2 Felt BU - Undervisning 
5.2.1 Grad av utnytting: 
Planen sikrer en utnyttelse av byggeområdet som er tilpasset det aktuelle tiltakets størrelse/areal 
fullt utbygget som vist på illustrasjonene med 2-parallell skole (byggetrinn 2) og nytt, større 
gymnastikkbygg. 
Bebygd areal (BYA) på skoletomten skal til sammen ikke overstige 3.500 m2. I tillegg kommer 
nødvendig areal til overflateparkering. 
 
5.2.2 Bebyggelsens plassering og høyder 
Byggegrenser og maksimale gesimshøyder/byggehøyder er angitt på plankart.  
• Ny bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Bebyggelsen kan ha et annet 
fotavtrykk enn i planforslagets illustrasjoner. Utenfor byggegrensene kan det oppføres mindre 
bygningskonstruksjoner som trafo, frittstående boder, tak over sykkelparkering, oppholdssoner etc. 
• Angitt maks tillatt gesimshøyder tilsvarer bygg i 2 etasjer med flatt tak. Tekniske anlegg/rom på tak 
tillates innenfor maksimalt 30% av takflaten og oppført inntil 4,5 meter over maksimal tillatt 
gesimshøyde. Fallsikring med åpent eller transparent rekkverk rundt takterrasse regnes ikke ved 
gesimsfastsettelsen. 
 
5.2.3 Utforming av ny bebyggelse 
Ny bebyggelse skal gjennom en helhetlig utforming og materialbruk bidra til å tydeliggjøre skolen 
som en lokal møteplass med høy arkitektonisk kvalitet. Fasadematerialer skal være bestandige og 
miljøriktige. De illustrerte bygningsvolumene i planforslaget er ikke gjenstand for vedtak og derfor 
ikke juridisk bindende, men de viser en mulig maksimal utbygging iht. planforslagets rammer.  
 
Nye Skavanger skole er programmert som 1,5 parallell (byggetrinn 1), med muligheter for senere 
utvidelse til 2-parallell barneskole (byggetrinn 2). 
 

 
Illustrasjonen viser byggetrinn 1 med en 1,5-parallell skole som kan utvides til 2-parallell med et tilbygg (se punkt 5.1).  



   
 
 

16 

Bygget kan oppføres i 2 etasjer. Det tillates ventilasjonsrom på taket av skolebygningen, forutsatt at 
det integreres i det helhetlige arkitektoniske uttrykket og plasseres minimum 2 meter tilbaketrukket 
fra fasadeliv i underliggende etasje (2. etasje). Det tillates også takterrasse med åpent eller 
transparent rekkverk tilbaketrukket minimum 1 meter fra gesims. 
 
Illustrasjonen for byggetrinn 1 viser en L-formet bygning som inneholder 10 klasserom, 12 
grupperom, elevgarderober med toaletter, bibliotek, musikk & drama, naturfagrom, kunst & 
håndverk, skolekjøkken, SFO og administrasjon. Hovedatkomsten foreslås gjennomgående fra 
skolegården og fra "kiss&ride". Et åpent amfi forbinder etasjene og skaper kontakt mellom de ulike 
funksjonene. Skolens beliggenhet gir god utnyttelse av skolens utearealer, og bidrar til at de er 
solrike og varierte med hensyn på ulike typer lek. Elevene har egne innganger, med garderober i 
umiddelbar nærhet til disse. 50% av grupperommene har direkte utsikt/dagslys, mens øvrige 
grupperom er lagt sentralt i planene for å skape dynamikk mellom klasse- og grupperom/torg. 
 
Administrasjonen foreslås lagt til 2. etasje, noe skjermet, men med god kontroll over skolens øvrige 
funksjoner og utearealer. Lærerne sitter samlet sentralt i bygget, nær elevenes hjemmeområder og 
med direkte kontakt med administrasjonen.  
 

 
 
Funksjonsdiagram for ny 1,5-parallell skole.  Plan 1 til venstre og Plan 2 til høyre.  Illustrasjon: GASA  

Illustrasjonene for byggetrinn 2 viser en ny fløy mot sør, som endrer bygningen fra en L-formet til en 
U-formet bygningskropp. Det suppleres med 4 klasserom, 4 grupperom, elevgarderober og 
interntrapp. Illustrasjonene viser mulig utbygging med skole i drift. Dette bør studeres nærmere i 
neste fase.  
 
Illustrasjonene/diagrammene viser at skolen vil fungere godt både som 1,5 og 2-parallell. 
Skolen skal oppføres med høy arkitektonisk standard og med materialer som er bestandige og 
miljøriktige.  
 
Skolebygget kan utvikles med stor grad av fleksibilitet, både når det gjelder organisering av 
funksjoner og valg av konstruksjoner/materialbruk. Modulene legger til rette både for massivtre og 
stål/betong. En viss transparens i fasader vil gi bygningen et lett og elegant preg.  
Reguleringen gir rom for plassering av tekniske rom på tak eller under terreng. 
Eksisterende tilfluktsrom er søkt revet. 
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Funksjonsdiagram for ny 2-parallell skole. Plan 1 til venstre og Plan 2 til høyre.  Illustrasjon: GASA  

5.2.4 Uteoppholdsareal 
For byggetrinn 1 er minste uteoppholdsareal (MUA) 65 m2 per elev (basert på ca. 300 elever). 
Det er imidlertid beregningen av uteareal etter full utbygning, Byggetrinn 2 med nytt 
gymnastikkbygg, som er dimensjonerende minstekrav i planforslaget: Minste uteoppholdsareal 
(MUA) skal være 45 m2 per elev (basert på ca. 400 elever). Skolens elever kan bruke felt BAI som 
tilleggsareal, slik det i praksis fungerer i dag. 
 
Kommuneplanens arealdel stiller kvalitetskrav til uteoppholdsarealer. Skolens område ligger fritt og 
har gode solforhold. Plasseringen av skolebygget lengst øst på tomten skjermer uteoppholdsarealet 
på vestsiden mot trafikkstøy og støv fra FV40, og mot fremherskende vind fra nord. 
 
Som vist i den vedlagte illustrasjonsplanen skal uteoppholdsarealet utformes med varierte aktivitets- 
og oppholdssoner for elevene, rettet inn mot de ulike aldersgruppene. Nærmest skolebygningen 
foreslås et avgrenset område som blir lett tilgjengelig for elever med spesielle behov. Det skal plantes 
med trær og annen vegetasjon i skolegården.  Ny 7'er-bane etableres lengst vest på tomten. Naturlek 
er lokalisert til furuskogen i vest. Furuskogen benyttes som turmål og som en del av undervisningen. I 
sør grenser skolen til Idrettsparken og bjørkelunden (felt BAI) som supplerer skolen med flere 
aktivitetstilbud. 
 
Skolens utomhusanlegg skal ha universell utforming og skal være tilgjengelig for allmennheten. 
Skolegården skal være en attraktiv møteplass for lokalmiljøet. Det skal tilrettelegges for allmenn 
ferdsel for gående og syklende gjennom vestre del av felt BU, fra Dyrgravveien til idrettsparken sør 
for planområdet, i henhold til registrert barnetråkk.  
 
5.2.5 Trygg skolevei 
Mobilitetsanalyse er ikke utført i forbindelse med dette planforslaget. Under punkt 4.10 i denne 
planbeskrivelsen er det imidlertid beskrevet eksisterende forhold. Området har allerede i dag gode 
gang- og sykkelveiforbindelser både langs fylkesveien og på veiene omkring i boligområdene. 
 
Trygg skolevei og gode løsninger for syklende og gående skal fortsatt prioriteres innenfor skolens 
inntaksområde, så langt det er mulig. Det skal fokuseres på å sikre trygge krysningspunkter der dette 
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ikke allerede finnes. Planforslaget tilrettelegger for et vesentlig økt tilbud på sykkelparkering for å 
stimulere til å bruke av sykkel framfor bil. 
 
5.2.6 Sykkelparkering 
Krav til antall sykkelplasser er i henhold til kommuneplanens bestemmelser: 90% av antall elever.  
• For 1,5-parallell skole (ca. 300 elever) tilsier dette minimum 270 sykkelplasser som vist på vedlagte 
illustrasjonsplan for byggetrinn 1. 
• For 2-parallell skole (ca. 400 elever) tilsier dette minimum 360 sykkelplasser som vist på vedlagte 
illustrasjonsplan for byggetrinn 2. 
Minimum 50% av sykkelplassene skal være overdekket. Sykkelparkeringen skal fordeles på flere 
steder i utomhusanlegget. 
 
5.2.7 Bilparkering 
Kommuneplanens retningslinje for fastsettelse av parkeringsdekning er skjønnsmessig 3-6 plasser per 
10 årsverk for barneskoler i Sone B. 
• For 1,5-parallell skole (ca. 35 årsverk) tilsier dette 11-21 biloppstillingsplasser.  
• For 2-parallell skole (ca. 45 årsverk) tilsier dette 14-27 biloppstillingsplasser.  
Planforslaget foreslår å etablere en ny parkeringsplass med 20 plasser på østsiden av det nye skole-
bygget, i støybelastet sone, som vist på illustrasjonsplanen. I tillegg skal det etableres 2 HC-plasser i 
forlengelsen av "kiss & ride" sonen utenfor hovedinngangen på østsiden av skolebygget. 
 
I planforslaget opprettholdes og utvides eksisterende parkeringsplass til 24 biloppstillingsplasser. 
Plassene er til sambruk for skolen og eksterne brukere av 7'er-banen, svømmehall og gymsal, da 
dette er aktiviteter som genererer ekstra trafikk. Parkeringsplassen ligger i felt SP i plankartet.  
 
Totalt 46 biloppstillingsplasser. Minimum 5% av plassene skal utstyres med lademulighet for el-bil, 
hvorav minst 2 av disse plassene skal være HC-plasser. 
 
5.2.8 Avkjørsel, internt kjøreareal og renovasjon 
Skolens bilparkering og adkomstsone for renovasjon, varelevering og 8 plasser til av- og påstigning 
("kiss & ride") skal etableres i støybelastet sone mellom skolebygget og Numedalsveien, slik at 
skolens avkjørsel fra Dyrgravveien blir etablert så nærme fylkesveien som mulig. Dette for å redusere 
trafikkbelastningen innover Dyrgravveien (se illustrasjonsplan).  
 
Det skal anlegges nedgravde avfallsbrønner og tilrettelegges for henting med lastebil i tilknytning til 
skolens adkomstsone. Renovasjon antas sortert i 3 fraksjoner: restavfall/organisk avfall, plast og 
papir. 
 
Det tilrettelegges ikke for innkjøring og oppstilling av busser i den interne adkomstsonen. I de tilfeller 
det er behov for turbusser til utflukter, kan disse stilles opp enten ved Idrettsparken eller ved 
Kongsberghallen. Det er kort og trafikksikker gangadkomst til begge disse oppstillingsplassene. 
Eventuelle skolebusser kan benytte bussholdeplass i fylkesveien til å slippe av og ta ombord 
skoleelever. 
 
5.3 Felt BAI - Andre idrettsanlegg 
Regulert friluftsområde mellom skolen og idrettsparken foreslås omregulert til Andre idrettsanlegg 
og underlagt hensynssone Bevaring naturmiljø, for å sikre dagens bruk av arealet i kombinasjon med 
hensynet til bevaring av naturkvalitetene. Området kan utnyttes og tilrettelegges for tilpasset 
idrettsaktivitet. Bjørkeskogen mellom skolen og Idrettsparken har et småkupert terreng, hvor det er 
anlagt crossløype og frisbeegolf mellom trærne og utplassert husker og klatreapparater. Arealet skal 
være åpent for allmenn fri bruk og tillates ikke å bli gjerdet inn eller avstengt på annen måte. 
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6. Konsekvenser av planforslaget 
 
6.1 Sol-/skyggestudie 
Det er utarbeidet sol-/skyggestudier for planlagt bebyggelse i hver av de to byggetrinnene, til ulike 
tider i løpet av dagen, på ulike tider av året. Solforholdene er generelt gode på tomten og endres ikke 
vesentlig som følge av tiltaket. Det ser heller ikke ut til at skolebygget vil kaste sjenerende 
slagskygger på eiendommer på nordsiden av Dyrgravveien. Ved sommersolverv 21. juni vil ikke 
skyggen strekke seg over Dyrgravveien i løpet av dagen (fram til kl. 17:00). 
 

     
Vårjevndøgn 21. mars  kl. 11:00   kl. 13:00                                 Illustrasjon: GASA  

    
Vårjevndøgn 21. mars  kl. 15:00   kl. 17:00                                 Illustrasjon: GASA  
 

6.2 Trafikkforhold 
Det er utarbeidet en trafikkanalyse som er vedlagt planforslaget. Det ble i den forbindelse utført 
trafikktellinger med fokus på trafikkmengde i krysset mellom FV40 Numedalsveien og Dyrgravveien, 
og ved avkjørselen til skolens "kiss & ride" fra Dyrgravvein. 
 
6.2.1 Flytte kryss i FV40 Numedalsveien: 
I samsvar med kommunestyrets vedtak for ny Skavanger skole, er det i planforslaget lagt til grunn at 
den nye skolen skal ligge lengst mulig øst på tomta, så nærme Numedalsveien som mulig. For å gi 
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skolebygget bedre plass på østre del av tomta, forutsettes det at Dyrgravveien skal rettes ut og 
krysset mellom FV40 og Dyrgravveien skal flyttes ca. 20-25 m nordover. Venstresvingsfeltet i 
fylkesveien skal forlenges tilsvarende, og av trafikksikkerhetsmessige grunner skal det anlegges en 
dråpeøy i Dyrgravveien ut mot krysset. 
 
6.2.2 Stenging av eksisterende avkjørsel fra FV40: 
Flytting av krysset medfører konflikt mellom krysset og eksisterende avkjørsel på østsiden av 
Numedalsveien, til den private boligeiendommen gnr/bnr 7694/7 (Numedalsveien 86). Av 
trafikksikkerhetsmessige grunner forutsetter planforslaget at avkjørselen skal stenges. Den nevnte 
eiendommen har etablert mulighet for kjøreadkomst via Fløterveien og Falkeløkka. Forslagsstiller 
antar at det er uproblematisk å endre skiltet kjøretillatelse på offentlig G/S-vei de siste 20-25 meter, 
slik at adkomsten for framtiden skjer fra Falkeløkka i stedet for fra FV40. 
 
6.2.3 Teknisk plan (byggeplan) for endring av FV40: 
Det er sikret i reguleringsbestemmelsene at teknisk plan (byggeplan) av endringen i FV40 
Numedalsveien skal forelegges Statens vegvesen til godkjenning. Teknisk plan vedlegges 
planforslaget til offentlig ettersyn. 
 
6.2.4 Oppgradering av fortau: 
Fortauet langs sørsiden av Dyrgravveien skal oppgraderes med 3 m bredde, med klar avgrensning fra 
kjørebanen med markert kantstein med vis, og fortauet skal forlenges gjennom hele planområdet. 
 
6.2.5 Adkomst for utrykningskjøretøy: 
Utrykningskjøretøy som brannbil vil ha god tilgjengelighet rundt nytt skolebygg. Det er to kjørbare 
tilkomster fra Dyrgravveien. Forslag til oppstillingsplasser for brannbil er avmerket på illustrasjons-
planen. Samtidig vil ambulanse og politi ha god tilgjengelighet via "kiss & ride" løsningen. 
 
6.3 Teknisk infrastruktur 
6.3.1 Omlegging av ledningsnett, kabler og fibernett i vei: 
Det er utarbeidet en fagrapport om VA (vann og avløp) og overvannshåndtering som er vedlagt 
planforslaget. Ny bygningsmasse vil ikke komme i konflikt med kommunal infrastruktur, men 
kommunen ønsker at utbygger erstatter eksisterende vannledning og avløpskummer i Dyrgravveien 
med ny ledning og kummer i omlagt veitrasé. Det samme gjelder kabler og fibernett. 
Stikkledninger fra nytt skolebygg tilknyttes kommunalt nett ved kryss Bjørneveien/Dyrgravveien. 
Eksisterende stikkledninger fra gymsal/svømmehall beholdes. Uttak for brannvann må plasseres i 
akseptabel avstand til brannobjekt. 
 
6.3.2 Strømnett, fibernett og trafo: 
Reguleringsbestemmelse § 4.4 sikrer at nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strøm og fibernett skal 
legges som jordkabler innenfor planområdet. 
 
Føring fra kommunestyrets vedtak, bokstav d: Ny skolen skal utføres etter passivhusstandard eller 
bedre. Plusshusstandard skal vurderes. Det er utarbeidet en energiutredning som er vedlagt 
planforslaget.  
 
Fagkonsulentens dialog med nettleverandøren konkluderer med at eksisterende rom for trafo er 
tilstrekkelig stort til å bygge ut kapasiteten på nettstasjonen, eller til å skifte den ut med en ny som 
vil dekke energibehovet for byggetrinn 1 med en 1,5-parallell skole og eksisterende gymnastikkbygg. 
Ved en eventuell senere utvidelse til 2-parallell skole (byggetrinn 2) vil antagelig trafo-rommet bli for 
lite, og det må i så fall erstattes med en frittstående nettstasjon med tilstrekkelig kapasitet.  
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6.3.3 Alternative energiløsninger: 
Eksisterende anlegg med brønnpark er tenkt videreført i det nye skoleanlegget. Fagkonsulentens 
dialog med kommunen konkluderer med at de eksisterende geobrønnene har tilstrekkelig kapasitet 
for en utvidelse til 1,5-parallell skole med eksisterende gymnastikkbygg. Ved et eventuelt nytt og 
større gymnastikkbygg, eller ved eventuell utvidelse til 2-parallell skole må det imidlertid bores flere 
brønner.  
 
Reguleringsbestemmelsene åpner for bruk av solcellepaneler både som fasademateriale og montert 
på takflater. 
 
6.4 Risiko- og sårbarhet 
Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er det tatt 
utgangspunkt i ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS. Det er vurdert 14 aktuelle risikoforhold 
og uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser enten for liv og helse, stabilitet 
og/eller miljø.  
 
Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å kunne 
påvirke foreslått bruk av planområde på̊ en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.  
 
For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for oppfølging 
for samtlige av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens ID-nummer i 
parentes):  
 
(1) Grunnforhold – utglidninger og ras ved terrenginngrep 
(2) Snøskred  
(3) Flom fra nedbørshendelser (overvann) – Svikt i avløphåndtering/ overvannshåndtering 
(4) Dambrudd i Tangentjernet 
(5) Langvarig eksponering for helseskadelig radonkonsentrasjoner  
(6) Spredning av forurensede masser 
(7) Brann/eksplosjon i fm. hydrogen 
(8) Helseskadelig eksponering for trafikkstøy og -støv  
(9) Helseskadelig eksponering for støy og støv i anleggsperioden (10) Trafikkulykker med kjøretøy 
(11) Risiko for myke trafikanter 
(12) Ulykker i anleggsperioden  
(13) Brann i planområdet 
(14) Sabotasje/terror  

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med planlegging, 
detaljprosjektering av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne ivaretas, 
og antatt risikonivå̊ etter dette vil være akseptabelt eller så lavt som mulig i henhold til slik løsninger 
er foreslått og foreligger.  

6.5 Støy 
Kommuneplanen krever: "I pleieinstitusjoner, skoler og barnehager skal alle oppholdsrom ha minst 
ett vindu/glassdør som kan åpnes i fasade med støybelastning L den =55 dB eller lavere." 
 
Det er utarbeidet et støyfaglig notat med støyberegninger i høyde 2 og 4 meter over terreng som er 
vedlagt planforslaget. Beregningene viser at støyforhold på ny barneskole, beregnet for prognoseår 
2039, gir lydnivåer på sørøstvendt fasade over grenseverdien for støy utenfor vindu for alle 
oppholdsrom med støyfølsom bruk. Innendørs lydnivå fra trafikkstøy er ikke beregnet i denne fasen, 
slik at lydisolasjon i fasaden må ivaretas i detalj og prosjekteringsfasen.  
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Forslagsstiller mener kommunen bør foreta en helhetsvurdering basert på de stedlige forhold:  
- Hvis nybyggets sørøstvendte fasade mot FV40 Numedalsveien må ligge utenfor støygrensen på 
55 dB, som følge av krav om å kunne åpne vinduer i rom med støyfølsom bruk, så må nybygget 
plasseres langt inne på tomta, nær opp til eksisterende gymnastikkbygg. Det vesentlig større 
arealet som i så fall blir liggende mellom skolebygget og FV40 ville være bortkastet, fordi det vil 
ligge i støybelastet sone som ikke kan benyttes til uteoppholdsareal for elevene.  
- Ved å plassere nybygget så langt øst på tomta som mulig, slik planforslaget forutsetter, vil 
derimot skolebygget skjerme skolens uteoppholdsareal på vestsiden mot trafikkstøyen, slik at en 
vesentlig større del av tomtearealet tilfredsstiller de anbefalte grenser i tabell 3 i Retningslinje 
for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442 / 2016. 

 
Planforslagets plassering av nytt skolebygg gir god skjerming av bakenforliggende uteoppholdsareal 
på skoletomten, slik at mesteparten av dette arealet havner utenfor støysonene.  
 
Støynivåer på boligene langs Dyrgravveien ligger under og rundt nedre grenseverdi for gul støysone. 
Som følge av vesentlig endring i trafikkmønster / veigeometri rundt krysset mellom Dyrgravveien og 
Numedalsveien bør 3 boliger vurderes nærmere for å avdekke behov for lokale støytiltak 
(fasadeutbedringer og/eller støyskjerming).  
 
I anleggsperioden: For å overholde krav til støynivåer utenfor vindu for alle rom med støyfølsom 
bruk, må planlagte grunnarbeider utføres utenom eksisterende skoles vanlig brukstid. Aktuelle 
støytiltak for nærliggende boliger som får støynivåer over anbefalte grenseverdier, er anvendelse av 
støysvakt utstyr (evt. bruk av mindre støyende elektriskdrevne maskiner), varsling av støyende arbeid 
og planlegging av arbeid på tider der beboere er minst mulig berørte.  
 
Lydnivået på̊ fasaden bør vurderes nærmere når entreprenøren får oversikt over planlagt utstyr og 
aktiviteter. Det må̊ vurderes påvirkning av vibrasjoner under anleggsarbeidene før oppstart av 
byggeprosjektet.  
 
6.6 Overvannshåndtering 
Det er utarbeidet en fagrapport om VA (vann og avløp) og overvannshåndtering som er vedlagt 
planforslaget. Kongsberg kommune (KK) ønsker at overvann hovedsakelig skal håndteres åpent og 
lokalt. Det skal etterstrebes løsninger som opprettholder vannets naturlige kretsløp. Overvann fra 
naboeiendommer og oppstrøms arealer skal i utgangspunktet ledes sikkert forbi skoletomten, men 
det er likevel aktuelt å gjøre enkle tiltak for å forsinke/infiltrere disse vannmengdene. Det antas gode 
infiltrasjonsmuligheter på tomten, og spesielt mot øst. Furuskogen i vest og bjørkeskogen med 
undervegetasjon i sør (felt BAI) vil også bidra til fordrøyning. Den fordrøyende effekten kan 
forsterkes ved bruk av permeable dekker som spesialasfalt og dekke av betongheller med større 
fuger enn normalt. 
 
KK ønsker også at det skal etableres en ny flomvei nedstrøms planområdet: I et dialogmøte 3. mai 
2019 har KK og forslagsstiller KKE blitt enige om å samarbeide om en løsning hvor overvann fra 
skoletomten skal samles ved flomsituasjoner og ledes til området ved Kongsberghallen. Derfra skal 
det legges overvannsledning som fører vannet videre til Lågen ved å bore seg gjennom en 
terrengrygg på den siste strekning. Vurdering av alternativet er tatt inn i den vedlagte fagrapporten 
om VA og overvannshåndtering. Rapporten anbefaler ikke at den aktuelle traséen skal benyttes som 
flomløp da det være store begrensninger på kapasitet i boret ledning. Partene skal samarbeide videre 
om løsningen. 
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6.7 Flom og skredfare 
Det er utarbeidet et geoteknisk notat som er vedlagt planforslaget. I notatet vurderes faren for flom 
og ulike typer skredhendelser basert på NVE's database. Denne viser at kun snøskred er aktuell 
naturfare i dette tilfellet, da grensen for utløpsområde for snøskred går rett ved eiendommen. 
Grensene er trukket opp basert på terrenghelning og tar ikke høyde for risikoreduserende faktorer 
som f.eks. vegetasjon. I dette tilfellet ligger mesteparten av utløpsområdet i jevnt hellende terreng 
og er dominert av tett vegetasjon/skog. Trær reduserer snøskredfare ved at snøen legges ujevnt og 
det dermed ikke kan bygges store nok snømengder til å utløse skred. De meteorologiske og 
vegetasjonsmessige forholdene i området er av en slik art at det anses som svært lite sannsynlig at 
det skal forekomme snøskred som berører eiendommen.  
 
I reguleringsbestemmelsene er det sikret at risiko for økt skredfare skal vurderes før det eventuelt gis 
tillatelse til felling av trær innenfor hensynssone H560_1. 
 
Det geotekniske notatet konkluderer med at sikkerheten mot naturpåkjenninger anses å kunne 
ivaretas i henhold til byggeteknisk forskrift TEK 17, kapittel 7 "Sikkerhet mot naturpåkjenninger".  
 
6.8 Forurensning 
Det vil være behov for å gjennomføre miljøtekniske grunnundersøkelser for å kartlegg forurensnings-
situasjonen på området før gravearbeidene igangsettes. Jfr. punkt 4.16 Forurensning. Krav om 
miljøtekniske grunnundersøkelser er sikret i reguleringsbestemmelsene. 
 
Ved rivning av gammel kunstgressbane skal det ikke forkomme spredning av gummigranulater til 
nærliggende områder eller resipienter. Massene rundt banen må kartlegges og håndteres i henhold 
til forurensningsgrad og innhold av slike granulater.  
 
6.9 Sosial infrastruktur 
Utdatert 1-parallell skole erstattes av en ny 1,5-parallell skole bygget etter dagens tekniske, 
miljømessige og pedagogiske krav, med senere mulighet for utvidelse til 2-parallell skole og 
oppgradert med nytt gymnastikkbygg. Sosial infrastruktur blir med dette oppgradert og utvidet. 
 
6.10 Barn og unges interesser 
Utdatert 1-parallell skole erstattes i første byggetrinn med en ny og moderne 1,5-parallell skole, med 
mulighet for senere utvidelse til 2-parallell skole og oppgradert med nytt, større gymnastikkbygg. 
Utearealene vil bli støyskjermet og skolegården betydelig oppgradert fra dagens øde asfaltflater til et 
attraktivt, innholdsrikt, alderstilpasset og grønnere utomhusanlegg. Til glede for barn og unge både i 
og etter skolens ordinære åpningstid. Eksisterende naturkvaliteter i randsonen blir ivaretatt. 
Eksisterende 7'er-bane blir reetablert på skoletomtens vestre del. 
 
Skolens uteoppholdsareal er offentlig tilgjengelig og vil være en attraktiv møteplass for lokalmiljøet. 
Utformingen av den nye skolegården er tenkt som tema for barn og unges deltakelse i den videre 
planleggingen av tiltaket. 
 
6.11 Sikring av kulturminner 
De to steingjerdene i planområdet som relaterer seg til løkkelandskapet er regulert med hensynssone 
Bevaring kulturmiljø. Det er lagt inn en reguleringsbestemmelse som sikrer meldeplikt dersom det 
gjøres funn av automatisk fredete kulturminner under grave- og anleggsarbeid. 
 
6.12  Rekkefølgebestemmelser 
6.12.1 Før rammetillatelse: 
Før det gis rammetillatelse for større bygge- og anleggstiltak innenfor felt BU: 
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• skal det være gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser og det skal være utarbeidet en 
tiltaksplan som redegjør for hvordan spredning av forurensning skal unngås og hvilken miljøkvalitet 
grunnen skal ha etter at tiltaket er gjennomført. Rekkefølgekravet gjelder ikke følgende tiltak: Riving 
av bebyggelse på gnr/bnr 7719/33, omlegging av Dyrgravveien og fradeling/sammenføyning av 
eiendom. 
• skal det være utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) som redegjør for hvordan aktuelle 
miljømål skal ivaretas gjennom detaljprosjektering og byggeprosess. Miljøoppfølgingsplanen skal 
bl.a. redegjøre for massebalanse og massetransport. Rekkefølgekravet gjelder ikke følgende tiltak: 
Riving av bebyggelse på gnr/bnr 7719/33, omlegging av Dyrgravveien og fradeling/sammenføyning av 
eiendom. 
 
Før det gis rammetillatelse for tiltak innenfor felt BU og felt BAI: 
• skal det være utarbeidet en tiltaksplan for beskyttelse av vegetasjon og naturmiljø som skal 
bevares innenfor feltene. Rekkefølgekravet gjelder ikke følgende tiltak: Riving av bebyggelse på 
gnr/bnr 7719/33, omlegging av Dyrgravveien og fradeling/sammenføyning av eiendom. 
 
Før det gis rammetillatelse for tiltak innenfor planområdet: 
• skal det være utarbeidet en plan for gjennomføring av anleggsperioden, riggplan og plan for sikring 
av myke trafikanter. Det skal redegjøres for risikoreduserende og avbøtende trafikksikkerhetstiltak. 
Det skal sikres fremkommelighet med utrykningskjøretøy, og adkomst til omkringliggende boliger. 
 
Før det gis rammetillatelse for ny bebyggelse til støyfølsomme bruksformål skal det dokumenteres 
gjennom støyfaglig utredning at støyforholdene tilfredsstiller anbefalte grenser i tabell 3 i Retnings-
linje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442 / 2016. 
 
6.12.2 Før igangsettelse: 
Før det gis igangsettingstillatelse for større bygge- og anleggstiltak innenfor felt BU: 
• skal tiltaksplan mot spredning av forurensning være godkjent av kommunen. 
 
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor felt BU: 
• skal marksikringsplan være godkjent av kommunen og sikringstiltakene i planen skal være 
gjennomført. 
 
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet: 
• skal gjennomføringsplan for anleggsfasen være godkjent av kommunen, og trafikksikkerhets-
tiltakene skal være gjennomført. 
 
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor trafikkområder skal tekniske planer for disse være 
godkjent av kommunen. For tiltak på/langs fylkesveg FV40 Numedalsveien er det Statens vegvesen 
som skal godkjenne de tekniske planene. 
 
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for vann-, overvann- og avløpsledninger, inkludert 
fordrøyningsanlegg skal tekniske planer for disse være godkjent av kommunen. 
 
6.12.3 Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest: 
Før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse skal følgende tiltak være ferdig opparbeidet: 
• Alle utearealer. Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene 
opparbeides så snart som mulig påfølgende vår, og senest innen 1. juli.  
• Før det gis ferdigattest for ny bebyggelse i felt BU skal eksisterende skole, utenom 
gymnastikkbygget, være revet og resterende utearealer og ny ballbane være ferdig 
opparbeidet slik de er beskrevet og godkjent i utomhusplanen. 
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• Alle samferdselsanlegg innenfor planområdet. Ny kjøreadkomst til eiendommen gnr/bnr 
7694/7 skal være sikret, og eksisterende avkjørsel fra FV40 skal være fysisk stengt. 
• Ledningsnett og kabler i Dyrgravveien skal være flyttet, slik at de ligger i veiens nye trasé. 
• Overvannsanlegg med bl.a. fordrøyningsanlegg og infiltrasjonsanlegg i henhold til 
godkjente tekniske planer. 
• Før det gis ferdigattest for tiltak på felt BU skal eiendommene innenfor feltet være 
sammenføyd til én bruksenhet. 
 
 6.13 Utbyggingsavtale 
Aktuelle forhold som må avklares: 
• Kommunen og forslagsstiller/tiltakshaver skal samarbeide om en løsning for en ny avlastningstrasé 
for overvann fra planområdet og ned til Numedalslågen. 
 
6.14 Økonomiske konsekvenser 
Aktuelle forhold som må avklares: 
• Eneboligtomt gnr/bnr 7719/33 (Dyrgravveien 3) skal innløses og arealoverføres til skoletomta. 
 

7. Illustrasjonsprosjekt 
 

 
BYGGETRINN 1: Ny 1,5-parallell barneskole med eksisterende gymnastikkbygg. Sett fra SØRVEST.          Illustrasjon: GASA 

Det vedlegges to illustrasjonsplaner og illustrasjoner av framtidige bygg som ikke er gjenstand for 
vedtak og derfor ikke juridisk bindende. Det vil være andre aktører som kommer til å prosjektere den 
nye bebyggelsen og utomhusanlegget innenfor detaljreguleringsplanens rammer. 
• Illustrasjonsplan for byggetrinn 1 (BT1): 1-5-parallell skole med eksisterende gymnastikkbygg. 
   Skolen får ca. 300 elever og ca. 35 årsverk, hvorav 28 undervisningspersonell. 
• Illustrasjonsplan for byggetrinn 2 (BT2): 2-parallell skole med et nytt, større gymnastikkbygg. 
   Skolen får ca. 400 elever og ca. 45 årsverk, hvorav 36 undervisningspersonell. 

Planforslaget sikrer en utnyttelse av byggeområdet som er tilpasset det aktuelle tiltakets 
størrelse/areal fullt utbygget som vist på illustrasjonene med 2-parallell skole. 
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Illustrasjonen viser byggetrinn 1 med en 1,5-parallell skole som kan utvides til 2-parallell med et tilbygg (se punkt 5.1). 
Illustrasjon: Feste AS landskapsarkitekter. 

 
BYGGETRINN 1: Ny 1,5-parallell barneskole med eksisterende gymnastikkbygg. Sett fra SØRØST.            Illustrasjon: GASA 
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Illustrasjonen viser byggetrinn 2 med maksimal utbygging av skoletomta, felt o_BU, inklusive nytt, større gymnastikkbygg. 
Ny 7'er-bane er vist på vestre del av tomta, inn mot åsen. - Illustrasjon: Feste AS landskapsarkitekter. 

 
BYGGETRINN 2: Ny 2-parallell barneskole med nytt gymnastikkbygg. Sett fra SØRØST.               Illustrasjon: GASA 
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8. Forhåndsuttalelser og innspill 
 
Innspill til oppstartsmøtet 26. februar 2019 
Innspill fra hver fagetat og Skavanger skole er tatt inn i referatet fra Kongsberg kommune. 
 
Varsel om oppstart 
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 08.03.2019 i Laagendalsposten og Kongsberg kommunes 
hjemmeside. Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev eller e-post 08.03.2019. 
 
Innkomne bemerkninger etter varsel om oppstart 
Etter kunngjøring/varsling om oppstart av planarbeidet, har det kommet inn 9 innspill. Nedenfor 
følger et resymé  av innspillene og forslagsstillers kommentarer. Et samledokument med innspillene i 
full tekst er vedlagt planforslaget. 
 
Liste over innkomne forhåndsuttalelser og innspill 
 
Statlige instanser 

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken   14.03.2019 
2. Buskerud Fylkeskommune   28.03.2019 
3. Statens vegvesen    14.03.2019 

Organisasjoner 
4. Skavanger skole v/rektor   29.03.2019 
5. Samarbeidsutvalget (SU), Skavanger skole 29.03.2019 
6. Brakar AS (busselskap)    15.03.2019 
7. Kongsberg idrettsråd    12.03.2019 
8. Kongsberg idrettsforening (KIF-Fotball)  24.03.2019 

 
Private 

9. Adv. Holmen pva. familien Hansen (7719/33) 17.03.2019 
 
 
Resymé av innkomne forhåndsuttalelser og forslagsstillers kommentarer 
 
Statlige instanser 
 
1. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

• Fylkesmannen ber om at det legges vekt på medvirkning fra barn og unge i det videre 
planarbeidet, og ber kommunen vurdere å foreta barnetråkkregistrering for å tilrettelegge 
utearealene best mulig.  
• Trafikksikkerheten må ivaretas og utredes spesielt med tanke på barn og unge og hensynet til 
myke trafikanter. Ber om at det legges vekt på at en større andel av elever og ansatte skal kunne 
gå og sykle til skolen.  
• Veitrafikkstøy må utredes for skolebebyggelsen og uteoppholdsarealene. Støyutredning bør 
følge planforslaget ved offentlig ettersyn, og støytiltak bør innarbeides i planen. 
• Det må redegjøres for hvordan miljørettslige prinsipper i naturmangfoldlovens §§ 8-12 er fulgt 
opp i saken, og hvordan natur- og landskapsforhold er lagt til grunn for utformingen av planen. 
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• Klimahensyn skal vektlegges i valg av energiforsyning løsninger for oppvarming. 
• Universell utforming skal vektlegges. 
• Det må utarbeides en ROS-analyse som skal følge planforslaget ved offentlig ettersyn, og at 
eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 

 
Forslagsstillers svar til Fylkesmannen:  
Innspillene er tatt til følge i planforslaget.  
• Forslagsstiller har hatt møte med skolens ledelse om programmering og utforming av 
utomhusanlegget, og muligheten for å gjøre dette til et tema for elevenes medvirkning i 
forprosjektfase. Barnetråkk er registrert, vist i illustrasjonsplanen og gangforbindelsen sikret i 
bestemmelsene. 
• Trafikksikkerheten er ivaretatt gjennom trafikkanalysen som vedlegges planforslaget, 
konklusjonene er innarbeidet i planen og sikret i bestemmelsene. Skolens parkering og kjøreadkomst 
med "kiss & ride" er flyttet østover, nær FV40 Numedalsveien, slik at trafikkbelastningen innover 
Dyrgravveien blir redusert. Fortau langs Dyrgravveien oppgraderes og forlenges igjennom 
planområdet. Langs skolens søndre grense anlegges en snarvei inn til skolegården fra gang-
/sykkelveien under FV40. Antall sykkelparkeringsplasser er iht. kommuneplanens bestemmelse 90% 
av antallet elever, og er tenkt spredt i anlegget som vist i illustrasjonsplan. 
• Veitrafikkstøy er beregnet i et fagnotat som er vedlagt planforslaget, konklusjonene er innarbeidet i 
planen og sikret i bestemmelsene. Plasseringen av det nye skolebygget lengst øst på tomta, ut mot 
FV40 Numedalsveien, vil skjerme uteoppholdsarealet på vestsiden av bygget mot trafikkstøy og støv 
fra FV40. Skolens parkering og kjøreareal for varelevering, renovasjon og av-/påstigning ("kiss & 
ride") er etablert i støyutsatt sone mellom skolebygget og FV40. 
• Det er utarbeidet en fagrapport om naturmangfold som er vedlagt planforslaget. Konsekvensene av 
tiltaket vurderes som små for viktig naturmangfold. Rapporten er under oppdatering nå etter at 
snøen har smeltet og det er mulig å gjøre registreringer i terrenget. Viktige naturkvaliteter er sikret i 
plankart og bestemmelsene med hensynssoner H560 Bevaring naturmiljø. 
• Skolen skal utføres etter passivhusstandard eller bedre, i henhold til kommunestyret vedtak om 
oppføring av ny Skavanger skole. Plusshusstandard skal vurderes. 
• Universell utforming av utomhusanlegget er sikret i bestemmelsene. 
• ROS-analyse er utarbeidet og er vedlagt planforslaget og konklusjonene er vurdert i planarbeidet. 
  
2. Buskerud Fylkeskommune 

Planfaglige innspill: 
• Det anbefales at medvirkning og involvering av ulike grupper av barn og unge blir sentralt i 
planarbeidet. Det vises til RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, samt flere 
rundskriv, veiledere, rapporter og «verktøykasser».  
• Det nevnes sikring mot støy, trafikkfare og annen helsefare. Det anbefales 
minimumsbestemmelse for antall sykkelplasser, og å tilrettelegge gode for løsninger for 
sykkelparkering med helt eller delvis overdekning. Bilparkering bør beregnes med 
maksimumsbestemmelse. Det anbefales å fortrinnsvis legge bilparkering under bakken m.t.p. 
uteareal og hensiktsmessig arealbruk.  

Kulturminnefaglig innspill: 
• Potensialet for funn anses som lavt. Ikke behov for registrering før de uttaler seg til 
planforslaget. Det bes om at det legges inn bestemmelser som sikrer meldeplikt dersom det 
gjøres funn under grave- og anleggsarbeid. 
• Det vises til bestemmelser for et nærliggende, verneverdig løkkelandskap (øst for 
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Tangentjernet - Futentass) i KP § 1.16. Det finnes to bevaringsverdige steingjerder innenfor 
planområdet som anbefales regulert til bevaring med hensynssone H570 Bevaring av kulturmiljø 
og tilhørende bestemmelser. 

 
Forslagsstillers svar til fylkeskommunen:  
Innspillene er tatt til følge i planforslaget, med unntak av anbefalingen om å legge parkering under 
bakken. Parkering under bakken ansees ikke som aktuelt på denne tomta. 
 
Planfaglige innspill: 
• Overordnete føringer, planer, retningslinjer, lovverk og forskrifter med mer er fulgt opp i plan-
arbeidet.  
• Se svar til Fylkesmannen når det gjelder barn og unges medvirkning i planleggingen, trafikksikker-
het, sikring mot støy, og sykkelparkering.  
• Bilparkering er vurdert konkret i planarbeidet og er underlagt et maksimumskrav.   
 
Kulturminnefaglig innspill: 
• Meldeplikt ved funn av automatisk fredete kulturminner er sikret i bestemmelsene. 
• De to steingjerdene er sikret med hensynssone H570 i plankart og bestemmelsene. 

 
3. Statens vegvesen 

Trafikkanalyse: 
• Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og 
de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. Trafikksikkerhet for myke 
trafikanter (herunder skoleveger) må avklares.  
• Varslet planområde synes ikke å ivareta eventuell flytting av krysset med Dyrgravveien. 

Detaljplan og gjennomføringsavtale: 
• Ved endring av fylkesvegnettet stilles det krav om teknisk detaljplan før offentlig ettersyn, og 
det må inngås en gjennomføringsavtale med vegvesenet før tiltak kan iverksettes. 
 
Byggegrenser og støy: 
• Normal byggegrense for fylkesveier er nå 50 m. 
• For regulering av støyømfintlige formål nær fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert og 
nødvendige tiltak innarbeidet i planen. 
 
Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot evt. planforslag som ikke er i samsvar med 
nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene. 
 

Forslagsstillers svar til Statens vegvesen (SVV):  
Innspillene er tatt til følge i planarbeidet. 
 
Trafikkanalyse: 
• Trafikksikkerheten er ivaretatt gjennom trafikkanalysen som vedlegges planforslaget, 
konklusjonene er innarbeidet i planen og sikret i bestemmelsene.  
• Før planavgrensningen ble varslet, sjekket fagkonsulent (RiVEI) at nytt kryss får plass til nødvendig 
utvidelse på østsiden av veien, innenfor gjeldene eiendomsgrenser, hvor arealet allerede er regulert 
til Annen veggrunn - teknisk. Bestemmelsene sikrer at det kan etableres en 1,5 m bred fysisk 
trafikkdeler / rabatt mellom utvidet FV40 og eksisterende G/S-vei på østsiden, slik at G/S-veien ikke 
trenger å legges om. 
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Detaljplan og gjennomføringsavtale: 
• Veigeometrien for nytt kryss er i planforslaget prosjektert av RiVEI. Venstresvingsfeltet for 
avkjøring inn i Dyrgravveien er i prosjektert løsning forlenget tilsvarende som krysset er flyttet (20-22 
meter nordover) og nødvendig veiutvidelse for tiltaket skjer, som nevnt, på østsiden av FV40, hvor 
det på den aktuelle strekningen ikke er bebyggelse. Av trafikksikkerhetsmessige grunner skal det 
anlegges en dråpeøy i Dyrgravveien ut mot krysset. 
• Teknisk detaljplan vil bli oversendt til SVV før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.  
• Flytting av krysset medfører konflikt med eksisterende avkjørsel til den private boligeiendommen 
gnr/bnr 7694/7 (Numedalsveien 86), på østsiden av FV40. Av trafikksikkerhetsmessige grunner 
forutsetter planforslaget at avkjørselen stenges. Den nevnte eiendommen har etablert mulighet for 
kjøreadkomst via Fløterveien og Falkeløkka. 
 
Byggegrenser og støy: 
• Nytt skolebygg ligger utenfor 50 meter byggegrense langs FV40. Langs FV40 gjennom Skavanger 
ligger for øvrig bebyggelsen tettere på fylkesveien enn 50 meter, både sør og nord for planområdet. 
• Veitrafikkstøy er beregnet i et fagnotat som er vedlagt planforslaget, konklusjonene er innarbeidet i 
planen og sikret i bestemmelsene. Plasseringen av det nye skolebygget lengst øst på tomta, ut mot 
FV40 Numedalsveien, vil skjerme uteoppholdsarealet på vestsiden av bygget mot trafikkstøy og støv 
fra FV40. 
 
Organisasjoner 
 
4. Skavanger skole v/rektor   

Trafikksikkerhet: 
• Skolen er positive til plasseringen av "kiss and ride" på østsiden av nytt skolebygg, men 
påpeker at det er viktig at løsningen er trafikksikker og med færrest mulig overganger for elever. 
• Det er ønskelig med noen flere parkeringsplasser for lærere. 
• Skolegården er elevenes lekeareal og det er ønskelig at det i forbindelse med bygging av ny 
skole blir stengt av for trafikk inn på skoleområdet. 
 
Flom og overvann: 
Skolen påpeker at overvannshåndtering må forbedres da oppsamling av vannmengder i dag 
utgjør en sikkerhetsrisiko for de yngste elevene. 
 
Ivaretagelse av viktige uteområder: 
• Det må legges til rette for uteaktiviteter hele året, og det må tilrettelegges for et godt egnet 
vinteraktivitetsområde som ivaretar både skli-lek og aking. Skolen foreslår at skli-lek og aking 
kan foregå ut på 7'er-banen, hvis den ikke brøytes vinterstid. 
• Bruk av Idrettsparken, crossbanen og frisbeegolfbanen ønskes forankret i plandokumenter slik 
at dette sikres også for fremtiden. Endrede vilkår må kompenseres for med f.eks. erstatnings-
arealer. 
 
Sykkelparkering: 
• Det må etableres trygge og gode sykkelparkeringsplasser som er godt synlig for alle. Skolen 
ønsker økt antall sykkelparkeringsplasser og tak over disse. 
 
Nærmiljøanlegg: 
• Søppelhåndtering må ivaretas. 
• Overgangen fra skolen til Idrettsparken må sees i lys av at Idrettsparken skal brukes som en del 
av skolens uteområde. 
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Forslagsstillers svar til Skavanger skole: 
Generell kommentar:  
Det er bare de forhold som er relevante å ta opp til vurdering i en regulerings plan som er 
kommentert her. Detaljerte ønsker og krav til utforming og funksjoner i uteoppholdsarealene må 
følges opp i påfølgende forprosjekt. Se for øvrig illustrasjonsplan vedlagt planforslaget.  
NB: illustrasjonsplaner og illustrasjoner av framtidige bygg er ikke gjenstand for vedtak og derfor ikke 
juridisk bindende. 
 
Trafikksikkerhet: 
• Trafikksikkerheten er ivaretatt gjennom trafikkanalysen som vedlegges planforslaget, konklu-
sjonene er innarbeidet i planen og sikret i bestemmelsene. Fortau langs Dyrgravveien oppgraderes og 
forlenges igjennom planområdet. Langs skolens søndre grense anlegges en snarvei inn til skolegården 
fra gang-/sykkelveien under FV40.  
• Bilparkering er vurdert konkret i planarbeidet og er underlagt et maksimumskrav på totalt 46 
biloppstillingsplasser fordelt på to steder i planen: 20 + 2HC plasser øst for nytt skolebygg. 24 plasser 
på eksisterende parkering i vest som også kan benyttes i forbindelse med 7'er-bane, svømmehall og 
gymsal, da dette er aktiviteter som genererer ekstra trafikk. 
• Det reguleres ikke inn krav om fysisk sperre i avkjøringspunktet inn til skolegården. Dette forhindrer 
ikke at bom kan monteres. 
 
Flom og overvann: 
• Fagrapport om VA (vann og avløp) og overvannshåndtering er vedlagt planforslaget, konklusjonene 
er innarbeidet i planen og sikret i bestemmelsene. Kommune (KK) ønsker at overvann hovedsakelig 
skal håndteres åpent og lokalt. Overvann fra naboeiendommer og arealer på oversiden skal i 
utgangspunktet ledes sikkert forbi skoletomten, men det er likevel aktuelt å gjøre enkle tiltak for å 
forsinke/infiltrere mest mulig av disse vannmengdene på skoletomten og i bjørkeskogen.  
• KK ønsker for øvrig at det skal etableres en ny flomvei østover fra planområdet og ned til Lågen. 
Dette skal løses i et samarbeid mellom KK og Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE). 
 
Ivaretagelse av viktige uteområder: 
• Dette er sikret i plankart og bestemmelser, med unntak av tilgjengelighet til bruk av Idrettsparken. 
Planforslaget kan ikke legge bestemmelser på arealer utenfor reguleringsplanens avgrensning. For 
øvrig er Idrettsparken kommunalt eid og driftet, og således allmenn tilgjengelig. 
 
Sykkelparkering: 
• I dag har skolen 140 sykkelplasser med tak. Dette tilsvarer 70% av antall elever (ca. 200 elever).  
Planforslaget sikrer at kommuneplanens retningslinjer følges: Antall sykkelparkeringsplasser er økt til 
90% av antall elever. Dette tilsvarer 270 sykkelplasser for 1,5-parallell skole (ca. 300 elever) og 360 
sykkelplasser for 2-parallell skole (ca. 400 elever). Sykkelplassene er tenkt fordelt i anlegget som vist 
på illustrasjonsplan. Minimum 50% av sykkelplassene skal være overdekket. 
 
Nærmiljøanlegg: 
• I skolens kjøreadkomstsone etableres renovasjon, stopplomme for varelevering og 8 plasser til av- 
og påstigning ("kiss & ride"). Det skal anlegges nedgravde avfallsbrønner nær avkjørselen fra 
Dyrgravvein, med stopplomme for renovasjonsbil. Renovasjon antas sortert i 3 fraksjoner: 
restavfall/organisk avfall, plast og papir. 
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5. Samarbeidsutvalget (SU) ved Skavanger skole: 
Overflatevann og flomfare: 
• SU mener at flom og overvannshåndtering må utredes i plansaken, og at viktige tiltak må 
innarbeides i rekkefølgekrav i forbindelse med bygging av ny skole. 

Trafikksikkerhet: 
• "Kiss and ride" vil være en del av planområdet og det er viktig at hente-bringesituasjonen 
utredes og gis en god løsning med hensyn til trafikksikkerhet. 
• Krysset og innkjøring fra hovedvei, Numedalsveien til Dyrgravveien, fremstår i dag som 
uoversiktlig og at fartsgrensen ikke overholdes. Det er ønskelig at det gjøres tiltak for å forbedre 
denne sitasjonen, f.eks. med fartsdump og nedsatt fartsgrense noen hundre meter lengre sør på 
Numedalsveien. 
• Det er ønskelig at det tilrettelegges for parkering i forbindelse med 7'er-bane, svømmehall og 
gymsal, da dette er aktivitet som genererer ekstra trafikk. 
• Skolegården er elevenes lekeareal også på fritiden og bør sikres mot biltrafikk med f.eks. en 
bom. 
• SU forventer at det tilrettelegges for trygg skolevei. 
 
Størrelse på uteareal 
• Det ønskes vedtaksfestet rett til bruk av Bjørkelunden og Idrettsparken, også for fremtiden. 
Evt. Må det planlegges for erstatningsareal for å sikre et stort nok uteareal/lekeareal. 
 
Skolen som skolebygg og nærmiljøanlegg 
• Elevmedvirkning 
• Sambruk av uteområdet for mennesker i alle aldre 
• Søppeldunker 

 
Regulert friluftsområde mellom skolen og idrettsparken 
• SU støtter forslaget om at Bjørkelunden blir underlagt hensynssone naturbevaring og ivaretatt 
som lekeareal for elevene. 

 
 
Forslagsstillers svar til Samarbeidsutvalget (SU):  
Se forslagsstillers svar til Skavanger skole. 
 
 
6. Brakar AS 

Brakar kjører buss linje 401 i nedre del av Dyrgravveien. Bussen kommer fra Rådyrveien i retning 
Kongsberg. Busselskapet ber om at det tilrettelegges for at bussen får framkommelighet og at 
bussholdeplassen ivaretas. 

 
 
Forslagsstillers svar til Brakar AS:  
Innspillet tas til orientering. 
 
 
7. Kongsberg idrettsråd 

Kongsberg kommune anmodes om å vurdere å etablere en midlertidig eller permanent 
erstatningsbane for 7'er-banen på skoletomta. Idrettsrådet mener det vil være uakseptabelt at 
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Kongsberg Idrettsforening (KIF) skal miste en viktig treningsflate i en periode på 3 år, mens 
skolen oppføres. Idrettsrådet mener en permanent 9'er-bane på "Blekajordet" vil være mer 
økonomisk gunstig, mer langsiktig riktig, og vil samtidig gi skolen et vesentlig større 
uteoppholdsareal til framtidig disposisjon.  
 

 
Forslagsstillers svar til Kongsberg idrettsråd:  
Innspillet overlates til kommunen å vurdere. En eventuell erstatningsbane utenfor planområdet er 
ikke tatt inn som et premissgivende forhold i plansaken. 
 
 
8. Kongsberg idrettsforening (KIF-Fotball) 

KIF-Fotball er sterkt uenig i at 7'er-banen ved skolen skal legges ned ved igangsetting av 
byggetiltaket, for deretter å bli reetablert etter 3 sesonger, når skolen står ferdig. KIF omtaler 
det som "et sterkt politisk signal" dersom det største fritidstilbudet til ungdom i Kongsberg blir 
nedprioritert. KIF-Fotball ønsker at en erstatningsbane for 7'er-banen skal etableres på 
Blekajordet før 7'er-banen blir fjernet, og at erstatningsbanen skal være en 9'er-bane, 
fortrinnsvis tilrettelagt med en boble over banen med tanke på vintertrening. 

 
 
Forslagsstillers svar til KIF-fotball:  
Innspillet overlates til kommunen å vurdere. En eventuell erstatningsbane utenfor planområdet er 
ikke tatt inn som et premissgivende forhold i plansaken. 
 
 
Private 
 
9. Advokat Holmen på vegne av Åse Berit og Egil Hansen (gnr/bnr 7719/33): 

Hansen er i forhandlinger med Kongsberg kommune om at kommunen skal erverve 
eiendommen gnr/bnr 7719/33, Dyrgravveien 3. Ervervet betinger fra Hansen side at partene 
kommer frem til en akseptabel pris for eiendommen som setter Hansen i stand til å erverve en 
tilsvarende eiendom med tilsvarende bruksmuligheter og kvaliteter. 

 
 
Forslagsstillers svar til familien Hansen:  
Innspillet tas til orientering. 
 
 


