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Små og store sentrumsleiligheter i Kongsberg

Illustrasjonsfoto. Avvik kan forekomme.
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Illustrasjonsfoto. Avvik kan forekomme.
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Illustrasjonsfoto. Avvik kan forekomme.

Alle var spente, da boligprosjektet S9 ble lansert i  
august 2018. Kun 18 byleiligheter ble lagt ut for salg og  

responsen kom raskt; De første 8 leilighetene ble solgt ved 
salgsstart, og snart hadde de neste 10 kjøperne sikret seg ny 

bolig. Våren 2020 har alle flyttet inn.

S for suksessen fortsetter
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Elisabeth fra S9. Foto: NYG.

EN HILSEN FRA NABOEN

S for skreddersydd

Da Elisabeth skulle finne seg en base i Kongsberg etter flere år med 
pendling og opphold i utlandet, var det spesielt to forhold som var 
viktig; sentral beliggenhet og god planløsning med muligheter for 
lagring. Svaret ble en 2-roms i Schwabes gate.

Elisabeth sitter ved kjøkkenbordet i sin nye leilighet, hvor hun har 
bodd siden april. «Jeg brukte tid til å se meg godt rundt. Først så 
jeg på S9, så kikket jeg på litt andre prosjekter, men jeg klarte ikke 
å legge fra meg dette. S9 kom tilbake hele tiden.» Elisabeth er glad 
hun bestemte seg da hun gjorde, for det var i siste liten! Kun to 
leiligheter var igjen.

«Alt klaffet med det jeg hadde behov for.» Spesielt beliggenheten var 
viktig. «Jeg ville ha noe som lå sentralt, og det fant jeg her. Samtidig 
er det veldig stille og rolig». Med kort avstand til buss og tog har 
Elisabeth valgt å ikke ha bil. «Til nå har det fungert fint, for jeg kan 

gå til det meste. Så har jeg benyttet meg av bilen til sameiet også. 
Bilpool var noe jeg syns virket spennende da jeg leste prospektet».
 
Siden Elisabeth ikke hadde behov for en stor leilighet, var det viktig 
med god planløsning og smarte løsninger for lagring. «Kjøpspro-
sessen med PK Hus har vært veldig god på alle måter, også etter 
at valget var tatt og kjøpet gjennomført. Oppfølging, muligheter for 
tilvalg og oppfølging av tilvalg har vært håndtert profesjonelt og 
ting har gått raskt». I tillegg har Elisabeth fått satt inn en ekstra dør 
mellom soverommet og gangen. «Det har vært rom for å få til ting 
som ikke har vært tegnet inn, og det har også vært bra.».

Også vennene til Elisabeth syns hun har funnet en fin bolig. «De 
sier den er hyggelig og blir overrasket over at det virker så åpent til 
å være en liten leilighet. Det er også noen som kunne tenke seg at 
jeg flytter ut, og de inn», forteller Elisabeth med et smil.



98

S for supert
EN HILSEN FRA NABOEN

Inger Lise og Jon Arild fra S9. Foto: NYG.

Hils på Inger Lise og Jon Arild! Da helsemessige årsaker gjorde at 
ekteparet måtte vurdere å flytte fra tomannsboligen på Gamlegrend-
åsen, vekket byggingen av S9 raskt interesse.

Det var i juni i 2019 at Jon Arild la merke til at byggingen var  
i gang. «Jeg var bestandig bortom før jeg kom hjem fra jobben i Oslo, 
og tok litt bilder. Jeg tenkte at dette kan være interessant! Da jeg 
nevnte dette hjemme ble Inger Lise veldig overrasket, for jeg ville 
jo i utgangspunktet ikke flytte».

I leiligheten i Schwabes gate har de alt på ett plan, og det er enkelt 
å komme fra garasjeområdet og opp i leilighetene med heis. «Vi gikk 
ned 40 kvm, men det var en veldig fin måte å få ryddet opp på. Nå 
har vi bodd her i ca. 6 mnd., og vi har tilpasset oss og funnet ut at 
dette kan vi leve med!».

«Jeg syns det er helt supert å bo så nære sentrum. Veldig fort å fly 
ned hvis du mangler noe til maten, eller bare skal handle litt», forteller 

Inger Lise. Selv om ekteparet er fornøyd med beliggenheten, var 
de spesielt spente på hvordan det ville bli å gå fra full utsikt over 
Lågen, til en leilighet nede i sentrum. «Med en leilighet i 4. etasje ser 
vi akkurat over skolen. Og det var en av betingelsene, at vi skulle 
ha litt utsikt». 

I tillegg til å ha hatt besøk av både venner og gode naboer i S9, har 
flere av de tilsammen syv barnebarna vært på besøk. «Den yngste 
av barnebarna hadde aldri vært på besøk hos noen som bodde  
i blokk før. Så første gangen hun var her gikk hun ut på balkongen, 
og lurte på hvor badebassenget var? Hun trodde hun var i Syden!». 
Dette er en følelse Inger Lise deler med barnebarnet. «Det samme 
følte jeg i starten, for det er bare å gå rett ut på balkongen med en 
kaffekopp om morgenen, til lyden av fugler og byen som våkner».

Selv om det var en overgang å flytte fra Gamlegrendåsen er paret 
sikre på at de har valgt rett. «Vi koser oss veldig og savner ikke 
leiligheten på Åsen», sier Inger Lise. Dette er Jon Arild enig i.
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Vi tar med oss erfaringene fra S9  
og bygger flere 3-roms enn 2-roms  

leiligheter. På toppen kommer 
Kongsbergs kanskje fineste  

penthouseleilighet. 

Alle leiligheter får romslige balkonger 
for rolige dager i solen, i gåavstand fra 
folkelivet i sentrum. Leilighetene har 

også store vindusflater som gjør  
rommene både lyse og åpne. 

Alle leilighetene i 5. og 6. etasje 
får ekstra stor takhøyde.  

Dette skaper en flott romfølelse  
og gir leilighetene et luftig, elegant  

og moderne preg. 

S for større 
leiligheter

S for solrikt  
og lyst

S for stor  
takhøyde

Illustrasjonsfoto. Avvik kan forekomme.
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Se nærmere på tegningene og sjekk planløsningene.  
Her har arkitekten tegnet arealeffektive løsninger som byr  

på bokvalitet. Alle får heis til leilighetsplan, de fleste får  
bilplass i p-kjeller, og alle får mulighet til å bruke bilpoolen.  

Fine oppstillings- og ladeplasser til sykkelen. Et godt eksempel  
på smarte detaljer er porttelefon med skjerm ved  

inngangsdøren, så ser du hvem som ringer på. 

S for smart 

Illustrasjonsfoto. Avvik kan forekomme.
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Grøntanlegget bak S9 får en fortsettelse til S11. Dette blir  
plassen for sosialt samvær på lune sommerkvelder. Du som 

er lei av hagestell og snømåking får det som du vil i S11.

S for sosialt 
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S11 ligger midt i byen, og den delen av byen der du hører  
humla suser og solen skinner. Veien er kort til kafeer,  

treningssenter, butikker, jernbanen og knutepunkt Kongsberg.  
 

For deg som ikke kjenner byen fra før:
Et blomstrende kulturliv, treningssentre, puber, barer og  

mer enn 30 spisesteder; Levende museer, kulturhus, gågater  
og en levende handelsstand. Bading og padling i  

Numedalslågen, marka tett på byen, milevis med preparerte 
skiløyper og ikke å forglemme Funkelia, blant landets flotteste 

skisentre.

S for sentrum 

Kongsberg. Foto: NYG.



1918

Kongsberg. Foto: NYG.



2120

S11 er byggetrinn 3 i en regulert kvartalsutbygging – avgrenset av 
Kongensgate, Reinsgate og jernbanen mot øst. Kvartalet strekker 
seg i nord-vestlig retning. Hjørnet mot syd – syd-vest er utbygd  
i første trinn med en bygningsmasse over 7 etasjer mot Reinsgate 
og videre med 6 etasjer mot Kongensgate.

Prosjektet S11 blir liggende inntil S9 mot Kongensgate og strekker 
seg mot nord-vest, og avslutter kvartalet med en buet form. Eksi- 
sterende hjørnebygg – Dyrmyrkroken I, framstår som en stor og 
kraftfull bygning med hvite og grå fasader. S9 ligger mellom denne 
og S11 framstår med kraftige farger i oker, sort og teracotta.

Med S11 ønsker vi å «roe» ned igjen fargebruken, men ta opp i seg 
noe av fargene fra de tidligere trinnene. Byggetrinn S11 får fasader 
av tre-panel i 2 forskjellige typer. Stående kledning i gråtone, og 
liggende spilekledning i sort farge. Stående spiler på alle balkonger 
er i en rødlig farge som i S11.

Fasade blir klart oppdelte med vertikale felter der terrassene går inn-
over i leilighetene og samtidig er utkraget utenfor fasadelivene, som 
i nabobygg S9. I motsetning til i S9 framstår de vertikale feltene som 

Arkitektens tanker

er ytre del av stuene i leilighetene mot Kongensgate rettvinklet. Dette 
gir sammen med materialbruken og fargene i forhold til nabobygg 
S9, S11 en egen identitet. Fargene er hentet fra fargepaletten  
i området med tegl og tre-bygg i tilsvarende farger.

På byggets side mot Schwabes gate ligger adkomst til hoved inngang 
og gjesteparkering. Det anlegges også et hyggelig uteområde her 
med lekesone, trær og beplantning, sykkelparkering, og med mulig- 
het for sosiale treff, og felles hygge.  

Vi håper og tror at dette blir nok ett signalbygg i gata som er hygge- 
lig, trivelig og spennende og bo i, samtidig som at bygget i seg selv 
gir alle beboerne en identitet. Dette avslutter også kvartalet på 
syd-vestsiden mot Kongensgate 

Bjørn Aase 
Sivilarkitekt og partner  
Søndergaard Rickfelt AS

Gårdshage

Lekeområde

 P
-s
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ke

l Gjeste-
parkering/
ladeplass bil

Inngang

Fortau

S11 S9

Utenomhusplanen
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201
301

ANTALL ROM: 2

ETASJE: 2 og 3

BRA: 43,7 m2

P-AREAL: 40,7 m2

20,7 m²
Stue / Kjøkken

10,3 m²
Sov

2,5 m²
Bod

5,1 m²
Bad3,7 m²

Gang

9,1 m²
Balkong

Perspektiv mot syd-vest Perspektiv mot nord-øst Plan 2 og 3 etasje

202
302

ANTALL ROM: 2

ETASJE: 2 og 3

BRA: 43,7 m2

P-AREAL: 40,7 m2Perspektiv mot syd-vest Perspektiv mot nord-øst Plan 2 og 3 etasje

21,1 m²
Stue / Kjøkken

3,7 m²
Gang

5,1 m²
Bad

2,8 m²
Bod

10,3 m²
Sov

9,4 m²
Balkong
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203
303

ANTALL ROM: 2

ETASJE: 2 og 3

BRA: 58,1 m2

P-AREAL: 55,6 m2 Perspektiv mot syd-vest Perspektiv mot nord-øst Plan 2 og 3 etasje

7,3 m²
Bad

2,5 m²
Bod

8 m²
Gang

9,6 m²
Sov29,3 m²

Stue / Kjøkken

8,5 m²
Balkong

402
502

ANTALL ROM: 2

ETASJE: 4 og 5

BRA: 66,7 m2

P-AREAL: 64,2 m2Perspektiv mot syd-vest Perspektiv mot nord-øst Plan 4 og 5 etasje

34,3 m²
Stue / Kjøkken

2,5 m²
Bod

4,5 m²
Gang

6,6 m²
Bad

5 m²
Gard

11,7 m²
Sov

8,5 m²
Balkong
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204

ANTALL ROM: 3

ETASJE: 2

BRA: 66,9 m2

P-AREAL: 63,0 m2 Perspektiv mot syd-vest Perspektiv mot nord-øst Plan 2. etasje

10,2 m²
Sov

15,1 m²
Balkong

29,2 m²
Stue / Kjøkken

4,8 m²
Bad 3,9 m²

Bod

6,9 m²
Gang

9,3 m²
Sov

18,2 m²
Balkong

205
305
404
504

ANTALL ROM: 3

ETASJE: 2, 3, 4 og 5

BRA: 61,1 m2

P-AREAL: 57,7 m2Perspektiv mot syd-vest Perspektiv mot nord-øst Plan 2 - 5 etasje

9,2 m²
Balkong

24,1 m²
Stue / Kjøkken

10,4 m²
Sov

7,2 m²
Sov

8,2 m²
Gang

2,7 m²
Bod

5,3 m²
Bad
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304
403
503

ANTALL ROM: 3

ETASJE: 3, 4 og 5

BRA: 73,5 m2

P-AREAL: 69,6 m2 Perspektiv mot syd-vest Perspektiv mot nord-øst Plan 3, 4 og 5 etasje

10,2 m²
Sov

15,1 m²
Balkong

8,5 m²
Balkong

35,6 m²
Stue / Kjøkken

9,3 m²
Sov

3,9 m²
Bod

4,9 m²
Bad

6,9 m²
Gang

401
501

ANTALL ROM: 3

ETASJE: 4 og 5

BRA: 89,7 m2

P-AREAL: 86,6 m2

9,1 m²
Sov

18,7 m²
Kjøkken

31,5 m²
Stue

5,8 m²
Bad

1,6 m²
Wc

2,6 m²
Bod

6,9 m²
Gang

11 m²
Sov

9,1 m²
Balkong

9,4 m²
Balkong

Perspektiv mot syd-vest

Plan 4 og 5 etasje

Perspektiv mot nord-øst
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Ingen over, ingen ved siden 
Velkommen til Kongsbergs nye penthouse. Den eneste  

i sitt slag i Kongsberg. Det blir ingen andre leiligheter i 6. etasje, 
det er ikke innsyn, men et fantastisk utsyn over byen, Lågen og 
naturen utenfor. Leiligheten er på 166 m2 og i tillegg får du en 

praktfull, privat takterrasse på 47 m2. Dette er med andre ord en 
skikkelig godbit; ingen over, ingen ved siden. 

Penthouse Kongsberg
ET KUNSTSTYKKE FRA PK HUS
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Du merker det med en gang
Den romslige entreen åpner for stuen i to retninger.  

Ekstra takhøyde og store vindusflater skaper en fantastisk 
romfølelse. Stilsikre og moderne detaljer som heltre eikedører, 

1-stavs parkett og store fliser gjør rommene harmoniske.  

Også biblioteket da 
Tenk deg luksusen av et eget bibliotek. Her får du det,  

og attpåtil med egen balkong! Har du behov for et ekstra  
gjesterom? Bruk rommet som du vil!

Hele 22 m2 kjøkken!
En skikkelig boltreplass med en kjøkken-øy som det naturlige  

samlingspunktet. Utførelsen er i stilrene Amfi Eik fra Sigdal med 
hvitevarer i en klasse for seg. Separat kjøkkenbod, og ikke minst 

vinskapet, er en ekstra detalj som mange setter pris på.

Illustrasjonsfoto. Avvik kan forekomme.
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Soverom med direkte utgang til takterrassen
Leiligheten har to soverom hvor det største har doble  
terrassedører, en praktfull utsikt og direkte adkomst til  
eget bad. Full oversikt med Walk in closet som er den  

optimale garderobeløsningen.

En perfekt kombinasjon av feminint og maskulint
Leiligheten har 2 bad med innredning fra Sigdal,  

modell Lilje. Designet er både minimalistisk og delikat.  
Store fliser, dekorbelysning, store speil og dusjkabinett  

med sorte profiler skaper spennende kontraster.

Takterrassen
Nærmest gedigen vil mange si; hele 47 m2 og  

vestvendt. Deler av terrassen er overbygget, solrikt  
og perfekt for sosial hygge.

Illustrasjonsfoto. Avvik kan forekomme.
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ANTALL ROM: 4

ETASJE: 6

BRA: 166,1 m2

P-ROM: 162,0 m2 Perspektiv mot syd-vest Perspektiv mot nord-øst Plan 6. etasje

12,6 m²
Sov

5,8 m²
Gard

4,6 m²
Bad

58,8 m²
Stue

22,2 m²
Kjøkken

Heis

3,1 m²
Gang

14,9 m²
Gang

3,4 m²
Bod

4,5 m²
Gard

8,6 m²
Sov

9,3 m²
Bibliotek / Gjesterom

47,3 m²
Terasse

9,2 m²
Balkong

4,4 m²
Bad 2,6 m²

Vask

1,9 m²
Kjøkkenbod

Illustrasjonsfoto. Avvik kan forekomme.
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