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Forord

Vi vil takke alle som velvilligst har stilt til samtaler og møter i forbindelse med dette arbeidet, 
og gitt til beste sin kunnskap og sine meninger om situasjon og utvikling i Gruveåsen. Det 
resultatet som foreligger i form av denne rapporten er allikevel Østlandsforskning sitt ansvar 
alene.  

Lillehammer, 9. april 2008

Kristian Lein Tor Arnesen

forskningsleder prosjektleder
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Berget

9

Skogliene vest for Kongsberg, opp mot Knutefjell, kalles for Gruveåsen. Inni fjellet og på dag-
overflaten utfoldet det seg gjennom en årrekke et intenst arbeidsliv. De legendariske sølvfore-
komstene på gruvefeltene Underberget og Overberget var hovedfeltet til Kongsberg Sølvverk, 
Norges største bedrift i førindustriell tid. Her lette bergmenn etter sølvforekomster, brøt løs 
malm og gråberg og fraktet det opp i dagen, skilte ut sølvholdig stein og foredlet den videre.

I dag er Gruveåsen et særpreget, fredet kulturlandskap, med mange bevarte minner etter berg-
verksdriften. Kulturminnene stammer først og fremst fra stordriften på 1700-tallet, men det fin-
nes spor fra det meste av Sølvverkets driftstid fra 1623 til 1958. Folk på tur kan her kombinere 
naturopplevelse og flere århundrers kulturhistorie.

Bergmennene tok i bruk store tekniske systemer etter tysk mønster i den krevende jakten etter 
sølv mot fjellets dyp som startet på 1600-tallet. Restene etter vannkraftsystemets mange dam-
mer, renner og hjulstuer, de utallige gruveåpninger og «berghalder», tipphauger med uholdig 
stein, inskripsjoner hogd inn i fjell og andre kulturminner gjør Gruveåsen til et spennende og 
verneverdig kulturlandskap. 
(Faksimile fra Norsk Bergverksmuseum)



Oppsummering

Det følgende er en oppsummering med vekt på perspektiver, sentrale argumenter og vurde-
ringer som følger av dette. For enkeltforslag, ytterligere premisser osv vises til hovedteksten.

Gruveåsen er berget som fødte byen.  Den overordnede endringen etter avviklingen av 
Kongsberg Sølvverket som industriforetak er en transformasjon av Gruveåsen fra tungindustri-
område til å være et unikt emne for rekreative aktiviteter og opplevelser. Kongsberg har en 
svært gunstig plassering på Østlandet i et rekreasjons- og opplevelsesperspektiv. Med rundt en 
times kjøring er det et stort tilfang av potensielle brukere fra de tunge befolkningsområdene til 
en rekke av de aktiviteter som drøftes i det følgende. En kommuneplan – som et overordnet 
planverktøy som forutsetningsvis skal peke ut utviklingsbaner for Kongsberg -  har i et 
rekreativt perspektiv en betydning som går langt ut over Kongsberg selv. 

Gruveåsen har vært et meget tungt utviklet og utnyttet tungindustriområde for Kongsberg og 
nasjonen. Bergets ressurser vært sentrale emner for verdiskapning som byen har evnet å utnytte 
for økonomisk, sosial og kulturell utvikling. I dag har området utspilt sin rolle som tungindustri-
område. Områdets materielle industrielle kulturmiljø er vernet som kulturmiljø etter Lov om 
kulturminner1. Vern av kulturmiljø er ikke vern av summen av de kulturminner2 som er i miljø-
et. Det er da også en umulig oppgave å aktivt verne alle kulturminnene3 i dette kulturmiljøet – 
med mindre villet forfall skal gis status som vern, som jo uten videre kan omfatte alt. Det bør 
ikke skje.

Det samme tungindustrielle kulturmiljø er i dag emne for viten- og opplevelsesaktiviteter. Disse 
er allerede til dels utviklet både ikke-kommersielt og kommersielt. Det er grunn til å peke på at 
potensialet for ytterligere utvikling av kunnskaps- og kulturbaserte aktiviteter – både kommersi-
elle og ikke-kommersielle – framstår som betydelig for aktører som evner å ta fatt i det. Enhver 
utvikling av kunnskaps- og kulturbasert virksomhet basert på det potensialet som Gruveåsen 
frambyr, er avhengig av at de forvaltningsstrategier som vernemyndighetene legger opp

1. gir handlingsrom for initiativ og ideer fra både ikke-kommersielle som kommersielle 
aktører

2. utvikles i tett samarbeid med Kongsberg kommune sitt arbeide med overordnede 
planverk som kommuneplan mv. 

1 Se fotnote 5 for definisjoner og lovgrunnlag.
2 Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokalite-
ter det knytter seg historisk hendelse, tro eller tradisjon til (kulturmiljø er områder hvor kulturminner inn-
går som del i en større helhet eller sammenheng). Kulturminner kan for eksempel være bygninger, grav-
hauger, tufter, båter eller veifar. Disse kan være fra tidligere tider eller fra vår egen tid. Det skilles mel-
lom løse og faste kulturminner. Faste kulturminner er forankret i bakken. (http://www.byggsok.no/bsinfo/
planinfo/dok/plfaglig/53_04.php) 
3 Da mener vi vern i kulturminneforstand – dvs restaurere og beholde mest mulig orginalt og bruke 
orginale teknikker – og så konservere for å sikre mot ødeleggelser.   

10



Den første premissen er ennå et godt stykke unna en løsning, og her mener vi kommunen bør 
presse på for å skape handlingsrom. Det burde være mulig å finne løsninger her som befinner 
seg godt innenfor lovgrunnlaget for fredningen, dvs gi rom for virksomhet og ferdsel i fred-
ningsområdet som ikke motvirker formålet med fredningen. Snarere kan man hevde at det tjener 
fredningsformålet. Forvaltningsprinsippet på objektnivå er her en nøkkel. Kulturminnet Sølv-
verket inneholder så mange og teknisk komplekse kulturminner (se for eksempel Helleberg 
2002, Berg 2007) at det ikke er mulig å gjennomføre et vedlikehold av alle som kulturminner. 
Flertallet av kulturminner vil bli overlatt til forfall. Etter vår oppfatning bør en forvaltningsplan:

(a) sondere klart mellom de kulturminner som er sentrale for å bevare kulturmiljøet, og
(b) velge hvilke som kan utvikles / utnyttes kommersielt eller ikke-kommersielt som opp-

graderte og gjerne endrede opplevelsestilbud – dvs tilbud som utnytter kulturminner og 
/ eller -historie.

Punkt (b) mener vi gir rom for aktører som ønsker å utnytte Gruveåsens kulturelle ressurser til å 
lage opplevelsestilbud av en type som krever at kulturminner tas i bruk, men ikke under kravet 
om kulturminnefaglig teknisk autentisitet. Slike anlegg kan – sammen med kulturminnene som 
forvaltes strengt kulturfaglig – gi et verdifullt bidrag til formidlingsoppgavene. Å formidle 
kulturmiljøet bør være overordnet villet forfall av enkeltobjekter.

Sølvverkskogen ligger i Kongsberg og Flesberg kommuner, i hovedsak mellom Nu-
medalslaagen og grensa mot Telemark. Den dekker således et område som går ut over det om-
rådet som er i fokus her. ¾ av Sølvverkskogen er produktiv skog og representerer i rasjonell 
drift betydelig verdier for Statskog som eier. Kulturmiljøvernområdet utgjør ¼ av det samlede 
produktive arealet til Sølvverkskogen, og utgjør således en betydelig andel av driftsøkonomien. 
Det er vårt inntrykk at Statskog har et godt samarbeide med de andre aktørene i Gruveåsen. Det 
bør være et mål å drive skogen i åsen så forstlig rasjonelt som mulig. Hensynstaken til de mange 
kulturminner betyr økte kostnader og redusert lønnsomhet. En lite lønnsom skogsdrift vil være 
til stor ulempe for både verneformålet og flere typer bruksinteresser. Det er en grunn til at en 
forvaltningsplan for området klarere bør sondere mellom typer kulturminner innenfor 
kulturmiljøvernområdet, som skissert under punkt (a) og (b) foran. Slik kan skogbruksvirk-
somheten holde kostnadsnivået nede i verneområdet, og investere i et langsiktig og strategisk 
utvalg av kulturminner.

Skogbruket har en sentral rolle i en flerbruksammenheng, og sambruk av skogsbilveier for 
mange aktivitetsformål er en nøkkel her. Det foreligger en grundig landskapsplan for Sølvverk-
skogen (Statskog 2008). Andre aktivitetsplaner – det være seg grøntstruktur-, sti og løypeplaner, 
idretts- og rekreasjonsplaner mfl – bør i sine rulleringer utvikles sammen med ulike 
landskapsplaner. 

Som grunneier av verneområdet er Statskog også eier av kulturminnene. Det gir Statskog et 
økonomisk ansvar for vedlikehold og sikring. Dette står fast som krav til Statskog. Allikevel er 
det etter vår oppfatning viktig å ha et realistisk forhold til grunneiers evne og vilje til å bære 
kostnadene: For det første må sikring mot personulykker nødvendigvis prioriteres, i seg selv en 
teknisk, driftsmessig og økonomisk krevende oppgave som grunneier må prioritere. Dernest er 
ikke mulig å vedlikeholde alle kulturminneobjektene. Det er derfor viktig av såvel økonomiske 
grunner som for muligheten for å føre en «taktisk krig mot forfallet» at grunneier går inn i en 
åpen debatt med vernemyndighetene om økonomiske forpliktelser og planmessige løsninger, og 
at grunneier stiller krav til at vernemyndighetene om at det blir utviklet en rasjonell forvalt-
ningsplan.

Gruveåsen og Knutefjellområdet er bymark for Kongsberg. En bymark skal tilfredsstille 
mange aktivitets- og opplevelsesbehov. Mange grupperinger melder seg på med sine interesser 
og forutsetninger med varierende behov for tilrettelegging og tilhørende muligheter for flerbruk. 
Bymark-funksjonen vil ha en naturlig prioritet i kommuneplanprosessen.
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Vernestatus gjør også at området som grøntområde er sikret. Skogbruksvirksomheten er viktig 
for å forhindre en gjengroing som er en uønsket utvikling for dette området4. Det er få typer na-
turbruk i Gruveåsen – om noen – som får sine muligheter beskåret av et skogbruk som driver en 
moderat flatehogst med kvistrydding. Rent estetiske hensyn kan etter vår oppfatning ikke tilleg-
ges avgjørende vekt i dette området og i denne sammenheng.

Gruveåsens topologi gir muligheter for aktiviteter som alpine skiaktiviteter og flere typer 
bakkebruk om sommeren. Kongsberg skisenter utnytter dette. Virksomheten i sin nåværende 
form og en videre utvikling av aktivitetstilbud som en slik kommersiell aktør kan drive fram, 
bør i utgangspunktet gis handlingsrom – også innenfor verneområdet. Igjen er det viktig å peke 
på behovet for:

1. En klarere sondering mellom kulturminner og deres vedlikeholds og bruksstrategier: 
Hva skal vedlikeholdes på hvilket nivå og hva kan overlates til friere bruk – alt under 
bibehold av å verne og formilde et industrikulturmiljø som et miljø med fokus på hel-
het og varierte formidlingsformer?

2. En prosess hvor det etterstrebes en klar sammenheng mellom de forskjellige planer i 
kulturmiljøvernområdet: Forvaltningsplan for kulturminnene for så vidt det kreves for å 
bevare kulturmiljøet, landskapsplan og driftsplaner for skogbruket, kommuneplan (med 
oppfølgende planer for idrett, for grøntstruktur osv) – og en ny plantype vi mener bør 
utarbeides spesifikt: Næringsutvikling basert på ressursene i Gruveåsen. Denne bør 
være del av en samlet plan som kan utvikles som en markaplan. 

Med Kongsberg sin byvekst og sine byvekstmål trekkes Gruveåsen inn i debatten om byens 
areelle og funksjonelle behov. Kongsberg Sølvverk verneområde er vernet for vanlige kom-
munale utbyggingsformål. Aktuelle spørsmålet er dermed: 

● Hvordan bruke randområdene mellom byen i dag og vernegrensen i Gruveåsen? Kan 
det utarbeides ledende prinsipper for arealbruken her? 

● Bør det trekkes en markagrense et sted i denne sonen?
● Bør det lages en markaplan som også omfatter disse områdene?

Vår vurdering er at områdene bør brukes til å støtte opp under utviklingen av det vi kan kalle for 
rekreativ virksomhet og opplevelses- og formidlingsnæringer som utnytter Gruveåsens kultu-
relle og naturgitte ressurser – det kunne i dette tilfellet kanskje kalles for markanæringer? Hva 
det konkret kan bety av kommersiell og ikke-kommersiell utvikling faller utenfor mandatet for 
denne vurderingen – men det gis noen eksempler i hovedteksten for å illustrere poenget. 

Det bør etter vår oppfatning ikke trekkes noen markagrense utenfor verneområdet. Vernet har 
definert en markagrense. I dette tilfellet er ikke det sentrale poenget vern av randsonen, men en 
styrt og bevisst bruk.

Derfor bør det etter vår oppfatning lages en markaplan som omfatter verneområdet og 
randområdene sett i sammenheng. En slik markaplan bør avspeile prinsipper for bruk av 
randområdene. Det sentrale grepet her er som skissert foran: Bruk av og virksomhet i 
randområdene bør være av en slik art at de direkte  fremmer kommersiell og ikke-kommersiell 
utnyttelse av kulturelle og naturgitte ressurser i verneområdet. 

4En tilstand som dessuten vil få gå sin gang i både Barmen barskogvernområde og Kolknuten barskog-
vernområde.
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1 Spørsmålene

1.1 To vedtak og fire spørsmål

Ved to anledninger har sentralmaktens vedtak og inngrep formet Gruveåsen og med det byen 
sin historie på måter som kommuneplan nå skal takle til beste for byens befolkning og ut-
vikling:  

● Kongen proklamerte 21. desember 1623 et såkalt «åpent mandat om dem, som ulovlig  
har solgt sølverts og malm» (sitat hentet fra Såtvedt 1999). Det var hevd for å anse slike 
verdifulle forekomster som noe som tilhørte kronen. Christian 4. reise så snart han 
kunne til Norge for å ta sølvkilden i øyesyn. I følge tradisjonen holdt kongen rast et sted 
oppe i åsen og inntok et måltid ved en stor stein. Herfra skal kongen ha pekt utstedet 
hvor den nye bergstaden skulle anlegges (op cit).

● Kongen i statsråd 15. mai 2003 (etter en periode med midlertidig fredning fra juni 
1992): «Miljøverndepartementet legger med dette fram forslag om fredning av Kongs-
berg Sølvverk i Kongsberg kommune, Buskerud fylke, som kulturmiljø5 etter lov av 9.  
juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 20. Kulturmiljøet utgjør et areal på 30,6 km2. ...  
Formålet med fredningen er å bevare et nasjonalt og internasjonalt kulturhistorisk ver-
difullt, industrielt kulturmiljø med fysiske spor fra over 300 års gruvedrift etter sølv.  
Fredningen omfatter så vel overordnede trekk i kulturmiljøet, som enkeltelementer og 
sammenhengen mellom disse elementene. ... Den foreslåtte fredningen berører skog-
bruks- og friluftslivsinteresser.» (MD 2003)

1.1.1 Næringsliv
I 380 år mellom de to vedtakene har Gruveåsen vært en premissleverandør for byens utviklin-
gen. Riktignok har bergverksvirksomheten hatt varierende økonomisk og politisk betydning 
gjennom disse årene, men hva som skjedde og ikke skjedde i Gruveåsen har til enhver tid vært 
viktig. Berget skapte byen gjennom arbeid og intensiv utnyttelse og tapping av naturressurser. 
Kongsberg Sølvverk (1623 – 1958) var Norges første bergverk i varig drift. Verket var av de 
største sølvverkene i Europa. Det ble samlet produsert 1350 tonn sølv ved verket og i tillegg noe 
kobber. For det meste gikk metallet til produksjon av mynter. 

5Lov om kulturminner:
§2 Definisjoner: «...Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større hel-
het eller sammenheng.»  
§ 20 Fredning av kulturmiljø: 
«Et kulturmiljø kan fredes av Kongen for å bevare områdets kulturhistoriske verdi. I fredningsvedtak 
etter første ledd kan Kongen forby eller på annen måte regulere enhver virksomhet og ferdsel i frednings-
området som er egnet til å motvirke formålet med fredningen. Det samme gjelder fradeling eller bortfeste  
av grunn til virksomhet som nevnt i første punktum. Departementet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra 
vedtak om fredning og fredningsbestemmelser for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i det frede-
te området.»
ØF's fotnote. 
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Gruveåsen er derfor – historisk sett for byen – først og fremst et næringsareal. I dag er det også 
et næringsareal. Skogbruket har vært vedvarende og skal fremdeles drives i åsen. Den nye næ-
ringa er det vi i vid forstand kan kalle for kunnskaps-, opplevelses- og fritidsnæringene, reiseliv 
og turisme inkludert. Gruveåsens ressurser er i dag andre enn gruvedriften, men ikke desto 
mindre ressurser som kan levere verdiskapning til byen. Det første spørsmålet er derfor: hvilke 
næringer skal i dag slippe til eller drives på hvilke premisser i og i tilgrensende områder til 
Gruveåsen?

1.1.2 Identitet
Den kultur som berget materialiserer er en industri og arbeiderkultur. Gruvesamfunnet hadde en 
spesiell status. Bergmenn utgjorde en egen stand  og bergstedene hadde sine egne privilegier og 
friheter. De forbindelser som er mellom folk og berg i dag, er skapt ved at folk og samfunn fikk 
utkomme gjennom bearbeiding og foredling av bergets ressurser. Da aktiviteten var på topp i 
1770 arbeidet det 4000 mann ved sølvverket. I tillegg var rundt 2000 bønder sysselsatt med 
skogsarbeid og hestekjøring i tilknytting til gruvedriften. Kongsberg var på denne tiden Norges 
nest største by etter Bergen. Disse forbindelsene er levende aktuell historie, ikke bare som ned-
støvet «nostalgi» eller museale interesser. Det er kulturell «mynt», det er realiteter. 

Gruveåsens betydningen omfatter derfor åsen som en identitetsmarkør – igjen ikke som noe 
utgått på dato, men som en realitet i dag. Berget skapte byen, og byen speiler seg i dag i bergets 
historie. Et bokverkene som feiret byens 375-års jubileum hadde passende nok tittelen «Berg-
staden ved Lågen» (Såtvedt 1999). Kongsberg og Sandvær Historielag sitt 25 års jubileums-
skrift bærer den talende tittelen «Bygda, Berget og Byen» (Helleberg et al 2007). 

De politiske prosessene som omfatter Gruveåsen skaper stort og berettiget engasjement i byen 
nettopp fordi det er berget som fødte byen. Det er, kan man si, en svært levende og sterk lokal 
politisk diskurs knyttet til Gruveåsen. Dette skaper et godt utgangspunkt for det som kalles 
deliberative demokratiske prosesser. Men det reiser også det andre spørmålet: Hvordan skal 
byen forvalte den kulturelle «mynt» - den identitetsmarkøren - som Gruveåsen er for byen?  

1.1.3 Areal
Gruveåsen har også en dominerende plass i landskapsformasjonene som definerer byrommet. 
Her er Gruveåsen ikke bare en grønn eller hvit vegg i byrommet, men også – for å velge et noe 
prosaisk uttrykk - et løft  mot lys og luft, og et løfte om landet bakenfor. Dette byrommet er i 
dag oppfattet som trangt. Slik det er begrenset i dag er oppfatningen at det ikke er plass til byens 
vekst i de kommende tiår6. Dermed trekkes Gruveåsen og liene mellom byen og berget inn i en 
vekst og utbyggingssammenheng og det gir spørsmål nummer tre: Kan og bør deler av disse 
områdene brukes som utbyggingsområder i byveksten? 

1.1.4 Bymark og friluftsliv
Gruveåsen og landet bakenfor er med sin plassering i byens landskapsrom også bymark Kongs-
berg – en ressurs for friluftsliv og rekreasjon for alle sesonger og mange aktivitetstyper.  Hvor-
dan sikre tilgang, bruk og utvikling av området som friluftsområde?

6 Denne oppfatningen kom tydelig til uttrykk i det svært godt besøkte folkemøtet med tema «Kongsberg. 
Hva nå?» som Pensjonistuniversitetet arrangerte 5. februar 2008. Ordføreren gav i sitt innlegg uttrykk for 
at veksten må ha nye områder å bre seg på. 
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1.2 Nasjonale hensyn
Vedtakene om gruvedrift og om fredning markerer med all tydelighet at Gruveåsen har vært og 
er et nasjonalt anliggende. Det heter eksplisitt i verneframlegget at 

«Formålet med fredningen er å bevare et nasjonalt og internasjonalt kulturhistorisk verdifullt,  
industrielt kulturmiljø med fysiske spor fra over 300 års gruvedrift etter sølv.» (MD 2003). 

Området som er fredet er på 30,6 kvadratkilometer, det største fredede kulturmiljø i landet. 

1.2.1 Kulturmiljø og fredning
Gruveåsen har gjennom disse vedtakene alltid vært og er forblir et nasjonal anliggende. Utford-
ringen er å balansere lokale verdier, behov og utviklingsbaner, mot ivaretakelse av verdier som 
er gitt merkelappen nasjonale.

Hvilket handlingsrom foreligger eller kan utvikles for lokale utviklingsprosesser som bruker 
Gruveåsen gitt det kulturmiljø fredningen skal sikre? En enklere formulering kan være: Hvor-
dan kan bruk av Gruveåsen være forenlig med fredningen, og sågar hvordan kan bruk være en 
måte å oppfylle fredningen?

Dette spørsmålet kommer vi tilbake til.
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2 Oppdrag og metode

2.1 Oppdrag
Kongsberg kommunestyre har vedtatt at området Gruveåsen skal vurderes spesielt i kommune-
arbeidet. Målet med kommunens arbeide her er å legge grunnlag for en langsiktig og balansert 
forvaltning av området i forhold til de ulike interessene (kulturminner, friluftsliv og næring).

Denne rapporten inngår i det arbeidet kommunen skal gjøre i kommuneplanprosessen. Formålet 
med denne rapporten er å gi innspill til kommunen i kommuneplanprosessen på spørsmålet om 
hvordan Gruveåsen-området kan utvikles til det beste for Kongsbergsamfunnet – både i forhold 
til næringsliv, kultur- og friluftsliv, naturbruk og som et element i å utvikle et attraktivt bysam-
funn. 

Innspillet tar sikte på å drøfte overordnede grep for området, trusler og muligheter. Kommunen 
ønsker med denne rapporten å få et eksternt innspill til hvordan området kan utvikles et fler-
bruksområde.

Oppdraget omfatter ikke å utvikle næringsplan, markaplan eller utbyggingsplan for området. 
Både utbyggingsmønster og næringsliv er tema, men vekten blir lagt på å drøfte førende prin-
sipper for å finne fram til en allokering av areal og virksomhet inn mot Gruveåsen, og prinsipper 
for flerbruk i verneområdet (og da selvsagt innenfor de rammer som vernet setter). Oppdraget er 
dermed løst som en «dialog» på kommuneplannivå og de beslutninger og det beslutningsnivå 
som er aktuelt her. 

2.2 Avgrensning av planområdet
Kommunen har avgrenset planområdet som vist i påfølgende figur:
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Figur 1: Avgrensing av området det skal fokuseres på. Avgrensingen er innenfor 
kulturmiljøvernområdet i vest og sør, mens det går ut over og ned til eksisterende 
bebyggelse mot nord og øst (se Figur 2). Her er en randsone mellom bebyggelse og 
verneområde. Kilde: Kongsberg kommune. 



2.3 Metode
Gitt dette formålet med rapporten er det valgt en metode som legger vekt på å samle informa-
sjon og synspunkter fra forskjellige grupperinger i Kongsbergsamfunnet som har forskjellige 
typer interesser i eller opp mot Gruveåsen. Vi snakker her både om det vi kan kalle all-
mennhetens interesser, ikke-kommersielle interesser og kommersielle interesser. Rapporten her 
står for Østlandsforskning sine vurderinger og pretenderer ikke å snakke på vegne av andre 
synspunkt eller personer. Det er vår intensjon at rapporten skal fungerer som ett mulig perspek-
tiv på utvikling i og av Gruveåsen relativt til Kongsbergsamfunnet, og oppfattes som nyttig i en 
debatt som kommuneplanprosessen alene skal trekke konklusjoner for.

Rapporten er produsert i to faser:
● Informasjonsinnhenting og workshop
● Rapportering: På bakgrunn av de to foregående fasene lages en rapport til kommunen.

2.3.1 Informasjonsinnhenting
Østlandsforskning har 

● vært i kontakt med aktører i Kongsbergsamfunnet for samtale /intervju. ØF har her stått 
fritt i å kontakte personer, og har i tillegg også fått en liste fra kommunens side over 
hvem man der ser som sentrale i denne sammenheng. Fullstendig liste følger som Ved-
legg 1. Listen omfatter samtaler med:

● Kongsberg kommune, i politikk og forvaltning
● Norsk Turistutvikling 
● Statskog
● Norsk Bergverksmuseum 
● Kongsberg Skisenter

● deltatt på Pensjonistuniversitetets møte 5. februar på Laagendalsmuseet med tema 
«Kongsberg . Hva nå?» - med sentrale innledere fra politikk, forvaltning og næringsliv.

● gjennomgått utredninger, planer og strategier som berører det aktuelle området – både i 
og fra kommunen, og andre aktører.

● Det ble gjennomført en workshop over en dag på Kongsberg. Referat fra workshop føl-
ger rapporten som vedlegg. På workshop deltok personer fra (for fullstendig liste og 
referat , se Vedlegg 2): 

● Kongsberg kommune
● Buskerud fylkeskommune
● Norsk Bergverksmuseum
● Statskog
● Kongsberg Skiheiser
● Norsk Turistutvikling
● Idrettsrådet
● Naturvernforbundet
● Østlandsforskning

Hensikten med informasjonsinnhenting og drøftinger i samtaler og møter var å få aktørenes 
synspunkter på:  

● planer for langsiktig forvaltning av området 
● hvordan bruk og vern kan balanseres
● sårbarheten i området 
● hvordan kulturminnene kan vedlikeholdes og driftes  
● hva som skal til for at friluftslivsbrukerne vil bruke området både sommer og vinter
● områdets betydning for reiselivsutvikling i Kongsberg 
● områdets betydning for annet næringsliv – skogbruk særlig
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2.3.2 Etterrettelighet
Vi understreker at det ikke er en oppgave for denne rapporten å oppsummere synspunkt eller 
holdninger som de forskjellige grupperingene og personer har. Det er heller ikke slik at aktørene 
vi har vært i kontakt med nødvendigvis hefter for synspunkt eller holdninger vi måtte tillegge 
dem, ut over vår eventuelle påstand om at deres meninger ble oppfattet slik i møter og eller do-
kumenter. 
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3 Om fredning og flerbruk

Kulturminneforvaltningen har mange trekk av å være en profesjon – et felt som bygger på 
spesialiserte faglige ferdigheter og spesialkunnskap. Profesjonen er gitt særlig kompetanse i 
legal forstand i Lov om kulturminner og kulturmiljø. Hvordan skal en vernet bygning restaure-
res, skal den restaureres osv er spørmål som krever spesialkunnskap og kompetanse. Faglige 
disputter med profesjoner er som kjent en situasjon man ugjerne setter seg i. Men - i de senere 
årene har kulturminnevernet ekspandert faglig og områdemessig på en måte som krever at 
kulturminnevernet samarbeider mye tettere med for eksempel kommunene. Dette samarbeidet 
har et forhandlingspreg snarere enn et kommandopreg, og hører således også hjemme i en kom-
muneplanprosess. Stikkordet for ekspansjon til nye områder er kulturmiljø og vern av kulturmil-
jø, og debatten om hva det er hører hjemme her. Hensikten med å dette kapittelet i sammenheng 
med den foreliggende utredningen er å drøfte hvilket handlingsrom er det for virksomhet i ver-
nede kulturmiljø, og konkret hvordan melder problemer seg hvor det er rom for og behov for 
forhandlinger?

20



Kongsberg Sølvverket er ett av et dusin foregangsområder som skal utvikle et meningsfylt og 
bærekraftig innhold til denne verneformen. Kongsberg Sølvverket er med sine vel 30 km2 

verneområde det største området som er vernet som kulturmiljø. 

Utgangpunktet er kulturmiljøfredning er for så vidt utfordrende nok: Verneverdien i 
kulturmiljøvern er ikke det samme som summen av vern av alle kulturminneobjektene i om-
rådet. Kulturmiljøvern er ennå et rimelig nytt fenomen, og utvikling av konkrete forvaltnings-
planer og -prosesser krever nye måter å arbeide på. Selv om kulturminneloven har gjennomgått 
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Figur 2: Kulturmiljøvernområdet med planområdet lagt over (i rødt) - avgrensing 
og merking av noen kulturminner. Kilde: Norsk Bergverksmuseum og Kongsberg 
Kommune. 



en mindre revisjon for å innta kulturmiljøvern, er loven ennå først og fremst en lov for objekt-
vern. Også kulturminnevernet er i dag avhengig av at for eksempel kommunene aktivt går inn i 
en debatt om hva kulturmiljøvernet kan være og hvordan det skal arbeide når kulturmiljøer skal 
vernes. Så spørsmålet er: hva kan  vern av kulturmiljøet Gruveåsen være for Kongsberg her og 
nå?

I den følgende diskusjonen er vi ute etter en sondering som er viktig i forbindelse med 
Gruveåsen som et flerbruksområde: Hvilke rammer for aktivitet i fredningsområdet gjelder og 
kan ikke minst, utvikles? For utvikling av kommersiell aktivitet med kulturnæringer og 
kulturbaserte opplevelser ut over det som i dag drives av bergverksmuseet, er det viktig å ha fo-
kus på hvilke kulturminner som kan brukes, og hvordan de kan brukes. Inngangsspørsmålene er 
da to: 

(1) hva vil det si at noe fredes som kulturmiljø, og
(2) hva kan det konkret bety for Gruveåsens vedkommende i det nevnte perspektivet? 

Det følgende er ikke primært ment som en kulturminnefaglig debatt, men snarere som en disku-
sjon mellom kulturminnesektoren og andre sektorer. 

3.1 Kulturmiljø – en ny vernestrategi 
I sammenheng med fredningen og sonderingen mellom nasjonale verdier og lokalt handlings-
rom, er det viktig å merke seg at det som fredes her er et kulturmiljø. Kulturmiljøvern er en rela-
tivt ny fredningsstrategi. Gruveåsen og Kongsberg Sølvverk er også her spesiell i sitt slag. 

Synet på hva som er bevaringsverdig endres med faglige og politiske oppfatninger. Så langt har 
vern av enkeltstående monumenter  - gjerne praktbygg ol -  vært det viktigste i kulturminnever-
net, og grovt sett kan vi si at det inventaret i kulturminnevernet i dag i hovedsak består av slike 
objekter. Men det er samtidig en brytningstid. I dag legges også vekt på bevaring av kulturmil-
jøer knyttet til dagligliv og virke. Med kulturmiljø menes da områder hvor kulturminnene (ob-
jektene) inngår som del av en sammenheng. En fredningssak kan i større grad enn før legge vekt 
på hvordan objekter bevares i en meningsfylt sammenheng, og hvordan denne sammenhengen 
kan bevares for ettertiden. Selve begrepet 'kulturmiljø' ble skrevet inn i kulturminneloven og ble 
tatt i bruk ved årsskiftet 1993. Det gav hjemmel til å frede et kulturmiljø utfra områdets totale 
kulturhistoriske verdi uten at de enkelte elementene i miljøet alle var fredningsverdige i seg 
selv7. 

Sentralt i tankegangen omkring kulturmiljø er oppfatningen om at enkeltdeler henger sammen 
med en større helhet, og at del og helhet står i et meningsfylt forhold til hverandre. Gitt dette 
kan kulturmiljøet påvirkes både ved inngrep i deler, ved større inngrep som rammer hele heller 
deler av området, ved forfall og ved gjengroing. 

Det er viktig å lese dette nøye: Når noe fredes som et kulturmiljø, er det altså ikke slik at de 
enkelte elementene eller objektene nødvendigvis er fredningsverdige i seg selv. Riktignok vil 
fredningen i utgangspunktet også omfatte områdets «inventar» av kulturminneobjekter. Det 
framkommer også i kongelig resolusjon som ligger til grunn for Sølvverket:

«Formålet med fredningen er å bevare et nasjonalt og internasjonalt kulturhistorisk  
verdifullt, industrielt kulturmiljø med fysiske spor fra over 300 års gruvedrift etter sølv.  
Fredningen omfatter så vel overordnede trekk i kulturmiljøet, som enkeltelementer og 
sammenhengen mellom disse elementene.»

7 Før lovendringen kunne større områder av denne typen kun få et delvis vern gjennom plan- og byg-
ningsloven og naturvernloven.
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Men i prinsippet er kulturmiljøfredning ikke det samme som å frede alle objekter i området. 
Formålet kan derfor leses slik at endringer av enkelte deler ikke nødvendigvis rammer helhets-
oppfatningen - det kan være tilfelle men må ikke være tilfelle. Det er derfor heller ikke slik at de 
enkelte elementene skal forstås som eller behandles likeartet som enkeltstående fredede 
kulturminner. Dette spørsmålet om hva som kan endres på hvilken måte og hva som ikke skal 
endres, må adresseres i en forvaltningsplan. Denne er under utarbeidelse, og denne kommer vi 
tilbake til under. 

Skal kulturmiljøfredning være en troverdig bevaringsstrategi krever det at kulturminneforvalt-
ningen er ivaretatt i plan- og utviklingsprosesser i de lokalsamfunn der et kulturmiljø skal beva-
res. Det er nødvendig fordi kulturmiljø-tanken nettopp adresserer dagliglivet og derfor må 
forholde seg til dagliglivets behov for endring. Det krever igjen å innarbeide hensyn til 
kulturminner og kulturmiljøer i de endringsvalg berørte lokalsamfunn tar i planprosesser. 
Kulturminnevernet må under denne strategien involvere seg i spørsmål som gjelder arealdispo-
nering og -funksjoner. I disse prosessene må vern og bruk finne sin en balanse mellom endring 
og permanens som hensynet til helheten krever. Det er viktig å lese også dette nøye: Under 
kulturmiljø-strategien er det forutsatt at dagligliv skal utvikle seg også i roder der kulturmiljøet 
forefinnes. Slik sett må kulturminneforvaltningen arbeide mer likt en kommune når utviklings-
prosesser skal vurderes, også for en kommune er utfordringen å balansere endring mot perma-
nens. Dette avspeiles også i Riksantikvarens generelle strategiske mål for kulturminner: 

«Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og ivaretas som bruksres-
surser, som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Et representativt utvalg 
av kulturminner og kulturmiljøer skal bevares i et langsiktig perspektiv.»8   

Kongsberg Sølvverket er med i dette utvalget, som i dag er i størrelsesorden et dusin kulturmiljø 
fredet på denne måten. 

Fredningsvedtaket av 2003 avspeiler for så vidt denne bakgrunnen for kulturmiljøfredning. Det 
refereres til (høyst levende) skogbruks- og friluftslivsinteresser knyttet til Gruveåsen (se kule-
punkt foran). Denne referansen er til både næringsinteresser, og allmenne og ikke kommersielle 
interesser. Men det er viktig å peke på at skillet mellom kommers og ikke kommers i sitatet ikke 
går mellom skogbruksinteresser på den ene siden og friluftslivsinteresser på den andre siden. 
Både skogbruksinteresser og friluftsinteresser inneholder i denne sammenheng både ikke-kom-
mersielle og kommersielle interesser, og referansen til interessene i fredningsframlegget er ikke 
ment å forfordele med hensyn på dette. Tvert imot understreker framlegget at det skal utvikles 
smidige løsninger som gir rom for fortsatt bruk, både kommersiell og ikke-kommersiell. Riks-
antikvaren framholder MD's synspunkt om at:

 «Miljøverndepartementet har derfor lagt vekt på at virksomheten innenfor området  
skal fortsette omtrent som før, og at det skal være rom for videreutvikling.»9 

Den samme grunnoppfatningen om forholdet mellom endringsbehov og permanens finnes av-
speilet i fredningsframlegget. Noen utdrag illustrerer dette:  

● «Det foreliggende forslaget søker å sikre et fleksibelt og forutsigbart regelverk, tilpas-
set både fredningens formål og brukernes behov.» (MD 2003)

8 Slik det er formulert i Miljøstatus i Norge – se
 http://www.miljostatus.no/templates/MaalNokkeltallForside____5174.aspx
9http://www.miljostatus.no/templates/PageWithRightListing____3846.aspx
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● «Departementet ser det som viktig for fredningen at dagens skogbruksvirksomhet  
fortsetter. En fredning vil også gi rom for å videreutvikle skogsdriften så lenge det skjer  
innenfor fredningens formål og øvrige bestemmelser ...» (op. cit.)

● for spørsmålet om tilrettelegging for skogsdrift: «Her er det viktig med et konstruktivt  
samarbeid i samarbeidsgruppen hvor Statskog må ha hovedansvaret for å angi hvilke 
veistrekninger dette gjelder og hva slags tiltak som planlegges gjennomført. Riksantik-
varen og fylkeskommunen må søke å avklare veistrekningenes vernestatus og gi føring 
mht til hva som kan tillates av utbedringer. Mindre tiltak og endringer, herunder 
mindre grave- og sprengningsarbeider knyttet til skogskjøtsel og vedlikehold av 
skogsbilveier som ikke har sin historie knyttet til gruvedriften, mener departementet kan 
gjennomføres uhindret av en fredning.» (op. cit.)

● «Fredningsforskriften vil ikke være til hinder for vanlig vedlikehold og skjøtsel av byg-
ninger, anlegg og andre kategorier kulturminner fra gruvedriften samt av arealene om-
kring dem. Forskriften er heller ikke til hinder for vanlig vedlikehold og bruk  eller  
mindre endringer av bygninger og anlegg, transportanlegg, løypetraséer, alpinanlegg,  
tekniske anlegg og sikringsgjerder som ikke har sin historie knyttet til gruvedriften, for-
utsatt at arbeidet ikke er i strid med fredningsformålet og fredningsbestemmelsene for 
øvrig. Det samme gjelder skogbrukstiltak som hogst, transport av tømmer og bruk av  
skogsmaskiner. Det kan også gjennomføres fast organisert besøksavvikling og ferdsel i  
særskilte bergrom som er spesielt tilrettelagt for slik virksomhet, forutsatt at opplegget  
er godkjent av forvaltningsmyndigheten. I tillegg er det innarbeidet egne bestemmelser  
som skal lette gjennomføringen av tiltak av sikkerhetsmessig art knyttet til dam- og 
rennesystemet og gruvene.» (op cit)

3.1.1 Spørsmålet – endring og permanens
Det formelle grunnlaget for fredning av kulturmiljøet Kongsberg Sølvverket er fredningsvedtak 
av 15. mai 2003 i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 og tilhørende fred-
ningsforskrifter (FOR 2003). På dette tidspunkt var fredning av kulturmiljøer en trend i sin spe-
de begynnelse. 

Det har gjennom lengre tid vært arbeidet med en forvaltningsplan for verneområdet på 
Gruveåsen. Planen ligger nå som et utkast hos Riksantikvaren, og det vil ennå ta noen tid før 
den er ferdigbehandlet10. I det følgende tar vi utgangspunkt i utkast datert 20.05 2007 
('Utkastet'). 

En slik forvaltningsplan bør vurderes som et viktig dokument for aktørene i og rundt Gruveåsen. 
Forvaltningsplanen bør være kompatibel også med kommuneplanen for området og hele tenkin-
gen omkring utviklingen i og av området. Poenget med denne gjennomgangen er dermed å dis-
kutere de mer prinsipielle sidene ved en slik planen i forhold til to perspektiv vi mener er viktig 
i en slik situasjon:

● den generelle omtalen av fredning av kulturmiljø slik det er presentert i det foregående i 
dette kapittelet

● det handlingsrom som aktørene har i forvaltning av kulturmiljøet, og særlig hvilke fø-
ringer som legges for objektforvaltningen i området  

I henhold til Utkastet er det en forutsetning at forvaltningsplanen ikke skal virke skjerpende i 
forhold til fredningen og fredningsbestemmelsene (Forvaltningsplan – utkast 2007 s. 4).  

Det er både en rimelig og viktig forutsetning for forvaltningsplanen. Men i oppfølgingen av 
denne generelle holdningen heter det i Utkastet om hovedmål at 

10 Så langt vi vet har Riksantikvaren tatt mål av seg til å gjøre ferdig forvaltningsplanen i uke 20 og pre-
sentere den i Samarbeidsgruppa for Kongsberg Sølvverk kulturmiljø i uke 23. 
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«Kulturmiljøet skal bevares og forvaltes på en slik måte at grunnlaget for kunnskap og 
opplevelse blir størst mulig.» (op cit s. 5).

3.1.2 Bruk og verdiskapning
Om vi sammenlikner dette med det generelle utgangspunktet fra miljøverndepartementet ved-
rørende kulturmiljøsatsinger – er det som sitert foran:

«Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og ivaretas som bruksres-
surser, som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping.»11

Det er ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor begrepet verdiskaping er tatt ut i Utkastet i denne 
sammenheng og heller ikke hvorfor begrepet bruksressurser er utelatt – men begge er åpenbart 
relevante i vår sammenheng. 

Det at begrepene er tatt ut i Utkastet er for så vidt også en faktisk svakhet, ettersom også berg-
verksmuseet driver kommersiell virksomhet i området basert på bruk av kulturminnene og -mil-
jøet som en ressurs. Det er også en faktisk svakhet i forhold til to andre næringer i området, 
skogbruket og fritidsnæringene som drives i området og i dets umiddelbare nærhet. 

Den faktiske situasjonen er derfor ikke avspeilet i formålet i Utkastet for følgende tre forhold:
● Museet driver kommersiell virksomhet her innenfor sektoren kunnskapsbasert opplevel-

sesnæring. Dette – som vi kan kalle for kulturnæring -  er virksomhet museet skal 
videreføre. Denne kommersielle virksomheten vil antakelig minst måtte videreføres i 
samme grad og utgjøre fast del av museets inntektsgrunnlag. Det ligger ikke noe i fred-
ningsvedtektene som skulle tilsi at museet skal ha monopol på å utvikle slik kulturnæ-
ring basert på Sølvverket. Etter vår oppfatning burde kulturnæring basert på ressursene i 
Gruveåsen vært drøftet eksplisitt i planen, og dermed også tatt høyde for i formålet. En 
diskusjon om museet som kommersiell aktør i forhold til eventuelle andre kommersielle 
aktører hører også hjemme her.

● Skogbruksnæringene skal videreføres i Gruveåsen. Det er rimelig å tolke frednings-
framlegget slik at disse skal drives som en næring – dvs med rimelige krav til avkast-
ning for den verdiskapende skogbruksvirksomheten som drives i området (og ikke 
gjennom å være en virksomhet som er subsidiert av skognæring utenfor Gruveåsen). 
Den konkrete forvaltningsstrategien som en forvaltningsplan skal inneholde, må også 
treffe en rimelig balanse her. Også dette bør et formål avspeile.

● Frilufts- og turistnæringene drives både i verneområdet og umiddelbart utenfor. Også 
dette bør planen avspeile på formålsnivå.   

Etter vår oppfatning representerer utelatelsen av bruk- og verdiskapning i Utkastet både en 
faktisk svakhet ved formålsangivelsen som det nå er formulert, og en skjerpelse i forhold til de 
generelle strategiske føringene for kulturmiljøvernet. Det reduserer også Utkastets integritet og 
dens egenskaper som forhandlingsplattform. Det er således både et brudd med det innledende 
utsagnet i forvaltningsplanen om at den ikke skal virke skjerpende, og en svakhet rent 
planfaglig. Vi mener at begrepene 'bruksressurser' og 'verdiskapning' bør inn igjen i forvalt-
ningsplanen også på formålsnivå. På den måten å understrekes at verneforvaltningen av Sølv-
verket skal bidra til at ressursene brukes slik at det også i framtiden skjer verdiskapning i verne-
området og basert på verneområdet – og dette i tillegg til kunnskap og opplevelse.  Gruveåsen er 
skapt som et økonomisk rom. Gruveåsen som kulturmiljø er det økonomiske roms kultur som 
skal bevares gjennom vernet – selvfølgelig med å treffe en rimelig balanse mellom endring og 
permanens på alle relevante nivå.  
11Se fotnote 9, vår utheving.
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Hovedmålet for forvaltningsplanen bør altså etter vår oppfatning reformuleres i forhold til Ut-
kastet. Det er bare naturlig at en kommuneplanprosess på denne måten kommer i dialog med en 
forvaltningsplan for forvaltning av et så stort og sentralt område for byen. 

Ser vi videre på delmålene for forvaltningsplanen, preges de naturlig nok av det perspektivet 
som hovedmålet har trukket opp – og de vil etter vår oppfatning ikke være tilstrekkelige for å se 
Gruveåsen i et utviklingsperspektiv. 

3.1.3 Objektene er mange
Delmålene legger vekt på dokumentasjon av «alle sølvverksminnene», tilstands- «optimalise-
ring» relativt til hovedmålet og opprettholde «alle kulturminner og alle sammenhenger av be-
tydning».  Det finnes noe slikt som (minst) 2500-3000 kulturminneobjekter i dagoverflaten, 
hvorav omlag 1600 (mai 2007) er dokumentert / registert. I tillegg kommer kulturminner under 
dagoverflaten. Planen operer med følgende liste over større og over kjente objekter:

● 18 bygninger så som overstigerbolig, sakkerhus, bergstuer, mannskapsbrakker, uthus, 
kahus, smie, brannvakttårn.

● 40 tufter etter bygninger (ganske sikkert underregistrert).
● 1 hageanlegg foran overstigerboligen ved Sachsen gruve,
● 884 dagåpninger for underjordiske bergrom, derav 235 gruver, 591 skjerp og 58 stoller 

(underregistrert, det totale antallet vil antakelig øke til ca. 1000),
● underjordiske bergrom (vanskelig å angi kvantitativt omfang. Det skal lages anslag over 

kilometer lengde og rominnhold ut fra gruvekart m.v.),
● 253 berghalder (sterkt underregistrert, vil antakelig øke til omkring det dobbelte),
● 7 afterhauger etter pukkverk,
● 50 damanlegg med 80 demninger, 
● 132 vannrenner med en samlet strekning på ca. 35 km, derav 9,4 km vannførende og 

25,8 km uten vann, 
● 67 hjulstuemurer,
● 27 veifar og stier av forskjellig standard med en samlet strekning på ca. 45 km,
● 42 murer (sterkt underregistrert i henhold til planen),
● 37 inskripsjoner,
● 4 sikringsgjerder rundt gruvesjakter der eldre gruvemateriell er gjenbrukt (antallet er 

antakelig en del høyere. Steingjerder som ble bygd som sikring rundt de fleste 
gruvesjakter etter nedleggelsen i 1805, er tatt med under ”murer” se over), noen få mu-
lige skogbruksminner med tilknytning til sølvverksdriften – en fløtningsdam er regist-
rert under damanlegg, se over. Elveforbygninger og noen fløtingsdammer ligger utenfor 
fredningsområdet.

● 4 andre objekter så som brønn, trykkvannsrør m.m.

Det er altså et meget betydelig og variert tilfang av kulturminneobjekter her – meget betydelig. 

3.1.4 Ivareta alt eller noe?
Utkastet til forvaltningsplan gjør ingen fordeling av denne meget omfattende objektlista i 
kategorier med forskjellig objektvern-status. Det gis heller ikke noe overordnet prinsipp for 
sortering i viktig og uviktig på objektnivå. Dermed mister man også taket på sammenhengen 
mellom del og helhet som vi innledningsvis så var viktig i den generelle definisjonen av 
kulturmiljøvern.  

Vi finner eksempel på slik kategorisering i dokumentasjonsarbeid knyttet til hjulstuene gjort av 
museet. Dette kan brukes som en illustrasjon på den problematikken og utfordringen for en 
langsiktig forvaltning av kulturmiljøet som foreligger i området. De såkalte hjulstuene er egent-
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lig i dag kun hjulstuemurer og -fundamenter, flere meter høye og med partier med hvelvede 
partier bygd opp med gråstein. I sin dokumentasjon  påviser Berg et betydelig vedlikeholds-
behov som følge i gjengroing, rotsprengning, utfall av mørtel osv. Det er til sammen 64 hjul-
stuer i verneområdet (Berg 2007 s5). Det sier seg selv at ikke alle kan vedlikeholdes på samme 
nivå. Berg deler hjulstuene inn i 4 kategorier: 

● svært høy verneverdi og kvalitet
● høy verneverdi og kvalitet
● høy til middels verneverdi og god eller middels kvalitet 
● dårlig kvalitet og lav verneverdi

De to første kategoriene er åpenbart sentrale for å innfri hovedformålet ved vernet: bevare min-
net om et kulturmiljø. Her legges da opp til aktive og rimelig kostnadsintensive tiltak som au-
tentisk istandsetting, skadeforebygging ol. 

48 av 64 objekter tilhører imidlertid de to siste kategoriene, som i praksis ikke er tiltenkt noe in-
tensivt vedlikeholdsprogram. De er mer eller mindre tiltenkt overlatt til et «naturlig forfall» - 
eventuelt med noe vegetasjonsrydding for å bremse forfallet noe. 

Nå kan man ikke uten videre bruke forholdstallet fra hjulstuene mellom det som er lagt til for-
fall og det som er lagt til vedlikehold på de andre objektene, men det gir antakelig en praktisk 
indikasjon på status og mulige forvaltningsstrategier med de økonomiske og andre begrensnin-
ger som en «kulturminnevernhverdag» tilbyr.  Hjulstueproblematikken gir derfor et faglig og 
praktisk innblikk i situasjonen i kulturvernområdet. 

Utkast til  forvaltningsplan inneholder ikke økonomiske anslag over kostnader knyttet til hva det 
vil koste å unngå forfall der man ønsker å unngå forfall. 

Miljøvernkonsulent i Kongsberg Kommune Odd Arne Helleberg gjennomgikk sitt synspunkt på 
vedlikeholdsbehovet for verneområdet på et dagsseminar i forbindelse med denne rullering av 
kommuneplan i Kongsberg kommune i 2008 – fokusområde Gruveåsen / Knutefjell (se referat 
vedlegg 1). Helleberg la vekt på at det ikke kun er snakk om vedlikehold. I mange tilfeller har 
forfallet kommet dit hen at oppgradering og gjenoppbygging er et et like dekkende begrep som 
vedlikehold. Et rimelig anslag, mente Helleberg, er at det kreves 4 – 6 personer i arbeid hver 
sommer, altså 2-3 årsverk på årsbasis for å holde utvalgte kulturminner i status quo. Kostnadene 
for en slik innsats kan beløpe seg til 3 til 5 MNOK i året. I perioden 2000 – 2005 var det en ved-
likeholdspause. Dette har skapt et etterslep som ennå ikke er hentet inn. Å dekke inn dette vil 
kreve ytterligere midler. I tillegg til dette vil damtilsynets forventede pålegg (omtales senere) 
antakelig kreve et utlegg, slik at en alt i alt må påregne 4 – 6 MNOK i snitt, enkelte år mer.

Etter vår oppfatning er det lite trolig at kulturmiljøet Kongsberg Sølvverket kan påregne et til-
fang av ressurser på et slikt nivå som Helleberg antyder. Så langt kan vi derfor trekke en rimelig 
robust konklusjon i tråd med det Berg (2007) trekker: 

1. det er ikke mulig å vedlikehold alt, men mulig å sikre nok til at kulturmiljøet blir bevart 
2. noe – og kanskje flertallet av objekter - må overlates til naturlig forfall 

– eller, spør vi, til annen innovativ bruk?

Mange av kulturminnene er store konstruksjoner. Naturlig forfall for flere av disse vil i mange 
sammenhenger medføre en sikkerhetsrisiko for skade på personer og eiendom. Forfall vil derfor 
antakelig betyr økte sikringskostnader – eventuelt flere områder som må stenges for ferdsel. 

27



3.2 Grunneier
Etter at Sølvverket ble nedlagt i 1957, ble Sølvverksskogen overdratt til Direktoratet for statens 
skoger, senere Statskog. Statskog er nå grunneier i verneområdet, og etter loven eier av og an-
svarlig for vedlikehold og sikring av kulturminnene. SB Skog12 er siden 2000 entreprenør for 
Statskog. SB Skog har laget en Landskapsplan for Sølvverksskogen med omfattende registrerin-
ger og målsetninger for drifta. 

Sikring er minst like krevende som vedlikehold av kulturminnene, og er knyttet til sikring av 
gruvenedganger, dammer ol strukturer. Vi kommer nærmere tilbake til disse oppgavene under i 
relasjon til drøftingen foran. 

¾ av Sølvverkskogen er produktiv skog, i all hovedsak furuskog. Den representerer i rasjonell 
drift betydelig verdier for Statskog som eier. Kulturmiljøvernområdet utgjør ¼ av det samlede 
produktive arealet til Sølvverkskogen, og utgjør således en betydelig andel av driftsøkonomien. 

3.2.1 Flerbruk
Skogbruket har en sentral rolle i en flerbruksammenheng, og sambruk av skogsbilveier for 
mange aktivitetsformål er en nøkkel her. Det foreligger en grundig landskapsplan for Sølvverk-
skogen (Statskog 2008). Andre aktivitetsplaner – det være seg grøntstruktur-, sti og løypeplaner, 
idretts- og rekreasjonsplaner mfl – bør i sine rulleringer utvikles sammen med ulike 
landskapsplaner.

Det er vårt inntrykk at Statskog har et godt samarbeide med de andre aktørene i Gruveåsen, 
blandt annet institusjonalisert gjennom Samarbeidsgruppe for Kulturminnet Kongsberg Sølv-
verk som drøfter tekniske og operative forhold knyttet til kulturmiljøvernet. 

3.2.2 Skogsdrift
For skogeier er det et mål å drive forstlig effektivt innenfor rammer som er gitt. Det bør da også 
være et mål å drive skogen i åsen så forstlig rasjonelt som mulig. Hensynstaken til de mange 
kulturminner og for så vidt hensynstaken til friluftslivet betyr gjerne økte kostnader og redusert 
lønnsomhet. En lite lønnsom skogsdrift over tid vil være til stor ulempe for både verneformålet 
og flere typer bruksinteresser. Det er nok en grunn til at en forvaltningsplan for kulturmiljøet i 
verneområdet klarere bør sondere mellom typer kulturminner og vedlikeholdsnivå – slik vi har 
drøftet foran. Slik avklaring kan både bidra til at skogbruksvirksomheten kan holde kostnadsni-
vået nede i verneområdet, og i neste omgang skape et grunnlag for å investere mer retta i et 
langsiktig og strategisk utvalg av både sikring og vedlikehold av kulturminner. Slik avklaring 
vil også gjøre det enklere for entreprenører å lære opp mannskap og utvikle kompetanse i å dri-
ve skog i et slikt område.

3.2.3 Sikring og vedlikehold
Som grunneier av verneområdet er Statskog også eier av kulturminnene, og har et økonomisk 
ansvar for vedlikehold og sikring av kulturminnene. Dette står fast som krav til Statskog. Alli-
kevel er det etter vår oppfatning viktig å ha et realistisk forhold til grunneiers evne og vilje til å 
bære kostnadene: Det er ikke mulig å vedlikeholde alle kulturminnene. Det er derfor viktig av 
såvel økonomiske grunner som muligheten for å føre en «taktisk krig mot forfallet» at grunneier 
går inn i en åpen debatt med vernemyndighetene om økonomiske forpliktelser og planmessige 
løsninger, og at grunneier stiller krav til at vernemyndighetene om at det blir utviklet en rasjo-
nell forvaltningsplan.

12 SB SKOG (Statskog-Borregaard Skogsdrift AS) ble etablert og hadde sitt første driftsår i 1997.   
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Det kan videre være nyttig å skille mellom de to oppgavene sikring og vedlikehold knyttet til 
objektene. Det er vel hevet over tvil at sikring for så vidt det angår personers sikkerhet går foran 
vedlikeholdet – selv om de to kan henge sammen i noen tilfeller. 

Grunneier har gjennomført og har under gjennomføring sikring av gruvesjakter og -nedganger. 
Videre er stoller og ganger i utgangspunktet stengt for ferdsel med mindre det foreligger tillatel-
se i de enkelte tilfeller. Tillatelser utstedes av bergverksmuseet. 

Det er vel ingen tvil om at sikringsoppgavene – forstått som personsikkerhet – fullt ut vil hvile 
på grunneier gjennomføringsmessig som økonomisk. Det gjelder også sikring av dammer etter 
pålegg fra damtilsynet13. 

Snakker vi derimot om vedlikehold av kulturminner er det rett og slett ikke realistisk at grunnei-
er kan finansiere vedlikehold av alle kulturminnene i området – lov eller ikke lov. Etter vår opp-
fatning bør grunneier gi klare signaler om eget syn på hvordan lovpålagte oppgaver kan eller 
ikke kan løses. Vi mener også at grunneier bør kreve av forvaltningsmyndighetene en klarere 
strategi knyttet til vern og bruk enn det som synes å ligge i den kommende forvaltningsplanen. 
Vi er dermed tilbake til spørmålet om en klarere klassifisering av kulturminnene i området langs 
aksen vern – forfall.

3.2.4 Emner til næringsutvikling?
Det er en kulturminnefaglig oppgave å plassere objekter i den ene eller andre kategori. Etter 
kulturminneloven er det et samarbeide mellom grunneier, museet og vernemyndighetene å 
finansiere vernet – hvilket i praksis vil si objekter som er plassert i første kategori over – dvs de 
som ikke skal overlates til naturlig forfall. Men deretter blir spørsmålet: er objekter i kategorien 
'naturlig forfall' primært etter en faglig eller pekuniær begrunnelse? I den grad begrunnelsen pri-
mært er pekuniær og ikke faglig, står vi igjen med en stor samling objekter som representerer 
kulturelle og historiske ressurser. Dette kan være materiale som brukes i utvikling av kulturnæ-
ringer – noe vi kommer til. 

Utkastet til forvaltningsplan gjør p.t. ingen fordeling av objekter mellom det som skal vedlike-
holdes og det som ikke skal vedlikeholdes. Det er en svakhet, særlig i forhold til spørsmålet om 
det kan utvikles kulturnæringer og /eller -bruk som utnytter de kulturelle og historiske res-
sursene i Gruveåsen som opplevelsesprodukter. 

Tilrettelegging for bruk av kulturminner er rimelig nok alltid et spørsmål om å vurdere risiko for 
at kulturminnene blir nedslitt eller sågar ødelagt (herunder endret slik at minne-verdien forrin-
ges) mot at kulturminnene blir isolert fra samfunnet som sådan og ikke fyller sin funksjon som 
historisk dokumentasjon og kilde til refleksjon over og opplevelse av samfunnets utvikling. Det 
er vel også grunn til å tro at dersom ikke kulturminner rent faktisk oppleves som meningsfulle – 
hvilket nettopp vil si at det aktivt inviteres til slik refleksjon og opplevelse så aktivt som 
kulturminnenes type og kvalitet tilsier -  så vil samfunnets vilje til å bruke ressurser på 
minnevern svinne. Minnevern tilsier altså minnerefleksjon og et stadig arbeide med å invitere til 
å integrere minnene i nye livssituasjoner ettersom samfunnet og den offentlige samtale om 
hvem vi er og hva vi har gjort for å komme til dags dato, utvikler seg. Kulturminnevern kan der-
med ha stor nytte av bruk av kulturminner. 

Den reelle muligheten for at bruk i dette tilfellet skal ødelegge mulighetene for vern synes ikke 
tilstede for de objektene som er overlatt til naturlig forfall av pekuniære årsaker.  Både 
kulturminnenes omfang, art, forvaltningsregime og reelle scenarier for type bruk og bruks-

13 Dammer har vært underlagt offent1ig kontroll siden 1909. Tilsynet med sikkerhet av dammer og vass-
dragsanlegg blir i dag ivaretatt av seksjon for damsikkerhet i NVE.
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omfang skulle tilsi at det i utgangspunktet ble oppfordret til å utvikle et apparat som kan ef-
fektuere hovedmålet: at 

«Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og ivaretas som bruksressurser,  
som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping»14.

14Se fotnote 9, vår utheving.
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4 Turisme, fritidsaktiviteter, opplevelser, formidling 
kultur og næring i Gruveåsen

4.1 «Emne gut, det lyt du ha»
Det er så vidt jeg husker Ivar Aasen dette sitatet er hentet fra. Også enhver næringsutviklings-
prosess krever et emne å utvikle produkter fra. I Gruveåsen kan emne både være naturen og 
kulturen.  For Kongsberg Skisenter er selve åsen og dens topografiske utforming emnet i denne 
sammenheng, og nedfart er kjerneproduktet15 skapt fra dette emnet (og heisdrift støttefunksjon, 
butikk og kafe er tilleggsprodukt osv).

Betraktet som emne har Gruveåsen / Knutefjellområdet et svært godt utvalg både som natur og 
kultur betraktet. Som natur betraktet er det både den topografiske utformingen av  området med 
sin mangfoldige flora, fauna, geologi og hydrologi.

Gruveåsen og Knutefjellområdet er har et rikt tilfang av emner for mange brukergrupper. Det vil 
føre for langt  å beskrive tilfanget og er dessuten vel kjent for lesere av denne vurderingen. En 
enkel liste kan fungere som en påminnelse over hvilke aktiviteter som dette området ligger til 
rette for:

● Drive jakt, fiske og sanking av bær, sopp, osv.
● Drive skiaktiviteter
● Drive vandring, jogging osv
● Drive sykling
● Drive orientering ol
● Drive hobby innen geologi, biologi osv
● Drive hobby innen kulturminner osv
● med mer

4.1.1 Idrettens lag og foreninger
En rekke lag og foreninger bruker Gruveåsen og har interesser i forvaltningsstrategiene her. Fra 
idrettens side ble det uttalt på arbeidsseminaret (se vedlegg 1):

«Idretten i Kongsberg benytter Gruveåsen og Knutefjell i stort omfang ... med langrenn,  
hopp og alpint, samt sykkel og orientering som ... tunge brukere av Gruveåsen. Man 
har over lang tid hatt stor nytte av samarbeidet med både kommune og kommersielle  
aktører i området. Det gjelder stier/veier, skiløyper, arrangementer og tilrettelegging 
for forskjellige aktiviteter. ... For syklister og turgåere sommerstid har tilgjengeligheten 
økt, og for skiløypene vinterstid så har  ... drifting blitt forenklet og traseen ...  
sikrere ... . Gjennom denne standardhevingen ... (har) bruken har økt både sommer- og 
vinterstid. Her ser vi det er en klar sammenheng mellom tilgjengelighet og bruks-

15Kjerneproduktet kan defineres som det substansielle leddet mellom kjernekompetansen og de 
produktene som markedsføres. Det er hva markedet oppfatter som selve basis i hva de kjøper for å dekke 
sitt behov. På en måte så er det markedsperspektivet på bedriftens kjernekompetanse.
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omfang. ... På anleggssiden foreligger det planer om å etablere snøproduksjon i nedre  
del av lysløypa (1.6 km). Dette er et samarbeid mellom BK Ski16, KIF17, Jondalen IL, IL 
Bever'n og Svene IL. KIF og Kongsberg Freestyleklubb har også planer om et  
samarbeid med Skisenteret for å lage en vannskihoppbakke i Funkelia. I forbindelse 
med slalåmbakkene og heisanlegget er det også interessant for idretten å få utviklet et  
downhill-anlegg18 sommerstid. ... For idretten er et fortsatt trekantsamarbeidet mellom 
kommune / offentlige, kommersielle aktører og idrettens lag og foreninger viktig. Det er  
viktig at vi kan også i fremtiden bruke Gruveåsen for fysisk aktivitet, både uorganisert  
og organisert» (Arbeidsseminar 2008) . 

Dette sitatet illustrerer de mange idrettsinteressene som foreligger. Det illustrerer også hvor in-
tegrert idrettens lag og foreninger kan være i forvaltning og utvikling av Gruveåsen – Knute-
fjellområdet; randsonene inklusive. Sitatet viser at det er konkrete utviklingsprosjekter som dis-
kuteres mellom partene og innad i foreningene – det som er nevnt her er ikke å oppfatte som ut-
tømmende eller prioritert. 

Sitatet viser også at det allerede foreligger samarbeidskonstellasjoner mellom de tre sektorene 
lag- og foreninger, det offentlige og det private. I fagterminologi kan vi si at området har 
utarbeidet institusjonelle ordninger. Det er et institusjonelt sett godt utgangspunkt for videre ut-
viklingsprosesser, og en ressurs som aktørene kan bygge videre på.

Som vi kommer tilbake til, vil vi foreslå at det i kjølvannet av kommuneplanprosessen utarbei-
des en markaplan som omfatter verneområdet med randsoner mot byen og hele Knutefjellom-
rådet. Idrettens interesser og institusjoner er viktige i den sammenheng.

4.1.2 Det allmenne tur- og friluftslivet
Til lag og foreninger med interesser i området hører også det allmenne turlivets organiserte 
virksomhet. Kongsberg Turistforening er her en viktig aktør. Kongsberg og Omegn Turistfor-
ening (KOT) har i dag om lag 2000 medlemmer. Foreningen har et utstrakt rutenett som også 
omfatter Gruveåsen / Knutefjell – og foreningen driver en hytte på Knutefjell (og 5 andre i 
andre områder). Foreningen har har flere turgrupper med i aktivitet og som som jevnlig arran-
gerer turer, også i «vårt» område. Foreningen vil være en viktig aktør i et markaplanarbeide. 

Det allmenne turlivet i en bymark som her omfatter mer enn det organiserte turlivet, eller bruke-
re som er organiserte. «Alle» i Kongsberg har et forhold til området som et rekreasjonsområde – 
en lunge i byen og et sted å fylle lungene med frisk luft. Undersøkelser viser at 90% av folket 
driver med friluftsliv av en eller annen type, og at det bynære friluftslivet knyttet til nærområder 
og bymark utgjør den absolutte hovedtyngden av det friluftslivet som bedrives (Arnesen et. Al 
2002).  Mesteparten av dette friluftslivet er uorganisert, det dreier seg om søndagsturen, lufte 
bikkja, sanke bær og annet: rett og slett «lufte seg». Verdien for folkehelsa og det allmenne vel-
været ved dette friluftslivet kan neppe overvurderes. Et område som Gruveåsen har her stor 
verdi for folkehelse og velvære, og tilrettelegging for slik bruk bør ha prioritet, og bør være en 
viktig del av en markaplan.

4.2 Skisenteret
Skisenteret i Kongsberg ble åpnet i desember 1965 som en klassisk skibakke med en 1600 meter 
lang skiheis med en høydeforskjell på 330 meter og en trase for storslalåmløype. Anlegget er 

16 Bergkameratene Ski som avdeling i Idrettslaget Bergkameratene
17 Kongsberg Idrettsforening med avdelinger innen alpin, hopp, snowboard, sykkel mfl. 
18 Downhill på sykkel
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senere utvidet, og omfatter i dag en 4-seters stolheis og ytterligere to skitrekk og tilsammen 10 
kilometer bakker. Et eget 500 m langt skitrekk betjener en konkurransebakke og snøbrettpark. 
Videre finnes en egen barnebakke. Store deler av denne infrastrukturen ligger inne i verneom-
rådet. Kongsberg skisenter er i dag av de store alpinsenterene i Norge målt i heisomsetning – 
plassert rundt 8 – 12 plass de senere årene med varierende mellom i overkant av 90.000 til i 
underkant av 150.000 betalende kunder i vintersesongen (ALF 2008).

Skisenteret er for så vidt et eksempel på at Gruveåsen kan både tiltrekke seg så stor tilstrømning 
og har behov for en logistikk som kan håndtere slik tilstrømming.

Skisenteret er eneste store kommersielle aktør innenfor sitt fritids- og opplevelsessegment i 
Gruveåsen. Den andre store kommersielle aktør innenfor tilstøtende men ikke overlappende 
segment er bergverksmuseet – som vi kommer tilbake til.

4.2.1 Funkelia
Skisenteret står bak et utbyggingsprosjektet i Funkelia – se Figur 2 (s. 21). Dette prosjektet har 
utviklet seg over noen trinn. I første omgang var det gitt tillatelse til bygging av et hotell. Senere 
ble planen endret til fritidsboliger i leilighetsform. Begrunnelsen var at turistbransjen hadde 
endret seg og aktørene vurderte det slik at det ikke p.t. er grunnlag bygging av hotellanlegg, og 
at leilighetsanlegget kunne avlaste hotellknappheten i sentrum (DN 2008). Det ble vist til at ved 
skisenter andre steder i landet bygges hotellanlegg om til leilighetsanlegg. Det er ble også denne 
løsningen for turistanlegget i Funkelia, i form av fritidsleiligheter med og uten tilbakeleieplikt. 
Saken fikk mye omtale, og var politisk svært debattert. Kommunestyret vedtok  august 2007 en 
reguleringsplan for et Turistsenter i Funkelia. Debatten og de politiske kontroversene gikk på 
hvor omfattende utbyggingen skulle være, hva slags krav til tekniske og arealle løsninger som 
skulle stilles ol. Reguleringsplanen åpner for inntil 400 leiligheter innenfor reguleringsområdet 
– tilsammen 38 enheter med gjennomgående 10 leiligheter med grovt regnet et bruksareal  i 
overkant av 50.000 m2 (Kongsberg kommune 2007). I forbindelse med prosjektet blir det også 
en ny, tiltrengt og mer rasjonell veiutløsning mellom sentrum og Gruveåsen.

Denne utbyggingen er det første store samlede utbyggingen av fritidsboliger i Kongsberg – og 
således har Kongsberg hatt en annen utviklingen enn i de andre store skistedene som de ellers 
figurerer sammen med i bruksstatistikken. 

4.3  Arealbruksstrategier i randsonen
Det er ikke vår oppgave å vurdere økonomi eller behov i slike prosjekt som Funkelia-utbyggin-
gen representerer – men snarere se på den arealbruken prosjektet representerer og hvordan det 
kan og bør inngå i et helhetlig konsept for arealbruk for planområdet. Etter vår oppfatning peker 
denne utbyggingen i riktig retning i så måte. Etter vår oppfatning støtter prosjektet opp under 
det som kan og bør være den overordnede strategien for bruk av randsonen mellom verneom-
rådet og bebyggelsen: 

Ledetråden for bruk av arealene i randsonen mellom verneområdet og bebyggelsen bør 
være å fremme utvikling og virksomhet som legger til rette for fritidsbruk, opplevelses-, 
formidlings- og kunnskapsaktiviteter basert på de mangfoldige ressursene i Gruveåsen.

Et såpass tungt utviklingsprosjekt som leilighetsbyggene i Funkelia representerer rent faktisk et 
valg som bør gi retning til senere utvikling i området.
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4.3.1 Løkkelandskap i randsonen?
Fylkeskommunen opplyste på arbeidsseminaret (Arbeidsseminar 2008) at de har igangsatt et 
prosjekt for å registrere de gamle løkkene i hele randsonen mellom verneområdet og byen. 
Utgangspunktet for dette prosjektet er at disse muligens utgjør en unik løkkestruktur som av-
speiler hvordan bergarbeiderfamiliene drev slik minibruk for å spe på livsutkommet. I 
utgangspunktet kan enkelte av disse falle utenfor kulturminneloven bestemmelse om automatisk 
fredning (dvs de er yngre enn 1537). Bakgrunnen for prosjektet er at fylkeskommunen er be-
kymret for en bit-for-bit forfall av løkkene. Dette prosjektet «Løkkene i Kongsberg» starter nå 
med en grovkartering sommeren 2008. Deretter er planen å foreta en utvelgelse av løkker med 
spesielle kvaliteter som detaljkartlegges. Et utvalg av disse igjen vil bli gjenstand for ytterligere 
behandling, blant annet en kartlegging av historien under det vi ser i dag. 

Fylkeskommunen opplyser at samarbeid med reiselivet er et mål i dette prosjektet. Hvordan det 
kan gjøres, er noe fylkeskommunen etter eget sigende vil komme tilbake til. 

Det er etter vår oppfatning viktig å få klarlagt om det er slike verdier i landskapet her – og sær-
lig viktig er det her å finne fram til noen som skal gis spesiell behandling, slik intensjonen er. 
Slike kulturminner kan inngå i den type utnyttelse av randsonen som er skissert i forrige avsnitt, 
og kan inngå som del av opplevelsene og historien som landskapet kan tilby brukerne. Se også 
avsnittet om narrativer i det etterfølgende.

4.4 Alpinanlegget, en bransje i utvikling
Skisenteret har også overtatt Knutehytta – ideen er å utvikle tilbud som retter seg mot både 
enkeltbrukere og organisert bruk i form av bedrifter ol.  Nå faller for så vidt dette området uten-
for planområdet vi skal drøfte her – men det kan allikevel være på sin plass å sette slike vekst-
planer inn i en sammenheng. 

Skisenteret har også andre utviklingsplaner ut over Knutehytta, alle dels for å utvide tilbudet i 
sesongen rettet mot nye grupper eller for å komplettere tilbudet for hele familien (ny barnebak-
ke er et eksempel, Knutehytta for tradisjonell turgåing et annet), og dels for å få til en sesongfor-
lengelse (f.eks. nedfartsløype med såkalt downhill-sykkel, vannskihoppbakke osv). 

Både flere tilbud i sesongen og sesongforlengelse er viktig 
for anlegg som skisenteret, og vi ser samme trend i en rekke 
anlegg over hele landet. Utviklingen ved den type anlegg 
som skisenteret springer ut av, synes å følge faser som;

● etablering av relativ enkle skitrekk / -bakker (gjerne 
mot slutten av 1960-tallet og inn i 70-tallet) 

● til en stadig mer kapitalintensiv, kompetansekreven-
de og tilbudsintensiv drift av selve alpinanlegget – 
både teknisk og markedsmessig gjennom deler av 
80-tallet, hele 90-tallet

● til et bredere engasjement i å utvikle hele fritidssek-
toren rundt anlegget – i første rekke – og da særlig med utbygging av fritidsboliger 
knyttet til anlegget og større engasjement i utvikling av den logistiske infrastrukturen – 
trender som viste seg tydelig i løpet av 90-tallet

● til stadig mer arbeide med sesongforlengende og kompletterende prosjekter
● også ved å satse på å utvikle barmarksprodukter – og da gjerne slike som kan utnytte 

den tekniske infrastrukturen ved anlegget (downhill-sykling er et slikt eksempel), ut-
vikling av golfbaner ol som vi har sett stadig mer markert siste 10-år. Vi ser også hvor-
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Figur 3: Eksempel på downhill  
sykkelsport.



dan disse nye alpinanleggene enten knytter til seg nærliggende opplevelsesparker ol, el-
ler selv søker å utvikle slike konsept. 

Dette representerer en utvikling hvor bransjen modnes, men også hvor den i større grad defi-
nerer seg som en bransje som effektivt skal levere et komplett produktspekter til en aktiv fritid.

Det bør etter vår oppfatning være et mål i en kommuneplanprosess og i en eventuell senere 
markaplanprosess å sikre vekstmulighetene til dette segmentet i kommunens næringsliv. Det å 
arbeide med en markaplan vil i seg selv være en måte å utvikle forståelse for næringens behov 
og muligheter, og også å styrke den institusjonelle samhandlingen mellom lag og foreninger, 
kommersielle aktører og det offentlige. En slik markaplan kan meget godt være det mest effekti-
ve skrittet Kongsberg kommune kan ta i denne omgang som ledd i utviklingen av reiselivet i 
kommunen. Med om markaplan senere.

Som vi har tidligere har sett er det allerede innarbeidet visse institusjonelle strukturer i form av 
samarbeide med aktører, som idrettens organer mv.

4.5 Narrativer19 og aktiviteter
Gruveåsens industrikulturmiljø er rikt både på materielle og ikke materielle kulturelle verdier 
som er emner i en næringsutviklingssammenheng. Bergverksmuseet utnytter allerede dette in-
nenfor sine rammer som kunnskaps- og kulturformidler. Mer om museet senere. Poenget i 
denne sammenheng er et annet: Det er plass til flere aktører som på kommersielle og / eller 
ikke-kommersiell basis lager formidlingsopplegg i form av opplevelsestilbud, -opplegg eller 
-produkter. 

En måte å beskrive potensialet er med begrepet narrativer.  Et narrativ er et muntlig eller skrift-
lig uttrykk som representerer hendelser, og hvor hendelsene er satt i tids- eller årsaksmessige 
sammenhenger. Vi kunne kanskje si at mennesker er en konsument av fortellinger heller enn 
fakta, av fortellinger om bergverksmiljøet heller enn av enkeltstående kulturminner. I denne 
sammenheng er det et uutømmelig forråd av narrativer i Gruveåsen industrihistorie. Kulturmin-
19Begrepet narrativ stammer fra det latinske ordet gnarus som betyr å ha kunnskap eller kjennskap til noe.
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– Og hva skal til?

– Jeg mener både myndigheter, politikere og næringslivet må sette seg ved samme bord og diskutere 
åpenhjertig hva en kan få til, svarer NN. Myndighetene kan ikke bare være regulerings og saks-
behandlerorgan som driver med det både lenge og vel. Kommunen som er den nærmeste myndighet 
må gå aktivt inn og være en bidragsyter, særlig innenfor infrastruktur og fellestiltak. De må investere 
her med tanke på framtidige arbeidsplasser, skatteinntekter og andre inntekter. Reiselivsnæringen gir 
store ringvirkninger.

– Kanskje det er på tide med en ny studietur? 

– I første omgang kan turen gå hit opp så kan vi om nødvendig ta det til andre vintersportssteder i Nor-
ge hvis det trengs, og gjerne til utlandet også hvis det er nødvendig, men vi har mye å ta fatt i her, 
svarer NN.

– Hva er det viktigste?

– Vi må få på plass infrastrukturen på XX. Alle ser at trafikale forhold, parkering, veisystem og avvikling 
av biltrafikk med mer er for dårlig. Det gjelder også gang og turstier i sentrumsområdet på XX. Mer all-
sidig næringsvirksomhet er det plass til her og det stadig tilbakevendende flere gjestesenger.

Figur 4: Utdrag fra et intervju med en daglig leder i et alpinsenter om reiselivsut-
vikling et sted i Norge. Tar pulsen på og illusterer dynamikken som er i utviklingen 
innenfor dette segmentet i reiselivet.



nene i seg selv og isolert sett er ikke produktet, de er fakta og til dels uforståelige  fakta som 
ikke påkaller mye interesse. Tufter, halder, hauger, murer osv er ikke selvforklarende eller selv-
fortellende. Deres potensiale utløses først i en narrativ sammenheng, når de inngår i en for-
telling som åpner et vindu mot den sammenhengen de ble skapt i og selv skapte.

Det å skape slike narrativer er jo igjen det museet gjør i formidlingssammenheng. Men her vil vi 
peke på et potensiale for flere aktører og andre innfallsvinkler. Gitt at en kan få til en tilnærming 
til de mange kulturminnene i verneområdet slik vi har drøftet foran, kan det skapes handlings-
rom for etablering av nye tilbud. 

Naturvernforbundet i Kongsberg opplyste på arbeidsseminaret (Arbeidsseminar 2008 – referat 
vedlagt rapporten) at man på styrehold hadde hatt en diskusjon med følgende utfall:

«Naturvernforbundet i Kongsberg stiller seg positiv til eventuell utvikling av et fri-
luftsmuseum i Gruveåsen der en – forutsatt aksept fra antikvariske myndigheter - får ta 
i bruk en gruve, tilbakefører denne til 16-1700tallet med tilhørende innretninger. Her  
kan f. eks. Kampenhaugområdet være egnet. (Oppruster Linnertdammen med renner,  
fyller med vann, bygger operative 1:1 modeller av hjulstue, stangfelter, heisanordnin-
ger, pukkverk, osv. med infrastruktur for besøkende.»

Et slikt forslag er nettopp en illustrasjon på hva som er mulig å realisere – gitt en 
kulturminnefaglig avklaring av den typen vi har drøftet foran, realistiske økonomiske kalkyler 
osv. Som ide illustrerer den godt en type utvikling som bygger på de ressursene og den tradisjo-
nen Kongsberg har. En slik ide og et slikt anlegg har også betydelig potensiale med hensyn til å 
lage narrativer knyttet til byen, industrien, geologi, sølv og samfunn. Det vil videre gi en natur-
lig og effektiv lokalisering, det vil være mulig å kombinere kommersielle og ikke-kommersielle 
krefter og ressurser osv. For å sammenlikne med en annen ide som er til debatt i Kongsberg i 
disse dager – det såkalte Norsk Geosenter20 - Kongsberg – har et anlegg og tilbud i Gruveåsen, 
integrert i dens materielle og ikke-materielle ressurser mer for seg. 

Naturvernforbundet sin ide er i første rekke nettopp det – en ide. Andre ideer foreligger nok 
også – med det rike tilfanget av opplevelsesmuligheter som Gruveåsen byr på både over og 
under bakken, er ingen grunn til å frykte idetørke. Se på Figur 2 (side 21) og gruveganger og 
stoller osv. Det er åpenbart mange muligheter for opplevelsesturer og -former her. Det er i dag 
strenge reguleringer mht ferdsel i disse – først og fremst av sikkerhetsmessige årsaker og i noen 
grad av kulturminnefaglige årsaker. Men sikkerhet er et organisasjonsspørsmål, og det 
kulturminnefaglige må være gjenstand for en nøyere vurdering. Emnet for utvikling er her, men 
evnen til å realisere er utfordringen. 

Bergverksmuseet har slikt tilbud knyttet til Kongens gruve. Med besøkstall på rundt 60.000 siste 
årene viser det at potensialet er her – også for mer, tror vi. 

En ideell organisasjon, et lag eller en forening har ingen mulighet til å forestå utviklingen av sli-
ke tilbud. I sitt vesen er den type utviklingsprosesser vi her snakker om mer å likne utvikling av 
en opplevelsespark. Det er vel idag ingen aktør på plass som ser utvikling av denne type som sin 
oppgave.

20Omtales i eget avsnitt i det etterfølgende.
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4.6 Norsk bergverksmuseum
Norsk Bergverksmuseum er nasjonalmuseum for bergverksdrift. Det er viktig å merke seg at 
museet har oppgaver også utenom Kongsberg. Museet som ligger i Kongsberg sentrum har til-
hold i Kongsberg Sølvverks gamle smeltehytte fra 1844. Til Museet hører også Den Kongelige 
Mynts museum, Kongsberg industrimuseum (Kongsberg Våpenfabrikks museum), og Kongs-
berg skimuseum med tilhold i samme lokaler. I tillegg hører også Sølvgruvene i Saggrenda, 
Sakkerhusene og Gruvelandskapet på Knutefjell til. Museet tilbyr også spesielle gruvevandrin-
ger og byvandringer21. Museet viser gjennom forskjellige utstillinger fra den 330 år gamle his-
torien til gruvedriften i Kongsberg.

En sentral virksomhet for museet er Sølvgruvene (Kongsberg Sølvverk) i Saggrenda, ca 8 km 
vest for Kongsberg sentrum. I sommersesongen kjøres minitog inn Christian VIIs stoll til Kon-
gens Gruve. Dette var Sølvverkets største gruve. Det er ca 2300 meter fra lyset og inn til turiste-
nes endestasjon som er vel 300 meter under overflaten. I gruva demonstreres heissystemet som 
ble brukt – det såkalte «fahrkunst» - som tok gruvearbeiderne flere hundre meter lenger ned i 
fjellet. Utenfor gruvene og ved såkalte Sakkerhusene arrangeres i sommerhalvåret andre 
aktiviteter, som fyrsetting.

I utgangspunktet er omvisninger, turer ol tilbud vanlige kommersielle aktiviteter i den forstand 
at det løses billetter22. 

Museet har i dag 16 ansatte, og besøk på omlag 60000 siste år. 

Museet  er tildelt myndighet til å regulere opplegg for gruvebesøk, ferdsel og mineralplukking 
(Norsk bergverksmuseum 2006).

Bergverksmuseet er – ved siden av skisenteret - den andre av de to store og sentrale aktørene i 
Gruveåsen.

Museet har kommersielle interesser i drive, forbedre og utvikle nye tilbud og produkter for å 
drive faglig formidling og faglige opplevelser i Gruveåsen. Samtidig er de faglig rådgiver til 
kulturminneforvaltningen i spørsmål som angår forvaltningsstrategier. Dette kan både oppfattes 
som en uheldig sammenblanding av funksjoner, alternativt som en fornuftig ordning som over 
tid kan utvikle den rette balansen mellom bruk og vern, og der bruk som skaper inntekter i neste 
omgang støtter opp under de mange og mangfoldige dokumentasjon, formidlings og verneopp-
gavene som hviler på museet. Den siste tolkingen er etter vår oppfatning den som bør legges til 
grunn. Den forutsetter dog at museet viser en aktiv og åpen innstilling til å delta i ut-
viklingsarbeide som blant annet vil komme jevnlig med kommuneplanrevisjoner. På den annen 
side må det vises respekt for den kompliserte forvaltningsoppgaven som foreligger i dette verne-
området.

Det er etablert en Samarbeidsgruppe for Kulturminnet Kongsberg Sølvverk med deltakelse fra 
de sentrale aktørene i Gruveåsen, herunder museet, regionale forvaltningsmyndighet, kom-
munen, og Statskog. Gruppen har ingen formell myndighet, men skal fungere som et teknisk 
ressursforum, snarere enn et politisk forum, for fredningsproblematikken i verneområdet. På 
dette nivået er det altså etablert institusjoner som synes å fungere bra. 

Derimot er det vårt inntrykk at aktørene mener at det i den type utviklingsspørsmål som er tema 
i denne utredningen – dvs å bruke Gruveåsens ressurser i utvikling av opplevelses- og aktivitets-

21 Som vandring gjennom Underbergstollen, Haus Sachsen Vandring, «I Bergmannens Fotspor», «Med 
Tau og Lykt» og Byvandring. Det drives kafe og museumbutikk. 
22 Vi har ikke kartlagt om billettinntekter i forhold til kostnadene ved å drive de billetterte tilbudene. 
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tilbud - ikke er tilstrekkelig godt samarbeide. Museets engasjement oppfattes som for lite og for 
lite imøtekommende. Dermed oppfattes museet som institusjon som en bremse på en måte som 
ikke følger av behovet for å verne kulturmiljøet i henhold til verneformålet. Det er en utbredt 
oppfatning blant aktørene vi har snakket med, at kulturminnene forfaller og at en mer aktiv 
«bruk som vern» politikk må koordineres med en næringsutvikling rettet mot bruk av 
Gruveåsens mange muligheter. I dette arbeidet etterlyses et mer aktivt museum.

En markaplan kan være et forum hvor slike problemstillinger kan drøftes og finne løsninger.

4.7 Tilgrensende prosjekter: Norsk Geosenter – Kongsberg23,24.
Det arbeides med å etablere et i all hovedsak simulatorbasert viten- og opplevelsessenter som 
skal formidle kunnskap om geologi i sin alminnelighet. Dette prosjektet er ikke i utgangspunktet 
forankret i Gruveåsens ressurstilfang, og representerer en annen strategi for utvikling av reiseliv 
og opplevelsestilbud i Kongsberg enn for eksempel den som ligger implisitt i naturvernforbun-
dets innspill referert foran. Geosenteret kunne i prinsippet vært plassert hvor som helst, og mest 
effektivt i nærheten av større befolkningskonsentrasjoner? 

I henhold til prosjektplanene skal et slikt geosenter kunne trekke i størrelsesorden 100.000 til 
150.000 besøkende årlig.  Det er betydelig og for så vidt et høyere anslag enn hva andre anlegg 
på Kongsberg faktisk kan skilte med, men ikke dramatisk høyere og ikke en ukjent tallstørrelse 
for Kongsberg. Skisenteret trekker i sin korte sesong over 100.000 under gode snøforhold – se 
omtale av skisenteret foran. Bergverksmuseet har pt et besøkstall på rundt 60.000. 

Vi har i denne utredningen ikke grunnlag for å vurdere geosenterets prosjekt annet enn som et 
konsept i forhold til bruk og utvikling i planområdet. I den sammenheng er Funkelia nevnt som 
et alternativ til plassering av et slikt geosenter. Rent trafikkavviklingsmessig ville det antakelig 
være en mulig plassering ettersom det også nå blir en ny veiutløsning dit. Arealmessig er det 
også plass i dette området. Temamessig bryter det for så vidt med ideen om å bruke dette rand-
sonearealet til å utvikle virksomhet som bruker Gruveåsens ressurser. 

Tomtevalget må antakeligvis primært gjøres på prosjektets egne premisser. Det er da to hensyn 
vi tror vil telle tyngre enn andre dersom målet er å trekke til seg brukere ut over byen beboere: 

1. At det plasseres slik at man tror flest mulig vil komme dit. Så langt vi har oppfattet ses 
sentrum på som et bedre alternativ i så måte. 

2. Det er usikkert om geosenteret i seg selv vil trekke nye brukere til Kongsberg eller om 
det ikke heller vil beite på gjester som er på Kongsberg av eller i hovedsak av andre 
grunner.  Dette er selvfølgelig avhengig av hvor mye av «Et fyrtårn i Europa!» (Norsk 
turistutvikling 2008) det faktisk blir og hvor reellt det er å håpe at det blir «Et vitensen-
ter alle må til – mange ganger!» (op cit). 

Vi registrerer dermed at senteret ikke har en tilknytning til en videreutvikling av Kongsbergs 
tradisjoner slik de forefinnes i Gruveåsens kulturmiljø og institusjoner  – og deri ligger også vårt 
spørsmål til om senteret representerer en riktig ressursbruk i næringspolitikken i kommunen? 

Vi registrerer også at aktører som bergverksmuseet ikke er en aktiv medspiller i geosenter-pro-
sjekteringen. Det er åpenbart en svakhet. Det synes i dag ikke å være en god nok koordinering 
mellom de forskjellige strategiene for utvikling av dette segmentet vi kan kalle for viten-, opp-
levelses- , fritids- og formidlingsaktiviteter. 

23 www.kongsberg.kommune.no/plan/geosenter/presentasjon.pdf
24 www.norsk-turistutvikling.no/pdf/Geosenter.pdf
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4.8 Historiske erfaringer fra Kongsberg og marka
Vi har snakket mye om Gruveåsens ressurser og muligheter, om emner for og evner til nærings-
utvikling osv. Det har også vært tema før i byens historie og har også tidligere ansporet håp og 
ambisjoner om utvikling. Som Helleberg (1999) viser har det ved flere anledninger gjennom 
historien vært arbeidet fra så vel private som offentlige aktører med å utvikle Kongsberg som 
turistby – ikke minst med utgangspunkt i de naturgitte ressursene som finnes i Gruveåsen og 
knutefjellområdet. Helleberg oppsummerer artikkelen med spørsmålet «Hvorfor har det vært så 
vanskelig å få til noe innen turistnæringen på Kongsberg?» For vanskelig har det altså vært, 
selv om det ikke har vært mangel på tilsagn og støtte fra kommunalt hold og interesse fra privat 
hold. Helleberg trekker fram noen forhold – noen snublesteiner vi kan hente fra historisk 
erfaring: 

● Dårlig koordinering mellom forskjellige typer tiltak som i utgangspunktet må støtte opp 
om hverandre  - som for eksempel logistikk og utbygging av tilbud

● Utviklingen gjør tiltak som drøftes over lang tid mindre aktuelle – nye preferanser, 
retningslinjer osv kan skape slik situasjon

● At tiltak oppfattes som «kjempeutbygginger» i en Kongsbergmålestokk – det vil si er 
tilpasset muilge og ønskelige trafikkstrømmer, arealsituasjon og ressurser å stille bak 
satsingene.

Dette er forhold som er aktuelle å ta hensyn til også i dag – aktivitets- og utbyggingstiltak må 
være koordinerte, «timet» og tilpassede.

4.8.1 Hva er situasjonen i dag?
Målt mot dette historiske lærestykket, hva er situasjonen i dag? Historien gir oss et verktøy til å 
stille noen kritiske spørsmål:

● Hvorfor er geosenter-prosjekteringen så dårlig koordinert mot Kongsbergs tradisjons-
ressurser og øvrige tradisjonsformidlende institusjoner?

● Kan Kongsberg-samfunnet – og ikke minst kommunen – løfte en kjempesatsing som 
det vil være å skape «fyrtårn i Europa» på et område hvor byen ikke har komparative 
fortrinn men må konkurrere med i prinsippet hvem som helst?

● Hvorfor er det ikke en bedre koordinering og mer innovative prosesser mellom 
vernemyndigheter og utviklingsaktører?

● Hvorfor ikke definere klarere i verneområdet: det som aktivt skal vernes med kulturfag 
standard, det som kan forfalle og det som kan overlates til innovativ virksomhet – det 
være seg å rekonstruere en «landsby», bruke gruveganger til opplevelser osv.? 
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5 Markaplan

Etter vår oppfatning bør det i kjølevannet av kommuneplanprosessen igangsettes et arbeide med 
å lage en markaplan for hele planområdet som dekkes av denne utredningen (se Figur 1, side17) 
- det vil si både randsonene og verneområdet. Videre bør planområdet for en markaplan også ta 
med seg området inn til Knutefjell. Hva er begrunnelsen for en slik plan, hvilken innretning bør 
den ha, hvilke forutsetninger bør planarbeidet drives under, hvordan bør planprosessen være og 
hvordan kan den brukes i etterkant?

Begrunnelsen er knyttet til behovet for å videreutvikle koordinering mellom forskjellige hensyn, 
soner og aktører:

● mellom hensyn: det er nødvendig med en bedre samordning mellom vern eller bruk, og 
vern som bruk / bruk som vern

● mellom soneringer: klarere sondering mellom områder innenfor marka og deres bruk
● mellom aktører i markaplanområdet: både ikke-kommersiell og kommersiell virk-

somhet, og de forskjellige grupperingene fra kulturmiljøvernet, fritidsaktiviteter, idrett, 
skogbruk m.v. 

Begrunnelsen er også knyttet til behovet for å stimulere til innovasjonsprosesser: 
● innenfor kulturmiljøvernet og løsning av den type forvaltningsoppgaver som Kongsberg 

Sølvverket er det største og kanskje også mest kompliserte eksemplet på i sitt slag. Am-
bisjonen kan ikke være mindre her enn å skulle bidra til å utvikle arbeidsmåter og poli-
cy for denne typen kulturvern i Norge.

● i Kongsberg-samfunnet og blant dets aktører – både lag og foreninger og næringsliv – 
til å bruke og med det videreføre og -utvikle ressursene i Gruveåsen inn i en ny tid og 
sammenheng

Slike innovasjonsprosesser bør også ha som et sentralt tema behovet for organisatoriske innova-
sjoner i tillegg til virksomhet og produkter. Et spørsmål som har vært reist i kommunen25 og 
også drøftet andre steder, er om det bør lages en utviklings- og driftsorganisasjon for 
Gruveåsen. Vi mener det er for tidelig å ta stilling til dette pt, og mener at det organisatoriske 
svaret på den problematikken vi er opptatt av her må finnes som et svar på en mer omfattende 
og systematisk prosess som en markaplan forutsetter. 

Hva angår innretning og planforutsetninger mener vi det er helt sentralt at alle parter er fleksible 
med hensyn til sine forehavender og målsetninger, men også med respekt for hverandres forut-
setninger og bindinger / rammer. Rent konkret er må kommersielle aktører akseptere at de 
kulturverdiene som skal vernes i området krever at det legges rammer for bruk, for overvåking 
av bruk og for måten området brukes på. Vernemyndigheter på sin side, bør søke å utvikle for-
valtningsgrep som inviterer til innovasjonsprosesser der lag, foreninger, bedrifter osv deltar og 
at det utvikles en bruks og formidlingsform i Gruveåsen som er tilpasset disse forskjellige 
aktørenes interesser og muligheter.

25 Blant annet fremmet av og drøftet med næringssjefen i kommunen – Se vedlegg 1
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Et viktig bidrag til å gi klare planforutsetninger til en markaplan er at kommunen i kom-
muneplanarbeidet søker å avklare arealbruken i randsonen mellom dagens verneområde og 
bebyggelsen. Ny kommuneplanlov med antatt virkning fra 1. januar 2009 gir rom for å gi førin-
ger på bruk av slike LNF-områder, og det bør brukes. 

Planprosessen bør etter vår oppfatning være tilstrekkelig bred med tanke på grupper som skal 
inviteres, og også ta seg tid til å drøfte grundig rammene for bruk og vern i Gruveåsen. Proses-
sen er vel ikke like viktig som resultatet, men prosessen har i denne sammenheng en egenverdi. 
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Vedlegg 1: Møter og intervjuer 

Følgende møter og intervjuer ble gjennomført som del av arbeidet:

Dato Sted / deltakelse
30.11 2008 Kongsberg kommune – Odd Arne Helleberg, Ingebjørg Trandum, Ingar 

Vaskinn

21.01 2008 Kongsberg kommune – Odd Arne Helleberg, Ingebjørg Trandum

04.02 2008 Kongsberg kommune – Ingar Vaskinn

04.02 2008 Kongsberg kommune – Odd Arne Helleberg

05.02 2008 Kongsberg kommune – Ingebjørg Trandum

05.02 2008 Kongsberg Pensjonistuniversitetet folkemøte «Kongsberg, hva nå?»

19.02 2008 Lillehammer – Norsk Turistutvikling – Kjell Solbakken

20.02 2008 Kongsberg kommune – Arbeidsseminar – se Vedlegg 2 her

27.02 2008 Kongsberg – Kongsberg Skisenter – Per Bakke

27.02 2008 Kongsberg – Statskog og SB Skog – flere deltakere

04.03 2008 Kongsberg kommune – Vidar Lande

04.03 2008 Kongsberg – Norsk Bergverksmuseum - Bjørn Ivar Berg
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Vedlegg 2: Referat

Referat
Dagsseminar i forbindelse med rullering av kommuneplan i Kongsberg kommune i 2008 – 
fokusområde Gruveåsen / Knutefjell.

Tid: 20.02 2008
Sted: Kongsberg kommunes lokaler

Bakgrunn.
Kongsberg kommune skal i løpet av 2008 gjennomføre en rullering av kommuneplanen. I den 
sammenheng har kommunestyret vedtatt at området Gruveåsen skal vurderes spesielt i kom-
munearbeidet. Målet med arbeidet er å legge grunnlag for en langsiktig og balansert forvaltning 
av området i forhold til de ulike interessene (kulturminner, friluftsliv og næring).

Østlandsforskning er engasjert til å komme med et innspill til hvordan flerbruksinteressene 
knyttet til Gruveåsen kan håndteres i en helhetlig utviklingsprosess. Østlandsforsknings innspill 
skal foreligge ved utløpet av mars 2008.

Som et ledd i dette arbeidet med fokusområde Gruveåsen, inviterte kommunen og Østlands-
forskning et utvalg sentrale aktører til et dagsseminar 20. februar på Rådhuset. I denne omgang 
ble det lagt vekt på å invitere personer som gjennom sitt engasjement over lengre tid, og / eller i 
kraft av sin stilling / organisatoriske rolle hadde særlige forutsetninger for å gjennomføre en 
drøfting av framtidig forvaltning av Gruveåsen. 

I invitasjon til arbeidsseminaret ble aktørene bedt særlig om å fokusere på området mellom by-
bebyggelsen og Sachsen (innbefattet de private, forhenværende løkkeområdene her), da det her 
er flest interesser involvert, og presset er størst, ut fra det resonnement at løsninger her, også vil 
kunne tilpasses områdene vestenfor. Det kan imidlertid være enkelte problemstillinger som er 
særskilte for de vestlige områdene, så innspill om disse spesielt var og velkomne.

Innlederne ble invitert til å oversende manus for innledningen med hovedpunkter for deres 
meninger. I den grad det er oversendt slike manus er de tatt inn uavkortet som referat. For de 
øvrige innleggene har referent gjengitt hovedpoengene i innleggene etter beste skjønn.

Sted og tid:
Rådhuset – Kongsberg kommune
20. februar 2008 kl. 12:00 – 18:00

Deltakere:
Fra Kongsberg kommune

• Ingebjørg Trandum
• Odd Arne Helleberg (møteleder)
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• Pål Svendsen
• Dag Simenstad (til ca kl 15)

Fra Buskerud fylkeskommune
• Jørn Jensen
• Ellen Anne Pedersen

Fra Norsk Bergverksmuseum
• Bjørn Ivar Berg

Fra Statskog
• Kjetil Syrstad

Fra Kongsberg Skiheiser
• Peer Bakke

Fra Norsk Turistutvikling
• Kjell Solbakken

Fra Idrettsrådet
• Bjørn Håvengen

Fra Naturvernforbundet
• Gunnar Hope
• Ellinor Hope

Fra Østlandsforskning
• Tor Arnesen (referent)
• Birgitta Ericsson

Program for arbeidsseminaret:
1200-1245:  

 Kommuneplanprosessen v/Ingebjørg Trandum, 
 Om skogloven og skogforvaltning v/ Dag Simenstad
 Om vedlikeholdsbehov og kulturminnene i verneområdet v/ Odd-Arne Helleberg

1245-1300:  Kaffe- og fruktpause
 Opplegget for samlingen v/ Tor Arnesen

1315 -1500:  
Forberedte innlegg fra deltagerne – det foreligger manus fra enkelte innlegg (X). 

 Om løkkeprosjektet  
 v/ Ellen Anne Pedersen, Buskerud fylkeskommune

 Om skogsdrift i Gruveåsen 
 v/ Kjetil Syrstad, Statskog

 (X) Om naturvern  og forvaltning av hele Knutefjell 
 v / Gunnar Hope, Naturvernforbundet

 (X) Om NBV og Gruveåsen 
 v / Bjørn Ivar Berg, BVM

 (X) Om reiselivsutviklingen i Gruveåsen 
 v/ Peer Bakke, Skisenteret

 (X) Om idrettens interesser i Gruveåsen 
 v/ Bjørn Håvengen

 Om Norsk Geosenter 
 v/ Kjell Solbakken, Norsk Turistutvikling

 (X) Om de gamle løkkene 
 v / Ellinor hope, Naturvernforbundet

 Om kommunene og løypenettet v / 
 Pål Svendsen

1500-1530:  Mat
1530-1700 Gruppearbeid.  

 Gruppe 1
 Gruppe 2
 Gruppe 3

1700-1800:  Oppsummering i plenum 
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Referat fra de enkelte innleggene:

Kommuneplanprosessen v / Ingebjørg Trandum, Kongsberg kommune
Kommunen skal rullere eksisterende plan for en ny periode, 2009 – 2020. 

Arbeidet er faseinndelt i samfunnsdelen, byutviklingsstrategier og arealdel for hele kommunen. 
Det er utarbeidet et planprogram, med merknadsfrist 8. Mars 2008.  Kommuneplanprosessen og 
timeplanen for denne, er beskrevet på egne hjemmesider, og her finner en også informasjon om 
muligheter for å komme med innspill under hele prosessen.

Ny planlov er nå ute til høring. En ny lov kan tre i kraft tidligst 2009. Planloven gir nye mu-
ligheter for å legge inn planforutsetninger i LNF-områder. Det er innført et begrep ”hensynsso-
ner” i LNF-områder. Hensynssoner innføres som nytt begrep i loven. Hensynssonene, som defi-
neres av kommunene, viser hvilke bruksbegrensinger som ligger i et område. De kan for eksem-
pel vise fareområder (som rasfare) og områder med særlig hensyn til bruk eller vern. Hensyns-
sonene overstyrer ikke særlovene. Hensynssoner skal  allikevel gi mulighet for at kom-
muneplanen kan legge visse rammer for virksomhet innenfor LNF-områder, for eksempel at det 
skal tas særlig hensyn til friluftsliv, til naturverdier (som biologisk mangfold osv), mm.  Selv 
om en ny planlov ikke blir vedtatt i løpet av arbeidet med denne rulleringen, er det en ide allere-
de nå å bruke disse nye planverktøyene slik at den nye planen kan tilpasses ny planlov enkelt 
ved et politisk vedtak senere. 

Om skogloven og skogforvaltning v/ Dag Simenstad, Kongsberg kommune
Det er skogeier som har forvaltningsansvaret. Kommunen har et godt samarbeid med Statskog 
som grunneier. 

Det er hensiktsmessig å ha klart for seg hvilke muligheter skogloven gir kommunen for kontroll 
med skogforvaltningen ut over et slikt alminnelig samarbeide. Skogloven gir visse muligheter 
for oversikt og til dels en kontroll / samordningsmulighet ved at kommunen kan kreve melding 
om hogst, planting, tynning, veier osv minst 3 uker før tiltaket (§11 i skogloven). Det er også en 
mulighet (skogloven §13) for at departementet kan gi strengere retningslinjer for skogsskjøtsel i 
et område. Det krever dog en omfattende behandling, og er antakelig et lite aktuelt verktøy i 
denne sammenheng.   

Om vedlikeholdsbehov og kulturminnene i verneområdet v/ Odd-Arne Helleberg
Det er ikke kun snakk om vedlikehold. I mange tilfeller har forfallet kommet dit hen at oppgra-
dering og gjenoppbygging er like dekkende som vedlikehold.

Et rimelig anslag er at det kreves 4 – 6 personer i arbeid hver sommer, altså 2-3 årsverk på års-
basis for å holde kulturminnene i status quo. Kostnadene for en slik innsats kan beløpe seg til 3 
til 5 MNOK i året.

I perioden 2000 – 2005 var det en vedlikeholdspause. Dette har skapt et etterslep som ennå ikke 
er hentet inn. Å dekke inn dette vi kreve ytterligere midler.

I tillegg til dette vil damtilsynets forventede pålegg antakelig kreve et utlegg, slik at en alt i alt 
må påregne 4 – 6 MNOK i snitt, enkelte år mer.

Om løkkeprosjektet  v / Ellen Anne Pedersen, Buskerud fylkeskommune
Fylkeskommunen har igangsatt et prosjekt for å registrere de gamle løkkene i hele området mel-
lom verneområdet og byen. Disse utgjør en unik løkkestruktur som avspeiler hvordan bergarbei-
derfamiliene drev slik minibruk for å spe på livsutkommet. I utgangspunktet faller disse løkkene 
utenfor kulturminneloven (dvs de er yngre enn 1537). Fylkeskommunen er bekymret for en bit-
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for-bit forfall av løkkene. Dette prosjektet «Løkkene i Kongsberg» starter nå med en grovkarte-
ring i sommer. Deretter et planen å foreta en utvelgelse av løkker med spesielle kvaliteter som 
detaljkartlegges. Et utvalg av disse igjen vil bli gjenstand for ytterligere behandling, blant annet 
en kartlegging av historien under det vi ser i dag. 

Samarbeid med reiselivet er et mål i dette prosjektet. Hvordan det kan gjøres, er noe fylkeskom-
munen vil komme tilbake til. 

Om skogsdrift i Gruveåsen / Kjetil Syrstad, Statskog
I dag er Gruveåsen en viktig, kanskje den viktigste inntektskilden for Statskog på Kongsberg. 

Skogen drives etter gjeldende miljøstandarder (Levende Skog). I tillegg er det allerede sterke 
føringer ut over de generelle miljøstandardene, ved at det drives skogbruk i et verneområde og 
det som faktisk er en bymark med løypenett sommer som vinter. 

Dersom det skulle bli ytterligere innskjerpinger i form av meldeplikt ol, vil det ytterligere vans-
keliggjøre selve driften. I alle fall vil skogeier være helt avhengig av en rask reaksjon fra kom-
munens side, for da eventuelt å kunne reorganisere mannskap og ressurser til andre områder / 
oppgaver.  

Om naturvern og forvaltning av hele Knutefjell v / Gunnar Hope, Naturvernforbundet
Hope hadde med et innspill fra styret i Naturvernforbundet til denne saken. Dette gjengis her in  
extensio:

«Arbeidsseminaret 20. februar 2008/Gruveåsen /Kongsberg kommune

Innspill fra Naturvernforbundet i Kongsberg 

Naturvernforbundet i Kongsberg er i første rekke opptatt av vern av natur- og kulturminner 
men ønsker også å bidra til utvikling innen visse områder og grenser for å gjøre byen med om-
givelsene  mer attraktiv og et sted der folk trives godt.

Vi står foran en lang planperiode på 11-12 år. Vi må derfor nå behandle hele Knutefjellet. 
Å ta for seg bare ”Gruveåsen”, anslagsvis 40 % av området som er fredet iht. Kongsberg Sølv-
verk Kulturminner og bare rundt 25 % av Knutefjellområdet, er for snevert i et så langt tids-
perspektiv. Med unntak av kulturminnene fra sølvverkstiden og det etablerte skogsvernet vest 
for Jonsknuten, eksisterer det i dag så vidt vites ikke spesielt lovfestet vern av andre forhold på 
Knutefjellet. 

En må derfor utvikle regler gjeldende for hele området og så av disse utlede spesielle regler som 
skal gjelde for ”Gruveåsen”, siden det hevdes at ”Gruveåsen” pr. i dag er utsatt for det største 
presset.  Å gå motsatt vei – bare behandle området øst for nord-syd-linje gjennom Sachsen, vil 
føre til at Kongsberg kommune skyver problemer foran seg. Press på det øvrige området kan 
komme før noen aner det, og en risikerer å bli utsatt for ”bløtkakestykkeprinsippet” og miste 
helhetsperspektivet etter hvert som det vil melder seg krav om nye tiltak i løpet av denne lange 
planperioden.

I det forestående arbeidet må det etter naturvernforbundets mening legges i bunnen et grunn-
prinsipp ikke dårligere enn det Oslo kommune har vedtatt for Oslomarka der det heter: 

”Kommuneskogene skal forvaltes i pakt med økologiske prinsipper og hensynet til friluftsliv og 
vern går foran økonomiske hensyn”.

Naturvernforbundet ønsker i forbindelse med planarbeidet å uttale seg om 4 kategorier vern og 
tiltak:
1. Kongsberg Sølvverk Kulturmiljø
2. Skogvern
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3. Naturvern/friluftsliv
4. Tiltak i planområdet

1. Kongsberg Sølvverk Kulturmiljø
1.1 Samtlige sølvverksminner må forbli intakte.  Det må sikres korrekt fremtidig praktisering av 
eksisterende vedtekter for vern av Kongsberg Sølvverk Kulturmiljø som hindrer ødeleggelse. 
Jfr. 2007 da 300 m av den fredede Korsveien ble sprengt i stykker.
1.2 Det innføres spesielt vern av løkkene i Håvet samt ruinene etter krutthuset i Krutt-
mølledalen.

2. Skogvern
2.1 Det må fremlegges rullerende hogstplaner for statens skoger. Kongsberg kommune må sikre 
seg en rolle som gjør det mulig å hindre uønsket hogst.

2.2 Det må som hovedregel ikke tillates hogst i planområdet over 500 m høydekote. Med den 
bonitet som eksisterer på Sachsenplatået vil det ta 300 år å få opp tilsvarende skogsbestand ref. 
skogassistent Einar Heia. Unntatt er hogst knyttet til vedlikehold eller synliggjøring av 
kulturminner samt stier og veier. Det aksepteres tynningshogst (plukkhogst) nedenfor 500 me-
ters-koten etter hogstplan fremlagt for kommunen.

3. Naturvern/Bruk av friluftsområder
3.1 Det foreslåtte planområdet i Gruveåsen utvides til å omfatte hele Knutefjell, mot vest til og 
med Helgevann, og mot øst-vest-linje syd for Briskemyr. I dag begrenses planforslaget i store 
trekk til Overberget/Underberget, dvs. nord-sydlinje ved Sachsen og østover.

3.2 Det etableres sterkt vern/fredning av sektor med toppunkt Knutetoppen og søndre begrens-
ning Brånabekk-Korbu - Briskemyr. Dette området omfatter bl.a. distriktets viktigste viltbiotop.

3.3 Det tillates bærekraftige aktiviteter knyttet til jakt, fiske og tradisjonelt friluftsliv i hele plan-
området.

4. Tiltak i planområdet
4.1 Naturvernforbundet i Kongsberg stiller seg positiv til eventuell utvikling av et friluftsmu-
seum i Gruveåsen der en – forutsatt aksept fra antikvariske myndigheter - får ta i bruk en gruve, 
tilbakefører denne til 16-1700tallet med tilhørende innretninger. Her kan f. eks. Kampenhaugo-
mrådet være egnet. (Oppruster Linnertdammen med renner, fyller med vann, bygger operative 
1:1 modeller av hjulstue, stangfelter, heisanordninger, pukkverk, osv. med infrastruktur for be-
søkende.

4.2 Det etableres regelverk for bærekraftige friluftsområder grensende til byens boligfelter som 
en del av ”Kongsbergmarka”. Dette gjelder Gamlegrendsåsen, Sulusåsen, Storåsen  Rundetjern 
-Haus Gabelåsen og Beveråsen.

4.3 Det tillates miljøriktig skilting av veier, stier og av eksisterende anlegg.

4.4 Det må ikke tillates oppført større etablissementer som hotell, hytter eller opparbeides nye 
veier. Det tillates vedlikehold og begrenset modifisering eller komplettering av eksisterende an-
legg, eksempelvis Knutehytta. Eventuelle andre fysiske tiltak i planområdet må ha svært be-
grenset omfang, og skal være av en slik art som gjør det mulig å tilbakeføre terrenget til sin 
opprinnelige tilstand.

Styret»

Om NBV og Gruveåsen v / Bjørn Ivar Berg, BVM
Berg's sammenfattende notat for innlegget følger uavkortet:

«Innspill til kommuneplanarbeidet ang. Gruveåsen (sammenfatning)
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Norsk Bergverksmuseum foreslo i 1992 fredning av Gruveåsen og har bistått 
kulturminnemyndighetene med dokumentasjon og bearbeiding av fredningsforslaget frem til en-
delig vedtak i 2003. Museet dokumenterer og formidler bergverkshistorien knyttet til området 
og gir råd til tiltakshavere og myndigheter. I tilegg har museet mindre eierinteresser i området 
(bebyggelsen på Haus Sachsen samt gruvene under jord).

Kongsberg Sølvverk kulturmiljø er med 30 km2 landets største fredete område etter 
kulturminneloven, som gir kulturminner det strengest mulige lovmessige vern. Forskriften for 
fredningen gir detaljerte bestemmelser for virksomheten i området. Kulturminnene må med det 
regnes som godt nok formelt sikret. En ”markaplan” vil bare kunne supplere forskriften på 
forhold den ikke regulerer, men ytterligere bestemmelser kan komplisere forvaltningen.

En utfordring for kulturminnevernet er å få utført en god skjøtsel og vedlikehold av de mange 
kulturminnene, noe som er tillagt Statskog som grunneier. Det har så langt ikke lyktes å få til en 
god nok kulturvernfaglig oppfølging. Spørsmål ift. kommuneplan kan være befolkningens 
sport- og friluftsinteresser, naturvernhensyn og øvrig bruk av området inkludert næringsut-
vikling.  All virksomhet må finne sted innen de strenge rammer som er gitt for fredningen. Det 
er kulturminnene og kulturmiljøet som i fremtiden skal legge rammene for det som skal skje i 
området. All aktivitet må tilpasse seg kulturminnehensynene – ikke omvendt.

Utenfor fredningsområdet finnes det også en rekke enkeltobjekter og mindre miljøer med 
kulturminner fra sølvverksdriften. I tillegg bør løkkelandskapet mellom fredningsområdet og 
bybebyggelsen i området Funkelia – Håvet – Storåsen ivaretas. Det bør tas hensyn til fjern-
virkning og miljømessige faktorer ved større områder og ikke bare enkeltløkker, enkelte stein-
gjerder o.l. En markagrense ned mot eksisterende bebyggelse, evt. supplert med andre planbe-
stemmelser, vil bidra til å sikre miljøverdiene i de bynære områdene på Vestsiden. »

Om reiselivsutviklingen i Gruveåsen v / Peer Bakke
Bakke sitt sammenfattende notat for innlegget følger uavkortet:

«Momenter fra Kongsberg Skisenter 20.02.08

• Stort fredet område av stor betydning for lokalbefolkning og næring. Raskt ekspan-
derende næringspark bruker Knutefjell som innsalgsverktøy for å få nye arbeidstakere.

• Store vedlikeholds problemer i årene fremover. 
• Store utviklings utfordringer i årene fremover. 
• Lite kommunale, fylkeskommunale og statlige midler til å ta vare på 
• Knutefjell og fredningen.
• Svært få kommersielle aktører til å bevare og utvikle. 
• Fredning til for hvem. For oss nå eller for de som skal leve etter oss.
• Det snør ikke “skiløyper“ 
• Fra nærings synspunkt: bevaring gjennom bruk og verdiskapning. 
• “Ofre“ og utvikle visse deler for å bevare andre deler uutviklede. Som eksempel 

Gautefall med Via Feratta.
• - Forfallet går fort: På Sachsen og på dammer og renner ser vi at er det ikke daglig bruk 

og vedlikehold, forfaller vår kulturarv. Dette er noe vi må ta stilling til nå om vi ønsker 
bevaring, kun med vedlikehold. Forfaller det vi ønsker å ta vare på ytterligere, må en 
restaurering til og det er vesentlig mye mer kostbart og vanskelig.

• Hvis ikke historiske og fredete bygninger som Knutehytta og på Sachsen skal leve på 
offentlige midler, må det tilrettelegges slik at de har et næringsmessig grunnlag. Ofte 
betyr dette at en må få til overnatting og bevertning stor nok til at det gir tilstrekkelige 
inntekter. Vi tror også at steder bør spesialisere seg på en fritids syssel som brukes som 
"innsalgsverktøy". Dette kan være pilking, gruveturer med  kjentmann, teknikktrening 
for langrenn, jakt kurs. Egentlig hva som helst så lenge det er seriøse sysler. Hvis en 
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ikke tilrettelegger disse bygningene for næring tror vi at de må leve et usikkert liv fram-
over på offentlige almisser. »

Om idrettens interesser i Gruveåsen v / Bjørn Håvengen
Håvengen sitt sammenfattende notat for innlegget følger uavkortet:

”Idretten i Kongsberg benytter Gruveåsen og Knutefjell i stort omfang. Fra idretten er det pri-
mært ski med langrenn, hopp og alpint, samt sykkel og orientering som har vært, og er tunge 
brukere av Gruveåsen. Man har over lang tid hatt stor nytte av samarbeidet med både kommune 
og kommersielle aktører i området. Det gjelder stier/veier, skiløyper, arrangementer og tilrette-
legging for forskjellige aktiviteter.

Idretten har i mange sammenhenger glede av oppgraderinger av veier og tråkk. Som eksempel 
har idretten hatt stor glede av oppgraderingen av Korsveien for både sommer- og vinteraktivitet, 
som ett eksempel. For sykkellister og turgåere sommerstid har tilgjengeligheten økt, og for ski-
løypene vinterstid så har både drifting blitt forenklet og traseen blir sikrere for skiløperne. 
Gjennom denne standardhevingen av veien ser vi at bruken har økt både sommer- og vinterstid. 
Her ser vi det er en klar sammenheng mellom tilgjengelighet og bruksomfang.

Idretten har en del anlegg innenfor Gruveåsen området. Dette gjelder deler av slalåmbakken, 
Hannibalbakken og lysløype. På anleggssiden foreligger det planer om å etablere snøproduksjon 
i nedre del av lysløypa (1.6 km). Dette er et samarbeid mellom BK Ski, KIF, Jondalen IL, IL 
Bever'n26 og Svene IL. KIF og Kongsberg Freestyleklubb har også planer om et samarbeid med 
Skisenteret for å lage en vannskihoppbakke i Funkelia. I forbindelse med slalåmbakkene og 
heisanlegget er det også interessant for idretten å få
utviklet et downhill-anlegg sommerstid. Når det gjelder hoppanlegg så ligger riving av Hann-
ibalbakken inne i Kulturanleggsplanen. Tribune og dommertårn etc. vil her bli fjernet i løpet av 
noen år.

For idretten er et fortsatt trekantsamarbeidet mellom kommune/offentlige, kommersielle aktører 
og idrettens lag og foreninger viktig. Det er viktig at vi kan også i fremtiden bruke Gruveåsen 
for fysisk aktivitet, både uorganisert og organisert slik som Knuteløpet, Knutetrim og Pinseløp 
som noen eksempler. For anlegg og arrangement er det viktig at det sikres løsninger som lar seg 
gjennomføre og drifte på enkle måter, for eksempel et
sti- og løypenett som er sammenhengende og med differensiert standard. God standard på 
enkelte stier og veier gjør at bruken blir kanalisert. For å sikre ytterligere bruk av Gruveåsen bør 
P-kapasiteten ved Sachsen økes. Andre tiltak som vil øke bruken vil også være å gruse enkelte 
stier i området, der hvor dette ikke kommer i konflikt med  vernebestemmelsene.

Gruveåsen er svært viktig for Kongsberg i forhold til fysisk aktivitet, rekreasjon og helse!”

Om Norsk Geosenter v / Kjell Solbakken, Norsk Turistutvikling
Norsk Geosenter er så langt et kommunalt drevet prosjekt for å utvikle et i all hovedsak simula-
torbasert geologisk kunnskaps og opplevelsessenter i Kongsberg. Geosenterets innhold er tenkt 
å dekke geologi generelt, både terrestrisk og ekstraterrestrisk. 

Powerpoint-presentasjonen som Solbakken presenterte under seminaret kan ses på følgende 
nett-adresse:

http://www.kongsberg.kommune.no/plan/geosenter/presentasjon.pdf 

Det henvises til denne for informasjon om prosjektet, bakgrunn, status og planlagt framdrift.

26Idrettslaget Bever’n holder til i Bævergrenda 3 - 6 kilometer nord for sentrum i Kongsberg, på østsiden 
av lågen.
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Det er så langt ikke fastlagt lokalisering i Kongsberg for et eventuelt senter. Det er for tiden tre 
alternativer, ett sentrumsalternativ, ett i Gruveåsen ved Funkelia og ett ved Sagelia. 

Solbakken understreket at Gruveåsen og kulturminnene her var viktig for et geosenter.

Om de gamle løkkene i Håvet v / Elinor Hope, Naturvernforbundet

Hope sitt sammenfattende notat for innlegget følger uavkortet:

« Om Løkkene i Håvet

Informasjon til Løkkeprosjektet fra Naturvernforbundet i Kongsberg (NiK)

Området omfatter tre løkker fra Sølvverkstiden og en autentisk låve fra 1700 tallet.
Låven er innrettet med langbord og benker som kan romme en skoleklasse samt en løe hvor det 
oppbevares redskaper til bruk i slåtten. 

NiK har organisert slåttedugnad på området i en 10 års periode, hvor byens befolkning har 
deltatt hvert år i juli måned. I denne perioden er det også lagt ned en betydelig dugnadsinnsats 
for å holde løkkene i hevd.  
 
I 2004 ble det opprettet et leieforhold mellom kommunen og NiK som i 2005 utarbeidet pro-
sjektleder i NiK en skjøtselsplan med 5 års perspektiv. I 2007 ble leieforholdet avsluttet på 
grunn av mangel på leder og frivillige til prosjektet. Skjøtselen ble av kommunen overført til 
bonden som har hatt beitedyr (gammel telemarksrase) gjennom flere år på området. 

Skjøtselsplanen ble overført til bonden fra NiK

Historielaget v/ Gunvor Bøen har utarbeidet historisk opplegg til undervisning for skolene og 
det er tegnet illustrasjoner til teksten. Plansjer med tekst og tegninger er montert på den ene 
langveggen i låven med dugnad av NiK. Ferdigstilt i 2007.  

Det er en spesiell gammel engflora på området. NiK samarbeider med biolog Bård Engelstad 
om registrering av planter.

Det planlegges montering av plansjer med tekst og bilder av floraen på den ledige langveggen i 
låven. Dette er tenkt å kunne benyttes av Kongsbergs skoler til undervisning om vår nære for-
tids historie kultur og natur.

Løkkene i Håvet er et kulturhistorisk unikt naturområde med en engflora det ikke finnes mange 
igjen av. En grønn lunge nær byen til bruk for turgåere, barnehage og skolebarn sommer som 
vinter. 

Dette området må planlegges og vernes som permanent sentrumsnært natur og kulturhistorisk 
område til berikelse for Kongsbergs befolkning og for framtidige slekter.

NiK har sendt uttalelse til Kommuneplanen for Kongsberg 2009 – 2020 hvor det vektlegges at 
Håvtoppen må få et sterkere vern. NiK har samarbeidet om innspillet med KOT, Historielaget, 
Sølvverkets venner og Sandsvær Landbrukslag.

Ellinor Hope
for Naturvernforbundet i Kongsberg»

Om kommunene og løypenettet v / Pål Svendsen
Kongsberg er en skiby, og løypenettet er følgelig viktig arbeidsområde for kommune, for reise-
liv og ikke minst for befolkningen. I Gruveåsen er det ca 40 km oppkjørte løyper – 20 av disse 
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på veger. Det er for så vidt ikke mye, og det er behov for å utvide nettet. Det kan være aktuelt å 
lage en utgang i Sachsen med en rundløype. Parkeringsproblematikken må da løses.

Kommunen har et svært godt samarbeid med Statskog, som både tilrettelegger for og tar hensyn 
til løypelegging og -kjøring.

Gruppearbeide - referat

Referat fra drøftingene i Gruppe 1:
Om organisering:
Det finnes allerede en faggruppe / samarbeidsgruppe for Gruveåsen. Denne ivaretar forhold som 
angår de tekniske aspektene ved kulturminnene. Det bør vurderes å utvide denne gruppen med 
en parallell næringsgruppe, for eksempel organisert under Kongsberg Turistservice. En slik næ-
ringsgruppe kan også søke kontakt med næringsliv og interesser som har interesser som ligger 
opp mot Gruveåsen og den kommersielle virksomheten som er og kan utvikles her. 

Om kapital:
Fredning og kostnadene knyttet til vedlikehold av kulturminnene er etter loven Statskog sitt an-
svar å dekke inn. Det er viktig at dersom Statskog ikke ser seg i stand til denne, så må de melde 
fra til rette myndigheter at de ikke kan innløse et slikt ansvar. 

Om areal:
En markaplan må inneholde en markagrense, men viktigere er innholdet. Dette må dekke fri-
luftsliv, estetikk, kulturminner, virksomhet som støtter opp under fredningsområdene og en 
grundig vurdering av næringsvirksomhet i og i nærområdet til marka. 

Gruppen var delt i synet på hvor markagrensen bør gå mot Gruveåsen. Det ene syn er at grensen 
må gå umiddelbart ovenfor dagens tettbebyggelse, mens det andre uttrykte reservasjon mot det-
te i tilfelle det skulle bli ønskelig å etablere næringsaktiviteter høyere oppe i åsen, f.eks langs 
aksen Rundetjern - Knoffemyr.

Det er viktig i seg selv at en plan viser hva som har vært drøftet, og ikke bare konklusjoner. 

Referat fra drøftingene i Gruppe 2:
Om areal:
Det er behov for en markagrense også for at ikke boligbyggingen skal slippes oppover i leien 
opp mot Gruveåsen. 

Hovedtematikken her må være tilgjengelighet og tilrettelegging. 
• Det må arbeides med bedre forbindelser fra bysentrum og inn i området. 
• Tilrettelegging virker generelt kanaliserende og er således et godt forvaltningsverktøy. 
• Sykling er en aktivitet det må tilrettelegges for i den hensikt å få kanalisert syklingen 

bedre. Sykling representerer i dag et problem vis a vis andre brukergrupper. 
• Tilgang til og parkering inn mot Sachsen må prioriteres.
• Det er behov for å bedre mulighetene for vinterparkering i Funkelia
• Det bør være en målsetning å knytte Saggrenda nærmere mot Funkelia ved å utvikle et 

sti / løypesystem som binder sammen i denne aksen. 

Det kan være behov for å avsette ytterligere næringsareal, og drøftingen av dette er viktig. I den 
sammenheng er det viktig at alle topper og sentrale horisontlinjer holdes mest mulig uberørt av 
virksomhet. 

Den beste måten å sikre vern er gjennom bruk. Men bruk betyr ikke nødvendigvis kommersiell 
bruk,
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Om organisering:
Modellen med samarbeidsgrupper er allerede etablert. Denne bør bruker mer, og bygges ut før 
det slippes opp for mer kommersiell bruk. 

Referat fra drøftingene i Gruppe 3:
• Løkkene i Håvet er svært viktig å ta vare på og holde uten ny bebyggelse
• Det er viktig å kartlegge det øvrige løkkelandskapet mellom Gruveåsen og byen. 
• Det er behov for en markagrense mot bebyggelse i dag. I den sammenheng bør det 

kunne avsettes areal til boligformål inntil Gruveåsen fra Fjellveien.
• I den grad det utvikles opplevelsestilbud i og inn mot Gruveåsen, bør disse ikke være 

basert på motorisert ferdsel. 
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Berget som fødte en by 

– om Kongsberg og bruk av Gruveåsen

Rapporten er et innspill til kommunene i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Rapporten er 
begrenset til å vurdere arealbruk og utvikling i Gruveåsen og området mellom Gruveåsen og bebyg-

gelsen i sentrum. Dette området omfatter blandt annet Kongsberg Sølvverket som er vernet som 
kulturmiljø. 

Rapport nr.: 07/2008
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