
Idedugnad 27800

Kongsberg kommune, Viken fylke
Øverst i Lågendalen, nederst i Numedal 

Visjon: TEKNOLOGIBYEN KONGSBERG - Vekst gjennom kunnskap og kultur

400 år gammel industriby. 800 km2
27 800 innbyggere. Vekst 0,9 %. Vekst i alle grupper med 
unntak av aldersgruppene 1-5 år og 90 år og eldre. 
Kongsberg by regionsenter, Hvittingfoss lokalsenter, 
Jondalen og Efteløt som nærsentre.
Byplanen til Christian IV la grunnlaget for Vestsida med 
boliger, rådhus og kirke, mens jernbane og stasjon 
definerte Nymoen som handelsbydelen. 



NYMOEN

• Handel
• Samferdsel 
• Reiseliv 
• Bolig
• Hotell



VESTSIDEN

• Utdanning
• Kulturmiljø
• Offentlige institusjoner



Kongsberg sentrum 

Side 4



Kompaktbystrategi, men 3 sentre?



Fire innsatsområder i kommuneplanen
• Næringsutvikling
• Vekst og attraktivitet 
• Klima 
• Kommunale tjenester i endring

Legge til rette for videreutvikling av sentrum med mer byliv og flere møteplasser:
Utvikling og arealbruk som bygger opp under mer byliv.
Elvepark med fysisk opprusting og aktiviteter.
Utvikling av kunnskaps- og kulturinstitusjoner, eksisterende og nye.
Sentrumskjernen prioriteres med opprusting av by- og gaterom.
Legge godt til rette for gående og syklende i sentrum.



Rullering av arealdelen 2019-2030

Videreutvikle bysentrum med en 
konsentrert bykjerne samtidig som 
småbypreget ivaretas. 
Legge til rette for mer byliv og møteplasser.



Arbeid med ny arealdel. Byutviklingsprosjekt

Byens historiske egenart og bebyggelse skal vies 
betydelig plass ved siden av de kravene som et 
bysentrum setter til byrom, urbanitet, handel 
og opplevelser, slik at byen også kan bli en 
møteplass for aktiv bruk. Vurdering av bruk og 
utvikling av byens møteplasser inngår i 
oppdraget.

Sentrums forhold til Lågen skal vies ekstra 
oppmerksomhet med tanke på bedre og mer 
opplevelsesorientert utnyttelse av så vel elven 
som elvebredder, både for bebyggelse og bruk. 
Hvordan elva kan inngå i byutvikling er en del av 
oppdraget.



Utfordringer
Europaveien legges utenfor sentrum
Manglende organ for gjennomføring av tiltak i sentrum
De nye nabolagene i randsonen og de mange arbeidsplassene i Teknologiparken har gitt sentrum et 
stort oppland, men i hverdagen er det lite synlig. 
Gårdeiersamarbeid
Sentrum preges stedvis av øde gater, tomme bygg, parkerte biler og veianlegg. 



Mange utredninger



Spørreundersøkelse



Hvem skal byen være for? Hva savner du i sentrum?



ByLab i Storgata
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