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1 FORMÅL OG BAKGRUNN FOR KOMMUNEDELPLAN FOR 
SUNDVOLLEN 

1.1 INNLEDNING 
Bestemmelsene om kommunal planlegging er hjemlet i Plan og bygningsloven av 27. 
juni 2008 (PBL), kap. 11. En samlet kommuneplan består av en samfunnsdel med 
handlingsdel og en arealdel. I henhold til PBL kan det utarbeides kommunedelplan for 
bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. 
 
Denne kommunedelplanen gjelder for tettstedet Sundvollen i Hole kommune. 
Planarbeidet kan kort beskrives som en revisjon av deler av eksisterende 
kommuneplan for Sundvollenområdet. Kommunedelplan for Sundvollen er et 
«verktøy» for å styrke utviklingen av Sundvollen som et tettsted over en periode 
på 20-30 år, men der den juridiske bindingen er 12 år.  
 
Kommunedelplan Sundvollen skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes 
og forvaltes, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. 
Kommunedelplan Sundvollen består av arealkart, bestemmelser og planbeskrivelse 
samt overordnet konsekvensutredning. Endelig vedtatt arealkart med bestemmelser vil 
være juridisk bindende for innbyggere, kommunale, regionale og statlige myndigheter. 
 
Planbeskrivelsen omhandler bakgrunn for planarbeidet, i tillegg belyser og begrunner 
den de vurderinger som ligger til grunn for plankart og bestemmelser. Planbeskrivelsen 
omfatter også en konsekvensutredning. 
 

 
Figur 1-1. Oversiktskart over Sundvollen. Kilde: Norgeskart. 
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1.2 BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSE AV KOMMUNEDELPLANEN 

Hensikten med å lage en kommunedelplan for Sundvollen er å tilrettelegge for 
boligbygging, skape gode rammer for god stedsutvikling og sikre at dette skjer samtidig 
som en ivaretar grøntstruktur, estetikk og historiske interesser i området. Omlegging av 
E16 forbi tettstedet samt etablering av et mulig stoppested for jernbane på Sundvollen 
gir store utfordringer, men også muligheter for framtidig utvikling av både tettstedet og 
omkringliggende arealer. Sundvollen har historisk sett vært et trafikknutepunkt, men de 
arealmessige utfordringene er av en helt annen størrelsesorden framover. Det er derfor 
av stor betydning at planlegging av framtidas Sundvollen starter nå. Planen skal 
fastsette rammer for senere detaljplanlegging, arealutnyttelse og fortetting slik at den 
blir et godt og effektivt verktøy for fremtiden. Plandokumentet skal derfor være 
fleksibelt, samtidig som svarer ut krav i plan- og bygningsloven. 
 
Innbyggertallet i Hole kommune er pr. 1.1.2016 6767 innbyggere (SSB, 1.1.2016). 
Vekstmålet er maks 2 % økning i befolkningen pr. år. Veksten i årene 2012-2016 var 
2.23, 2.0, 1.5 og 1.0 % pr. år. Det er vedtatt at hoveddelen av veksten i Hole kommune 
skal skje i Vik og på Sundvollen. I henhold til kommuneplanens mål vil det innebære at 
minst 30 % av befolkningsveksten i 30 års perioden skal skje i Sundvollenområdet. I en 
30 års periode vil dette dreie seg om ca. 730 boliger. Plan- og miljøstyret har i etterkant 
ønsket at en større del av veksten skal skje i Sundvollen. Med fortsatt 2 % vekst i 
folketallet pr år og en andel av veksten på 55 % lagt til Sundvollen, er det behov for ca. 
1350 boliger i 30-års perioden. Kommuneplanen angir at for Sundvollen skal veksten 
skje gjennom en differensiert utbygging av boligtyper.  
 

 
Figur 1-2. Sundvollen sett fra Krokskogen. 
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1.3 MÅL OG VISJON FOR ARBEIDET 
Gjennom kommunedelplan for Sundvollen er det et ønske om å fastsette overordnede 
prinsipper for tettstedet med omkringliggende arealer før en går i gang med en eller 
flere detaljreguleringer. Gjennom arbeidet med kommunedelplanen er det diskutert og 
vurdert hvilke områder det er aktuelt å regulere for videre utbygging innenfor et 
perspektiv på 30 år, mens den juridiske planperioden er 12 år.  
 
Planområdet strekker seg over en vel 3 km strekning fra Elstangen i sør til nordre kant 
av planområdet og det utgjør ca. 2,1 km2. I 2016 ønsket Plan- og miljøutvalget at  
plangrensen ble utvidet opp til ca. kote 180 mellom Sundvollen Oppvekstsenter og 
Elstangen. Utvidelsen utgjør ca. 300 daa. Kommunedelplanen omhandler overordnede 
prinsipper knyttet til offentlig og private utbyggingsområder som skole, bolig, næring og 
service, samt grøntstruktur og friområder med mer. 

 
Utarbeidelsen av kommunedelplanen vil være et viktig strategidokument for framtidig 
utvikling både før og etter at store, nye samferdselsprosjekter er på plass og dagens 
E16 blir lokalvei. Dette åpner for helt andre perspektiver og utfordringer i forhold til 
livskvalitet, muligheter for boligbygging, tettstedsutvikling og tilgang til fjorden.  
 
Rammer for planarbeidet er gitt i Planprogram for Sundvollen, vedtatt 12.06.2014. 
Planarbeidets avgrensing, slik det er gitt i planprogrammet, er vist i figur 1-3. 
 

 

Figur 1-3.  Opprinnelig planavgrensning for kommunedelplan for Sundvollen.  Planområdet ble 
utvidet sørover i 2016 (jfr. figur 3.1).   
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1.4 PLANPROSESSEN 

Organisering 
Hole kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Jfr. pbl § 9-1 er det kommunestyret 
som har ansvar for å lede all kommuneplanlegging, og som styrer planarbeidet. Sweco 
Norge AS er engasjert som konsulent for å produsere planmaterialet.  

Oppstart og innspill 

Oppstart av planarbeid ble varslet høsten 2013 med frist for å komme med innspill til 
planprogrammet 20.1.2014. Det kom inn 9 merknader til forslaget. Av disse var 5 
private arealinnspill og 4 innspill fra offentlige etater. Følgende kom med innspill til 
planarbeidet:  
 

1. NVE 
2. Statens vegvesen 
3. Fylkesmannen i Buskerud 
4. Jernbaneverket 
5. Sundvolden Holding m flere innspill. 
6. Beboere i boligfeltet «Utsikten» 
7. Per Ljåstad 
8. Kristin Remme 
9. Hans Einar Bratberg 

 

På grunn av at det i forbindelse med oppstart av planarbeidet var kommet få 
arealinnspill til planarbeidet, ble det med frist 14.10.2014 tilrettelagt for å komme med 
ytterligere innspill til fremtidig bruk av arealer i Sundvollenområdet.  Det kom inn 4 
uttalelser.   
 

1. ABL Investment AS 
2. 5 innspill fra Sundvolden Hotel. 
3. Harry og Marianne Rørvik 
4. Lars Langerud og Tord Moe Laeskogen. 

 
Det er også kommet innspill fra grunneier John Fekjær vedr. Midtre Trøgsle seinere i 
prosessen og innspill fra grunneier Tord Moe Laeskogen om endring av formål for 
Tyriheimen fra næring til blandet formål bolig/næring.  
 
I mai 2016 ønsket Plan- og miljøstyret i Hole kommune og utvide planområdet mellom 
Sundvollen Oppvekstsenter og boligfeltet Elstangen opp til kote 180 moh. I etterkant av 
dette ble grunneiere innenfor dette området tilskrevet om de ønsket å fremme 
arealinnspill innenfor dette området. Det kom inn Innspill fra 7 grunneiere i denne 
prosessen 
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En oppsummering av merknadene med forslagsstillers kommentarer er gitt i vedlegg1. 

Planprogram 

Planprogram for kommunedelplan Sundvollen ble vedtatt 2.06.2014. Fastsatt 
planprogram skisserer hvordan planarbeidet skal legges opp og hvilke utredningstema 
som skal gjennomgås.  
 

Medvirkning 
Plan- og bygningslovens bestemmelse om medvirkning § 5-1, pålegger kommunen å 
tilrettelegge for aktiv medvirkning.  
 
I forbindelse med oppstart av selve planarbeidet, ble det arrangert et informasjonsmøte 
13.2.2014 på Sundvolden Hotel. På møtet ble det lagt opp en medvirkningsprosess 
med gruppearbeide der det ble etterspurt konkrete innspill til planprosessen. 
Spørsmålene var knyttet til hvilke funksjoner skal Sundvollen ha i 2040, Hvilke av 
dagens kvaliteter er viktig å beholde og hvilke nye kvaliteter bør Sundvollen ha i 
framtida? Referat samt kartmateriale fra gruppearbeidet er vedlagt (vedlegg 2).  
 
Viktige innspill til planene var blant annet: Sundvollen er en oase i dag og må ivaretas 
videre. Utvikle fritidsaktiviteter knyttet til fjorden. Bedrede bademuligheter og tilgang til 
fjorden. Sundøya som grøntareal. Et kompakt og hyggelig sentrum med flere 
funksjoner. Vektlegge Sundvollens historie og aksen fra Kleiva til fjorden.  
 

Politisk prosess 

Plan- og miljøstyret er styringsgruppe for kommunedelplanen. Styret la ut 
planprogrammet for Sundvollen i sitt møte 26.11.2013. Planprogrammet ble vedtatt i 
styrets møte 12.6.2014. Utkast til plan er diskutert i flere møter. I arbeidsmøtet mellom 
administrasjon og Plan og miljøstyret 8.2.2016, ble det gitt føringer om at en større del 
av veksten enn 30 % skulle legges til Sundvollen i planperioden. I tilsvarende møte i 
mai 2016, kom det fram at Plan- og miljøstyret ønsket en utvidelse av planområdet opp 
til kote 180 moh. for å få på plass flere boligområder på Sundvollen.  

Andre aktører og regionale fora 

Et tidlig utkast av kommunedelplanen er lagt fram for Planforum Buskerud 16.12.2014, 
Et gjennomarbeidet utkast til kommunedelplan ble presentert pånytt i Planforum 12. 
januar 2016.Tilbakemeldinger fra regionale myndigheter på utkastet er innarbeidet i ny 
versjon av plandokumentet. 
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Organisasjoner og lag var innbudt til folkemøtet på Sundvolden Hotel i februar 2014. 
Det er videre avholdt møte med Sundvolden Holding som er en sentral part i utvikling 
av Sundvollen sentrum og Sundvolden Hotel. Det er også avholdt møter med enkelte 
grunneiere på Sundvollen. 25.august 2016 avholdt Fellesprosjektet Ringeriksbanen og 
E16 et planverksted der utviklingen på Sundvollen framover stod sentralt. 

 
Høring og vedtak av planforslaget 
 
Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning vil legges ut på høring 
seinhøsten 2016. Etter offentlig ettersyn vil kommunen fatte vedtak av planen.  
 

1.5 OVERORDNETE FØRINGER FOR PLANARBEIDET 

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele 
landet og at hver og en av oss kan være med i beslutninger som angår oss og våre 
omgivelser. Plan- og bygningsloven gir en rekke bestemmelser i forhold til 
gjennomføring av planarbeid. I tillegg foreligger det en rekke andre nasjonale, 
regionale og lokale føringer som legges til grunn for planarbeidet. Dette kan blant annet 
være nasjonale føringer vedtatt av Stortinget, som for eksempel lover, statlige 
planretningslinjer og bestemmelser. I tillegg foreligger fylkeskommunale planer og 
planstrategier. Kommunen har også en rekke planer og utredninger som planarbeidet 
forholder seg til. 
 
Nasjonale føringer 

• Plan- og bygningsloven 
• Markaloven 
• Friluftsloven 
• Naturmangfoldloven 
• Forurensingsloven 
• Statlige planretningslinjer 
• Med flere 

 
Fylkeskommunale føringer 

• Regional planstrategi for Buskerud 
• Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur 
• Jordpolitisk arealvurderinger 

 
Kommunale føringer 

• Kommuneplanens arealdel 2009-2019 
• Planstrategi 2012-2016 og 2016-2020. 
• Kommunedelplan for energi og klima 
• Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 
• Boligsosial handlingsplan 
• Pleie og omsorgsplan 
• Overordnet sektorplan for oppvekst i Hole kommune 
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• Trafikksikkerhetsplan 2011-2018 
 

En oppsummering av de overordnete føringene er gitt i vedlegg 3. 
 
 

1.6 GJELDENDE AREALPLANER 

Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 02.02.2009, og gjelder for perioden fram til 
2019. Kommuneplanen angir satsingsområder og omtaler målene for befolkningsvekst. 
De tre hovedmålene i kommuneplanen er: 
 
• Barn og unge og deres oppvekstmiljø 
• Næringsutvikling 
• Det gode liv basert på kultur og natur 

 
Vedtatte mål i kommuneplanen tar særlig for seg utviklingen av Vik og Sundvollen:  
 
• I vedtatt plan skal befolkningsveksten i kommunen per år ikke overstige 2 %.  
• Veksten skal i stor grad skje i tilknytning til tettstedene Vik og Sundvollen.  
• Hole skal være egen kommune, men en skal likevel jobbe for rasjonelle løsninger 

på tvers av kommunegrensene.  
• Det skal jobbes aktivt med å tilføre kommunen ny næringsvirksomhet. 
• Bærekraftig utvikling skal være en premiss for utviklingen i Hole. 
• Det skal være et bevisst engasjement rettet mot barn og unge, særlig 

aldersgruppen 13-19 år. 
 

I Planstrategien for perioden 2012-2016 ble det vedtatt: "… at det kun gjøres revisjon 
av deler av arealdelen." Videre " … Mye tilsier at hovedtyngden av arealutviklingen i 
Hole kommune bør være knyttet til Vik og Sundvollen. En områdeplan for Vik og en 
områdeplan for Sundvollen vil derfor redusere behovet for en fullskala revisjon av 
arealdelen av kommuneplan." Vedtaket om å utarbeide områdeplaner er senere endret 
til å gjelde utarbeidelse av kommunedelplaner. Planstrategien for perioden 2016-2020 
viderefører i stor grad signalene fra 2012-2016 og understreker ønsket om satsing på 
Sundvollen. 
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Figur 1-4 Gjeldende kommuneplan for Sundvollen. Kilde: Hole kommune. 

Reguleringsplaner for Sundvollen 
Figur 1-5 viser gjeldende reguleringer for Sundvollen. Kun deler av planområdet er 
regulert.  
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Figur 1-5 Reguleringsplaner som dekker Sundvollen. Kilde: Hole kommune  

 

1.7 PLANER OG PROSJEKTER DET SKAL TAS SÆRLIG HENSYN TIL I 
PLANARBEIDET 

E16 og Ringeriksbanen 

Gjennom behandling og oppfølging av NTP 2014-2023 er det vedtatt at 
Ringeriksbanen skal være en del av InterCity-systemet på Østlandet. Regjeringen har 
bedt Samferdselsdepartementet gjennom Jernbaneverket og Statens vegvesen i 
oppdrag at veg og bane skal ses i sammenheng og kjøres som et felles statlig 
planprosjekt.  
 
Et mål for Ringeriksbanen er å utvide pendleromlandet rundt Oslo ved å knytte 
Ringerike nærmere Osloregionen. Dette innebærer opp til to togstopp med regiontog 
pr. time og fra sentralt hold legges det opp til at Ringeriksregionen (Hole, Ringerike og 
Jevnaker) får en stor vekst i befolkningen.  
 
I en felles rapport «Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss – silingsrapport 2015» 
har de to etatene sammen med nasjonale fagmyndigheter og departementer, kommet 
fram til en anbefalt trasé som gjør det mulig med samordnet utbygging av 
dobbeltsporet jernbane og ny E16 på strekningen fra Kroksund til Hønefoss. Dette er 
linja over Helgelandsmoen. I anbefalt løsning går jernbanen i tunnel frem til 
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Sundvollen. Jernbanen anbefales å krysse Kroksund med stoppested på Sundvollen 
ved dagens båthavn og på bru over ved Sundøya rett sør for dagens E16. E16 følger i 
anbefalt forslag i hovedsak dagens veg fra Skaret til Kroksund. Den nye vegen 
anbefales å krysse over fjorden lengre sørvest i Kroksund på en bru i slak 
kurve/alternativt i rett linje dersom dimensjonerende hastighet er 110 km/t.  
 
 

 

Figur 1-6 Alternativer for ny E16 og jernbane ved krysning av Kroksund. Kilde: Fellesprosjektet.  

 
Plasseringen av stoppested på Sundvollen er begrunnet ut fra at potensialet for ny 
stedsutvikling og økt befolkningsvekst er vurdert som større her enn i Vik. Flere bosatte 
og ansatte nær stasjonen gir bedre markedsgrunnlag for banen. Det er også påpekt at 
Vik og Sundvollen kan vokse sammen over tid. I tillegg er det vurdert at Sundvollen har 
noe bedre grunnlag for etablering av et funksjonelt trafikknutepunkt for overgang 
mellom tog, bil og matebusser. Med etablering sør i kommunen, i «pendlingsretningen» 
mot Sandvika og Oslo, vil det være lettere å få folk til å kjøre bil eller ta buss til 
stasjonen for overgang til tog. En lang tunnel fra Kroksund til Kjellerberget sparer 
dessuten viktige jordvern- og miljøinteresser ved Vik, selv om det traseen vil gå noe 
åpen på strekningen forbi Vik i anleggsfasen.. 
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Et stoppested ved Sundvollen vil ha stor betydning for hvor og hvordan framtid 
boligbygging vil skje. Det er et klart ønske fra samferdselsmyndigheter at 
befolkningsvekst først og fremst skal kobles til områder med god kollektivdekning og at 
det forventes tett utnyttelse av arealene nærmest knutepunktet. Dette vil være viktige 
føringer for utvikling av Sundvollen framover. 
 

 
Figur 1-7 Arealskisse av mulig tettstedsutvikling på Sundvollen. Kilde: Jernbaneverket og Statens 
vegvesen, 2015. 

Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 

Planprogram ble vedtatt av Hole kommunestyre 18. februar 2013. Utarbeidelse av 
kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund har sin opprinnelse i forslaget til 
verneplan for Tyrifjorden. I forbindelse med verneplanen ønsker man å vurdere 
Tyrifjorden i en mer helhetlig sammenheng og verne deler av våtmarksystemet 
gjennom Naturmangfoldloven. På grunn av de store samfunns- og brukerinteresser 
knyttet til Steinsfjorden, er det funnet mest hensiktsmessig å bruke Plan- og 
bygningsloven til å ta vare på våtmarksinteressene i Steinsfjorden. Fylkesmannen i 
Buskerud har bedt om at planprogrammet for Kommunedelplan for Steinsfjorden sees i 
sammenheng med utkast til verneplan for Tyrifjorden. Bakgrunnen for dette er å se 
hvordan de ulike tematiske hensyn blir ivaretatt. Målet for Steinsfjordplanen er å sikre 
et godt grunnlag for sameksistens mellom naturverdier og bruk i et langsiktig 
perspektiv. Planområdet overlapper med kommunedelplanen for Sundvollen.  
 
Kommunedelplanen omfatter hele Steinsfjorden inkludert strandområdene rundt, med 
unntak av Steinsvika og hekkeholmer som omfattes av Verneplan for Tyrifjorden. I 
tillegg omfatter kommunedelplanen vannområdet og strandsone sør for Kroksund 
avgrenset av brua til Storøya i sør og området som omfattes av Verneplan for 
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Tyrifjorden i vest. Etter NVEs anbefalinger om å ta hensyn til en 200-årshendelse i 
planen, innarbeides anbefalinger om hensynssoner i områder som ikke omfattes av 
andre områdeplaner og reguleringsplaner (høyeste regulerte vannstand er 63 moh). De 
ulike hensynssoner kommer tydeligere fram på kartet, som vil være en viktig del av 
utarbeidelsen av kommunedelplanen.  
 
Kommunedelplanen for Sundvollen sees i sammenheng med den pågående 
verneplanprosessen og arbeidet med kommunedelplan for Steinsfjorden. 
 

 
Figur 1-8. Steinsfjorden ved friområdet med utscene ved Sundvollstranda. Vannarealene er 
foreslått som biotopvernområde i verneplan for Tyrifjorden. 

Verneplan for Tyrifjorden og Ramsar 

Våtmarkene i og rundt Tyrifjorden er blant de mest verdifulle våtmarksområdene i 
Norge. De  regnes som internasjonalt viktige og omfattes av Ramsarkonvensjonen. En 
av grunnene til utarbeidelsen av verneplan for Tyrifjorden er å se hele våtmarksystemet 
i en sammenheng. Steinsfjorden vurderes som en del av dette. I forbindelse med 
utarbeidelse av utkast til vurderingsområde til vern, er det gjort kartlegginger. 
 
Miljødirektoratet har behandlet verneplan for Tyrifjorden. For deler av Steinsfjorden 
anbefaler de vern som biotopvernområde etter naturmangfoldloven. For 
Sundvollenområdet, omfatter planen vern av nærområdet til Sundvollstranda. Her 
anbefaler Fylkesmannen forvaltning etter plan- og bygningsloven dersom 
kommunedelplanen for Steinsfjorden sikrer naturverdiene godt nok. I forskriftene 
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anbefales noen innstramminger i forhold til  Fylkesmannens tilrådning. Verneplanen er 
oversendt med Miljødirektoratet sine tilrådninger til Klima og miljødepartemenet i 2012. 
Vannarealene ved Sundvollstranda er foreslått som biotopvernområde etter 
Naturmangfoldloven. Formålet med biotopvernområdet er å bevare et område som har 
særskilt betydning som økologisk funksjonsområde i form av nærings- og 
oppholdsområde for en rekke våtmarksfugler. Ved Sundvollen går den foreslåtte 
vernegrensa i vannkanten (63 moh.) og hensynet til dette innarbeides i 
planbestemmelsene. 
 
 

 
Figur 1-9. Brua over Kroksundet. Ringeriksbanen er planlagt til høyre i bildet sør for brua. Foto: 
Sweco.  
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2 SUNDVOLLEN FRAM MOT 2046 

2.1 SUNDVOLLEN I DAG 

Om Sundvollen 
På Sundvollen bor det snaue 1100  mennesker per 2015. Kommunen har de siste åra 
hatt stor befolkningsvekst og det har vært en stor vekst innenfor planområdet. En 
betydelig andel av befolkningen i Sundvollen er pendlere til Oslo-området. Avstanden 
fra Sundvollen til Oslo-området er svært gunstig for pendlere både med privatbil og 
buss. Sundvollen er det mest benyttede stoppestedet for Timesekspressen mellom 
Oslo og Hønefoss.  
 
Dagens arealbruk er i hovedsak bolig, noe næringsareal, offentlige bygg skole og 
idrettshall), landbruksområder og noen friområder. Tilstøtende arealbruk har status 
som LNF (landbruk-, natur og friluftsområder).  

Sentrum 

Sentrumsområdet er diffust og domineres av større parkeringsarealer og rotete 
trafikkbilde og har stort potensiale for estetisk og funksjonell forbedring. De sentrale 
funksjonene i Sundvollen er hotellet, dagligvareforretningen og Sundvollen veiservice. 
Bebyggelsen spenner over et langt tidsrom, noe som gjenspeiles både i formspråk, 
materialbruk og dimensjoner. I sentrum er bebyggelsen sammensatt og framstår som 
enkeltbygninger uten noen helhetlig bygningsstruktur. Det dominerende, og mest 
identitetsskapende element i sentrum er Sundvolden Hotell med parkarealer. Hotellet 
består dels av store bygningsvolumer som går opp i 5 etasjer. Den øvrige bebyggelsen 
i sentrum er mindre volumer med 1 til 2 etasjer. Innenfor sentrumsområdet har det i 
lenger tid vært et mål om å utvikle tettstedsarealene ytterligere både estetisk og ved 
fortetting, men de største endringene har vært knyttet til en betydelig utvidelse og 
ombygging av Sundvolden Hotel. I 2015 ble det gamle «Joker»-butikken revet og ny 
dagligvarebutikk etablert på motsatt side av Kleivbekken. Det tidligere butikkområdet 
benyttes til parkering for hotellets gjester. Arealet utgjør et godt potensiale i en 
framtidig sentrumsutvikling. Det er utfordringer knyttet til framtidig bruk av 
sentrumsarealer i forhold til byggegrenser og blågrønn struktur mot Kleivbekken, 
estetikk og flomproblematikk som må ivaretas i detaljplansammenheng.   

Kulturminner og kulturmiljø 

Sundvollen har fra gammelt av vært skyssted for transport med båt over Kroksundet og 
som område med skysstasjon. Det lå flere hoteller ved Sundvollen. Sundvolden Hotel 
har historie helt tilbake til 1600-tallet. Hotellet er svært viktig for stedets identitet. Det 
samme gjelder Sundvollen Gård med bygningsmasse og jordvei. Det ligger også flere 
større eneboligtomter nær tettstedet som er med å gi stedet identitet, blant annet 
tidligere Sundland Hotel med beliggenhet der tunnelportal for planlagt for 
Ringeriksbanen. Den gamle Bergens Kongeveg fører fra Kleivstua ned den fredede 
veien i Krokkleiva og videre gjennom Sundvollen ned til fjorden. Korridoren utgjør en 
kulturhistorisk akse fra Krokskogen til fjorden. 
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Figur 2-1 Sundvollen med Sundvollen Gård i forgrunnen. Foto: Sweco.   

Landskap og blå-grønn struktur 

Tettstedet Sundvollen ligger på en elvevifte langs Kleivbekken og ligger vakkert til 
innunder Krokskogen mellom Kroksundet i nord og de sammenhengende 
Krokskogskråningene i sør. Over Krokskogskråningen ruver Krokskogen med brattkant 
og innenforliggende skogarealer. Et dominerende landskapselement ved sentrum er 
Sundvollen Gård som skaper landskapsrom og som sammen med hotellet preger 
tettstedet. 
 
I Sundvollenområdet er det ikke nasjonale interesser knyttet til jordvern og 
naturmangfold på samme måte som rundt kommunesenteret Vik, men det er knyttet 
nasjonale/regionale interesser til våtmarksområdene i Steinsfjorden og Tyrifjorden. 
Sundvollstranda inngår i et foreslått biotopvernområde som omfatter større arealer i 
Steinsfjorden.  
 
Bratte åssider sør for Sundvollen danner en naturlig avgrensning i øst og sør både 
visuelt og i form av fareområder for ny bebyggelse. De naturgitte kvalitetene som omgir 
tettstedet med Marka, skogkledde åspartier og fjorden med Sundvollen Gård og 
Sundvolden Hotel danner tydelige rammer i landskapet. Dronningveien fører opp til 
Kleivstua med hotellvirksomhet og svært mye brukte friluftsområder sommer og vinter. 
Planområdet grenser til Krokkleiva naturreservat i sør. Reservatet er en del av en 
forkastningsdal som er vernet pga. spesiell geologi og landskap samt et rikt botanisk 
mangfold med flere sjeldne og sårbare arter, særlig med alpint preg.  
 
Av blågrønnstruktur er friområdene ved Sundvollstranda og ved utløpet av Kleivbekken 
begge i offentlig eie. Kleivbekken har vært en viktig motor i utviklingen av det 
opprinnelige Sundvollen med mølle og virksomhet knyttet til bekken og til Kroksundet 
som tidligere sundsted. Kleivbekken utgjør en blågrønn struktur mellom Krokskogen og 
fjorden, men fungerer i dag som en «bakgård», ikke en ressurs for stedet. Nedre del av 
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Kleivbekken har tidligere vært en viktig oppvekstbekk for ørret og det ble på 1990-tallet  
bygget terskler for å ivareta hensyn til fisk ved lav vannstand. Disse tersklene er delvis 
ute av funksjon. Kleivbekken som grønnkorridor og historisk akse mellom hotellet og 
den gamle veien opp Krokkleiva er viktig og kan ved god planlegging bli et positivt 
bidrag til stedsutviklingen.  

 
Figur 2-2. Kleivbekken nedstrøms E16 i 2016. Esso stasjonen og hotellet i bakgrunnen. Foto: 
Sweco. 

 
Ved Sundvollstranda har kommunen bygd utescene med grøntanlegg og det er etablert 
et arbeidssenter og området ønskes utviklet både i kultur- og friluftssammenheng. 
Nærheten til en fiskerik fjord, skoler og barnehager samt et framtidig verneområde, gir 
området store muligheter for aktiv bruk til læring. Bortsett fra ved Sundvollstranda, er 
det liten tilgang til fjorden. Rørvik Camping har i dag en egen badeplass som også 
brukes av lokalbefolkningen, men framføring av ny E16 i området vil gjøre at denne 
trolig vil utgå. For øvrig er det dårlig forhold for bading. Bortsett fra Kleivbekken, er det 
bare mindre bekker som renner gjennom planområdet, men flere av de mindre 
bekkene er avmerket som en del av den blågrønne strukturen og angitt som 
grønnstruktur. Kommunen eier et friområde ved gamle Sundvollen skole der 
Kleivbekken renner ut i Tyrifjorden. 
 
Sundvollenområdet har et tett nettverk av stier og snarveier. Det er tilgang til 
Krokskogen via Dronningveien og gjennom stier fra Øvre Grøndokka til Retthellsetra 
(gamle Grøndokkvei), Gamlekleiva (fredet veg opp Krokkleiva) og fra Elstangen opp 
Manaskaret til Krokskogen. Det går gangveier langs E 16 til Elstangen med en 
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avstikker fra Rørvik til Elstangen. Det er blåmerka sti fra parkeringsplassen ved 
Krokkleiva til Elstangen/Nes. I tillegg ny gangvei fra Sundvollen Oppvekstsenter til 
Elstangen. Disse ferdselsforbindelsene ansees som svært viktige å opprettholde, ev 
videreutvikle. De er angitt på et temakart som følger planen.  

Oppvekstvilkår 
Sør for sentrum ligger Sundvollen Oppvekstsenter med skole, barnehage, idrettshall og 
gode muligheter for læringsområder i friluftsaktivitet.  

Boligutvikling 
Det er noe eldre, spredt bebyggelse både i Sundvollen sentrum og sørover mot 
Elstangen. Nord og øst for sentrum finner vi større boligområder i Baskerud, nedre, 
midtre og øvre Grøndokka. Her skjedde det omfattende boligbygging på 1980-90 tallet. 
Området preges av eneboliger og rekkehus. Sørvest i planområdet ligger Elstangen 
der det meste av boligbyggingen har skjedd de siste år og der det er en blanding av 
ene- og flermannsboliger og blokker.  

Næring 
I tillegg til Sundvolden Hotell er det også etablert et næringsområde nord for sentrum 
ved Trøgsle (Sundvollen Næringspark).  

Infrastruktur 

Sundvollen avgrenses av E16 i vest og Åsaveien (fylkesvei 156) i nord. Stadig økende 
trafikk på E16 har gitt økte utfordringer med kryssløsning mellom E16 og fv. 156 ved 
Sundvollen (Åsaveien).  
I forbindelse med regulering og utbygging av ny E16 med ett stoppested for jernbane i 
Sundvollen, vil Statens vegvesen se på ny utforming av krysset E16/fv 156. 
 
Et framtidig stoppested for Ringeriksbanen planlegges innenfor planområdet. Endelig 
avklaringer av E16 og jernbane, vil ha avgjørende betydning for hvordan arealene 
innenfor planområdet skal ivaretas og utvikles, jfr. figur 1-7. 
 
Når det gjelder det lokale veisystemet, så går all trafikk til Sundvollen sentrum via 
Åsaveien og inn Dronningveien. Deler av trafikken skal til Sundvollen sentrum, mens 
andre deler av trafikken er gjennomgangstrafikk til boligområdene i Grøndokka og 
Baskerudområdet. I perioder av året er det en betydelig turisttrafikk og tur-trafikk opp til 
Kleivstua og Krokskogen. Kleivstua brukes også som utgangspunkt for skiturer 
vinterstid med mye lokaltrafikk både hverdager og i helger. 
Etablering av Trøgsleveien fra næringsområdet nord i planområdet til Dronningveien vil 
avlaste trafikk gjennom sentrum og boligområder. Den er en forutsetning for etablering 
av boligområdene Kleivlia og Midtre Trøgsle. 
 
I dag er det holdeplass for buss og pendlerparkering ved Sundvollen. I tillegg stopper 
ekspressbussen til Oslo ved Rørvik.  
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2.2 DRIVKREFTER OG OVERORDNEDE RAMMER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING 

De viktigste drivkreftene for utviklingen av Sundvollen er befolkningsvekst, omlegging 
av E16 og etablering av eventuelt stoppested for Ringeriksbanen. Omlegging av E16 
utenom tettstedet, vil gi nye muligheter for bedre sentrumsutvikling i Sundvollen.  

Kommunedelplanen skal ha et perspektiv på 20-30 år. Målet for planen er å styrke 
Sundvollen som tettsted uten å konkurrere med Vik. Mulighet for fortetting og nye 
boligområder skal vurderes samt arealer for næring (forretning og industri/lager). 
Gjennom planarbeidet skal grønnstrukturen ivaretas og det skal sikres bedre tilkomst til 
friluftsområder samt til Steinsfjorden og Tyrifjorden. Arbeidet skal sees i sammenheng 
med kommunedelplan for Steinsfjorden. 

 
Figur 2-3. Området ved Sundvollen som er planlagt til stoppested for Ringeriksbanen. Krokkleiva i 
bakgrunnen. Foto: Sweco. 

Sundvollens attraktivitet som boområde er betydelig i dag, men vil øke ytterligere når 
ny infrastruktur mot hovedstaden er etablert. Viktige rammer i en framtidig utvikling av 
Sundvollen er forholdet til Tyrifjorden, tilgang til vassdrag, grense mot 
Krokskogskråningen, Sundvollen Næringspark og Elstangen boligområde. 
Boligområdene ved Elstangen bindes sammen med Sundvollen gjennom gangvei fra 
boligområdet til Sundvollen Oppvekstsenter og gangveien langs E16. Det er naturlig å 
se Elstangen som en del av Sundvollen utviklingsområde på sikt. De østlige deler av 
Elstangen inngår derfor i planavgrensningen. Likeledes Sundøya, all den tid denne 
ligger som en del av en blågrønn struktur mellom eksisterende tettsted og fjorden og 
nå også er foreslått med stoppested for Ringeriksbanen.  
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Oppsummert vil viktige rammer for planarbeidet være: 

• Behov for å gi sentrum et løft og skape klare grenser mellom sentrum og 
omliggende arealer. 

• Styrke Sundvollen som tettsted og boområde. 

• Sikre Sundvolden Hotel sine framtidsmuligheter. 

• Estetikk og historikk i sentrum. 

• Tilgang til fjorden.  

• Ivareta og ev. utvikle eksisterende grøntstrukturer (også blågrønn) og 
ferdselsårer.  

• Fortetting rundt et fremtidig kollektivknutepunkt. 

• Tilrettelegge boligområder og infrastruktur slik at mulighetene for sykkel og 
gange er best mulig  

• Sikre arealer for framtidig utvidelse av Sundvollen oppvekstsenter.  

• Differensiert boligbygging og fortetting med vekt på arealminimering. 

 

2.3 HVA INNEBÆRER VEKSTEN FOR SUNDVOLLEN? 

Innbyggertall og boligbehov 

Innbyggertallet i Hole kommune er pr. 1.1.2016 6767 (SSB). I 2015 bodde det 1089 
innbyggere på Sundvollen. Vekstmålet er maks 2 % økning i befolkningen per år, der 
hoveddelen av veksten skal skje på Sundvollen og på Vik. Området fra Elstangen og 
sørover være et viktig område for boligutbygging, da arealkonfliktene her er mindre enn 
rundt kommunesenteret i Vik. På lang sikt vil det i tillegg være aktuelt å se på at Vik og 
Sundvollen vokser sammen. 
 
I forbindelse med KDP-arbeidet ble det opprinnelig lagt opp til at 30 % av 
befolkningsveksten skal skje i Sundvollenområdet. Dette utgjør vel 1600 nye 
innbyggere og med en slik vekst vil Sundvollen ha vel 2400 innbyggere i 2046.  Dette 
utgjør et boligbehov på ca. 730 boliger (basert på 2,2 personer per privathusholdning, 
SSB per 1.1.2013). Arealbehovet for å dekke opp dette er avhengig av fordeling på 
boligtyper. Ettersom det nå er vedtatt at et stoppested langs Ringeriksbanen legges til 
Sundvollen, ønskes det at en langt større del av veksten legges til Sundvollen (55 %).   
 
Statlige planretningslinjer angir at man gjennom planleggingen skal legge til rette for 
tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode 
regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. Et stoppested for Ringeriksbanen 
ved Sundvollen, vil kreve at områdene i tilknytning til stoppestedet får en tett utnyttelse 
til boligformål. Ved vurderingen av arealbehovet knyttet til økt innbyggerantall og 
boligbehov er det vurdert en fordeling med høy til middels utnyttelse. En fordeling av 
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boligtyper på lavblokker (2-3 etasjer) / boligblokker (4 etasjer) 20 %, rekkehus 40 
%, kjedede eneboliger 30 % og eneboliger 10 % gir et arealbehov på ca. 350 daa. I 
det videre planarbeidet er det tatt utgangspunkt i en slik fordeling i områdene som 
ligger nedenfor opprinnelig plangrense. Dersom det skal legges en lavere tetthet til 
grunn for planarbeidet, med for eksempel 50% eneboliger, 40 % på rekkehus/kjedede 
eneboliger og 10 % på lavblokker øker arealbehovet til 530 daa. Når en tar med 
foreslått boligareal mellom gangveien Elstangen-Sundvollen Oppvekstsenter og kote 
180 moh, vil dette dreie seg opp ca.140 daa. Det legges opp til at ny bebyggelse i 
dette området utgjøres av terrasseblokker, dvs. 4-5 boligenheter pr. daa. I alt gir 
dette ca. 1350 boliger på Sundvollen i 30 års perioden med et utbyggingsareal på 
ca. 500 daa. I tillegg kommer arealer i sentrum og felles regulering. 

Offentlig og privat tjenesteyting, samt næringsutvikling 
Med den forventete befolkningsveksten i Hole kommune i 30 års perioden, er det totalt 
sett behov for å øke antall barnehageplasser i kommunen, fra dagens ca. 500 plasser 
til ca 728 plasser i 2046.  Tallene baserer seg på aldersfordeling og beregning av 
prosentandel i forhold til befolkninger (SSB, 2013). I dag er det to barnehager i 
Sundvollen med 120 plasser og det er etablert en privat barnehage på Elstangen med 
104 plasser. Med 55 % av befolkningsveksten lagt til Sundvollen, viser beregningene 
av aldersfordelingen at fremtidens beboere på Sundvollen vil kreve ca 134  nye 
barnehageplasser i forhold til de som er i dag. I Hole har det vært en høyere vekst i 
behovet for barnehageplasser enn det SSB antyder i sine tall.  
 
Skoleelever vil fortsatt fraktes til Hole Ungdomsskole for klassetrinn 8-10 eller til 
Hønefoss eller Tyrifjord for videregående. Totalt sett forventes antall barn i barnetrinnet 
i Hole kommune å stige fra ca. 550 i 2013 til ca. 950 i 2043. Forutsatt at 55 % av 
veksten vil skje på Sundvollen, innebærer dette at elevtallet i barnetrinnet på 
Sundvollen vil øke fra ca. 150 til ca. 326 elever bosatt i Sundvollen.  I tillegg kommer 
elever fra Sollihøgda. Dette er vanskelig å beregne da Sollihøgda tradisjonelt har en 
lavere andel barnefamilier enn resten av kommunen. Den sterke veksten innebærer at 
det må sikres arealer for utvidelse av både barnehage og skole ved Sundvollen 
Oppvekstsenter. 
 
I tillegg til Sundvolden Hotel, er det noe næringsvirksomhet som dagligvarer, 
bensinstasjon, Sundvollen næringspark og Rørvik camping innenfor planområdet. 
Sundvollen Næringspark er i dag fylt opp av ulike bedrifter og det er kommet ett innspill 
om noe utvidelse. Sundøya er også regulert til hotellvirksomhet, men etter at 
bygningene ble revet er det ikke skjedd noen utvikling på Sundøya. Byggetillatelsen er 
trukket tilbake i 2014. Området inngår nå i arealet som foreslås innenfor statlig 
reguleringsområde for stoppested for Ringeriksbanen på Sundvollen.  
 
Sundvollen Hotell er en viktig aktør i framtidig utvikling av tettstedet, både gjennom 
egen virksomhet og bygningsmasse, arealmessig og estetisk. Hotellets framtidige 
arealbehov vil avklares gjennom planforslaget.  
 
Økt befolkning i kommunen krever også andre servicetilbud, som lege, fysioterapi etc. 
Vik skal være kommunesenter i Hole, og hoveddelen av offentlig og privat service 
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legges hit. For Sundvollen vil det med økende befolkning være behov for å legge til 
rette for mer lokal service, for eksempel flere typer butikker, service knyttet til friluftliv, 
turisme med mer. Både i dag og framover vil en betydelig del av Sundvollens 
befolkning være pendlere mot Oslo og nærliggende kommuner. Disse vil imidlertid ha 
behov for flere funksjoner knyttet til tettstedet Sundvollen enn det som finnes i dag. 
Dette kom også tydelig fram på folkemøtet i 2014. Det er derfor viktig at det settes av 
et tilstrekkelig stort areal til sentrumsformål.  
 
Det er gjennom planprosessen ikke kommet innspill om ytterligere behov for arealer til 
næringsformål i planområdet bortsett fra to mindre arealer inntil dagens 
næringsområde ved Trøgsle.  I 2015 er ny nærbutikk etablert i Sundvollen sentrum sør 
for Kleivbekken og tidligere nærbutikk på nordsiden er revet. I 2016 er det etablert 
legekontor i sentrum.  

Transportsystem 

Å konsentrere en fremtidig utvikling av arealer rundt et eksisterende tettsted er i tråd 
med nasjonale føringer. En utfordring med kommunedelplan for Sundvollen er 
tidsperspektivet for  ny E16 og Ringeriksbanen.  
 
E16 går gjennom hele planområdet og danner en barriere mellom store deler av 
boligbebyggelsen og fjorden. Når E16 bygges om, vil dette avlaste store deler av 
planområdet for gjennomgangstrafikk. Eksisterende E16 gjennom Sundvollen kan 
omgjøres til fylkesvei og tilpasses lokal bruk. Dette vil skape andre muligheter for 
utvikling av Sundvollen tettsted og tilgrensede arealer. Inntil ny E16 er etablert, utgjør 
krysset mellom E16 og Åsaveien er utfordring. En viktig forutsetning for videre 
utbygging av Sundvollen er derfor å utbedre dette krysset.  
 
Et stoppested for Ringeriksbanen i Sundvollen vil medføre en fortsatt betydelig andel 
trafikk på vegen gjennom Sundvollen sentrum. En utvikling av tettstedet Sundvollen 
med fokus på tett utbygging i gangavstand fra stoppestedet, samt utvikling av gode 
gang- og sykkeltraseer vil være viktige grep for å skape attraktive nærområder. 
Utforming av både krysset E16 og Åsaveien og dimensjonering/utforming av vegen 
gjennom Sundvollen sentrum må ses i sammenheng med videre planlegging av et 
stoppested. I gjeldende kommuneplan for Hole ligger «Åsa-traseen» inne med 
stoppested ved Oppvekstsenteret på Sundvollen. Denne traseen er ikke lenger aktuell 
og tas ut av kommunedelplanen.  

 
En utfordring i planarbeidet er hvordan en best mulig kan ivareta de store landskaps-, 
natur- og friluftsinteressene som vil bli sterkt påvirket av ny 4-felts E16 sør i 
planområdet. Dette må ivaretas i planarbeidet for ny E16. Med flere boligplaner mellom 
Elstangen og Sundvollen betyr det at en må se på lokalveisystemene når E16 er lagt 
om. 
Det er kommet flere innspill om boligområder på Øvre Trøgsle i tillegg til tidligere 
innspill ved Kleivlia. En forutsetning for utvikling av disse områdene er bygging av ny 
Trøgslevei fra næringsområdet til Dronningveien. Dette vil avlaste dagens Dronningvei 
ved at trafikk til øvre Grøndokka, Kleivastua og Krokskogen samt nye boligområder ved 
Øvre Trøgsle og Kleivlia kan følge ny vei.   
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Grønnstruktur og tilgang til friområder 

Grønnstruktur omfatter naturområder, stier, strandarealer og opparbeidede 
nærgrøntområder. Steinsfjorden og Tyrifjorden vil ha stor betydning for stedsutviklingen 
innenfor planområdet. Likeledes bør tilgang til øvrige grøntområder og utmarksarealer 
være en viktig premiss for hvor og hvordan boligområder utformes. Større 
sammenhengende naturområder har betydning for rekreasjon og friluftsliv og er et 
viktig tema i konsekvensutredningen. Forbindelsene, både grønne korridorer, stier og 
urban grønnstruktur som gang- og sykkelveier, fortau og veier, gir innbyggerne tilgang 
til tettstedsnære naturområder. Forbindelsene legger til rette for fysisk aktivitet og 
friluftsliv med utgangspunkt i bosted, fra skole og barnehage. 
 
Med sterk vekst i Sundvollenområdet, vil tilrettelegging av økt bruk av fjorden og 
strandnære områder være viktig. Et stoppested for jernbanen i bukta ved Sundvollen vil 
bety at dagens friområde ved utløpet av Kleivbekken, vil bli bygd ned. Det vil derfor 
være behov for å finne tilsvarende arealer langs fjorden. Økt vekst vil gi mer press på 
dyrka mark, vassdragsnære områder, viktige biologiske områder og friluftsområder  
innenfor planområdet. Gjennom planarbeidet skal grønnstruktur og tilgang til 
friluftsområder sikres og god tilgjengelighet til stier/løyper i området tilknyttet 
Sundvollen Oppvekstsenter og i lia vestover mot Elstangen. Dette vil være viktig også 
for å få til gode ferdselsforbindelser til fots og på sykkel for å dempe trafikkbehovet 
med bil. 
 
Sikring av Kleivbekken som grønnkorridor og historisk akse mellom fjorden via hotellet 
og den gamle veien opp Krokkleiva må vurderes.  
 
Det er utarbeidet et eget stikart for Sundvollen (vedlegg 6).  

Andre forhold 
Befolkningsvekst og utbyggingsbehov fører til konsekvenser for en rekke områder. Det 
er utarbeidet en egen konsekvensutredning for planområdet, for å vurdere egnetheten 
av ulike delområder i forhold til framtidig vekst.  
 

3 KONSEKVENSUTREDNING 
Utarbeidelse av kommunedelplan krever at det utføres en konsekvensutredning og 
ROS-analyse av forslag til utbyggingsområder. For Sundvollen er 34 områder vurdert. 
Arbeidet er utført av Sweco i nært samarbeide med Hole kommune. 

3.1 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 

Krav om konsekvensutredning følger av plan- og bygningslovens kap.4.1 § 4-2,2. ledd 
der det heter at kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging 
skal konsekvensutredes i forhold til hvordan planen kan påvirke miljø og samfunn. 
Dette betyr at nye byggeområder skal konsekvensutredes i samsvar med kravene som 
følger av PBL kap.4 og forskrift om konsekvensutredninger. Alle områder som tas inn i 
planen og der det gjøres en endring i arealbruken, skal konsekvensutredes. KU-
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forskriften forutsetter at planprogrammet så langt som mulig avklarer hvilke forhold som 
vil bli utredet og belyst i planforslag med konsekvensutredning. 
 
Det er utarbeidet en konsekvensutredning for planområdet. Det er også utredet 
konsekvenser av delområder der det ikke er kommet innspill om utbygging fordi det er 
ønskelig for kommunen at det sees på potensialet for utbygging i et 30 års perspektiv i 
hele området. I det etterfølgende redegjøres det for metode og en samlet vurdering av 
konsekvenser. Konsekvensutredningen følger i helhet i vedlegg 4.  

3.2 METODE 

Metode og grunnlaget for konsekvensutredningen 
MD sin veileder «Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel» (2012) er brukt 
som grunnlag for analysen. Veilederen vektlegger at det skal gjøres en vurdering av 
hvilke konsekvenser den aktuelle planen/endringen med fokus på strategiske 
problemstillinger og tema kan ha. Utredningen skal gi et godt nok grunnlag for å 
bestemme om det aktuelle området er egnet til foreslått arealbruk. Fordi det er en 
kommuneplan, er vurderingene gjort på et overordnet nivå. Det skal redegjøres for 
foreliggende planforutsetninger, datagrunnlag og for de metoder som er benyttet i 
arbeidet. 
Datagrunnlaget for konsekvensutredningen er eksisterende rapporter og utredninger, 
tidligere kartlegging, egne befaringer og materiale fra nasjonale databaser, jfr. pkt 2.4. i 
vedlegg 4. Dersom det er behov å ytterligere utredninger grunnet mangelfull 
kunnskapsgrunnlag er dette nevnt under omtalen av de enkelte områdene. Dette må 
håndteres i detaljreguleringen. 

Utredningstemaer  
I vedtatt planprogram går det fram hvilke deltemaer som skal belyses i 
konsekvensutredningen.  Dette er: 
 

• Stedsutvikling 
• Barn og unges oppvekstsvilkår 
• Teknisk infrastruktur 
• Universell utforming 
• Forurensning 
• Støy 
• Transportbehov, energibruk og løsninger 
• Friluftsliv og tilgjengelighet til uteområder 
• Befolkningens helse 
• Samfunnssikkerhet og beredskap 
• Klimatilpasning 
• Offentlig/privat service 
• Kulturminner og kulturmiljøer 
• Naturmangfold 
• Landskap 
• Jord- og skogbruk 
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Vurderte områder 

 

Figur 3-1 viser en oversikt over områder som er vurdert i konsekvensutredningen der 
blått avgrenset området angir utvidet planområde opp til 180 moh. 
 

 
Figur 3-1. Delområder som er vurdert i konsekvensutredningen for Sundvollen.  
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Tabell 1. Områder som er vurdert i konsekvensutredningen.   

Nr Navn Dagens formål 
Foreslått 
formål 

Areal 
(da) 

Konsekvens-utredet  

1 Sundvollen Nord LNF LNF 69 Ja 

2 Sundvollen Næringspark Næring  Næring 48 Nei 

3 Midtre Trøgsle  LNF 

Deler av 
arealet til 
bolig 158 

Ja 

4 Øvre Trøgsle 
Bolig, men ikke 
bygd ut. 

Videreføres  
47 

Ja 

5 Øvre Grøndokka Bolig  Bolig 62 Ja 

6 Dronningveien Øst LNF Alt. bolig 18 Ja 

7 Sundvollstranda 

Offentlig 
bygning, 
fremtidig 
friområde 

Fri-område 

21 

Ja 

8 Sundvollstranda Vest 

Offentlig 
bygning og 
næring, 
eksisterende 

Mulig fri-
område 

12 

Ja 

9 Sundvollen Nordøst 

Offentlig 
bygning, 
fremtidig 

Framtidig 
bolig 

17 

Ja 

10 
Baskerud og Midtre 
Grøndokka 

Bolig (med 
mer), 
eksisterende og 
fremtidig 

Fortetting, 
framtidig bolig 

365 

Ja 

11 Sundvollen Gård LNF LNF 82 Nei 

12 

Sundvolden sentrum, 
Hotel  

Arealinnspill 

Næring,  og 
parkering, 
eksisterende 

Kombinert 
formål 

Sentrum 69 

Ja 

13 Mølleberget 
Bolig, 
eksisterende 

Kombinert 
25 

Ja 

14 Kleivbekken Friområde - LNF Sentrum og 30 Ja 
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friområde 

15 Sundøya Næring  Friområde 20 Ja 

16 Kleivbekken utløp Båthavn Båthavn 9 Ja 

17 Sundvollen friområde Friområde  Friområde 16 Ja 

18 Sundvollen-Rørvik LNF Bolig  112 Ja 

19 
Sundvollen 
oppvekstsenter Nord 

Offentlig formål 

Jernbane 

Bolig -
Offentlig 
formål 64 

Ja 

20 
Sundvollen 
oppvekstsenter 

Offentlig formål 
eksisterende 

Off formål 
56 

Ja 

21 Sundvollen Sør LNF Bolig 223 Ja 

22 Tyriheimen 
Næring, 
eksisterende 

Bolig/næring 
23 

Ja 

23 Rørvik Camping Næring,  Næring 48 Ja 

24 Rørvikberget nord Bolig, fremtidig Bolig 37 Ja 

25 Rørvikberget sør LNF Bolig 17 Ja 

26 Rørvik Sør LNF Bolig 18 Ja 

27 Elstangen Nord LNF Vei 16 Ja 

28 Klokkerbråten Bolig  Noe LNF Bolig/LNF 149 Ja 

29 Elstangen Næring Næring 48 Ja 

30 Elstangen sør/vest LNF LNF 31 Nei 

31 Elstangen sør LNF 
Bolig 

74 
Ev. siste del av planperiode 

på nedre del (23 daa) 

Utvidelse av planområdet til kote 180 moh.                                 1960 

32 

 

Kristin Remme LNF 

 

Bolig 35 

 

Ev. siste del av planperiode 

33 Eirik Langslet LNF Bolig 30 Ev. siste del av planperiode 

34. 
Øvrig akt. planområde 
opp til kote 180 moh. LNF 

 

LNF 56 

Ev. deler av området til siste 
del av planperiode 
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 Totalt   2071  

 
 

3.3 SAMLET VURDERING OG ANBEFALING TIL PLANFORSLAGET 
Det er utredet konsekvenser for 34 delområder. Dette omfatter både konkrete 
arealinnspill fra enkeltgrunneiere og det er sett på konsekvenser av å bygge ut øvrige 
områder innenfor definert planområde. I tillegg er det sett på konsekvenser ved en 
utvidelse av planområdet opp til kote 180 moh.  
 
Det er kommet innspill om utbygging av Rørvikjordet, arealer sør for eksisterende 
boligfelt ved Elstangen, Øvre  Trøgsle samt på arealer nord for Sundvollen 
Oppvekstsenter samt at boligområdet Kleivlia ønskes videreført. Det er redegjort for 
mulige konsekvenser ved utbygging i andre delområder for å se på potensialet for 
framtidig utbygging selv om dette ligger lenger fram i tid.  
 
Bortsett fra innspill fra Sundvolden Holding og ønske om noe utvidelse av Trøgsle 
næringsområde, er det ikke kommet innspill fra næringslivet om behov for ytterligere 
næringsarealer. En viktig arealstrategi er å, i planperioden, prioritere utbygginger i 
områder som vil styrke Sundvollen som tettsted. Det er derfor sett på fortetting i, eller i 
tilknytning til, eksisterende Sundvollen sentrum og større deler av disse områdene 
foreslås inngå i arealformål sentrum.  Det innebærer også muligheter for ytterligere 
næringsutvikling i tettstedet og muligheter for på sikt å etablere et mer funksjonelt og 
hyggelig tettsted enn i dag.  
 
Arealene mellom Tyrifjorden og E16 mellom Rørvik og Sundvollen er smale, men det 
foreslås at man ser på fortettingsmuligheter i de delene der dette er mulig utfra 
topografi samt byggegrense til vassdrag og vei. Her må det også gjøres avklaringer 
mot Jernbaneverket i forhold til plassering av ny stasjon og evt. oppfylling i fjorden. 
Dette vil avklares gjennom den statlige reguleringsplanene for Ringeriksbanen og ny 
E16. Det vektlegges en god tilnærming til vannet. Det foreslås også at området på 
jordet nordvest for Sundvollen Oppvekstsenter reguleres til offentlig areal. Med sterk 
økning i veksten, er det viktig å sikre langsiktige arealer til utvidelse av 
oppvekstsenteret, mens den nordlige delen av området ligger så sentrumsnært at det 
bør avsettes til bolig samtidig som nødvendig grøntstruktur ivaretas.  
 
Det er få fortettingsmuligheter i eksisterende boligområder i Baskerud og Grøndokka. 
Trøgsleområdet ligger nokså gunstig til for utbygging ca. 1 km fra sentrum og de 
delene av områdene som er topografisk egnet, anbefales til utbygging på sikt. Deler av 
Øvre Trøgsle ligger inne som eksisterende boligområde og det er gitt innspill fra 
grunneier om at dette og tilgrensede arealer lenger nord, nå ønskes utbygd.  Dette 
forutsetter bygging av Trøgsleveien, noe som ivaretas i rekkefølgebestemmelsene. 
 
Det er innspill om et større boligområde i lia sør for eksisterende bebyggelse i 
Elstangen. Området er bratt og egner seg nokså dårlig til utbygging, samtidig som de 
vil kunne gi plass til flere boliger i et allerede etablert boligområde.  Et mindre areal 
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foreslås likevel tatt med som reserve i slutten av planperioden. Arealer mellom 
Rørvikberget og østre del av Rørvikjordet som ikke kommer i konflikt med eksisterende 
bebyggelse og planlagt, anbefales utbygd til boliger. I forhold til rekkefølge, anbefales 
det at arealene nær Sundvollen bygges ut først av hensyn til styrking av 
tettstedsfunksjoner.   
 
Planforslaget legger opp til en stor boligvekst i området. Kapasiteten på 
hovedledningsnettet for vann og avløp samt renseanlegget og vannverket er i 
nærheten av å være nådd. En utbygging, slik planforslaget legger opp til, forutsetter en 
oppgradering av (deler av) hovedledningsnettet, at det bygges et nytt høydebasseng i 
lia mellom Elstangen- Sundvollen, og at gjøres tiltak på renseanlegg og vannverk.  
 
Utvidet planområde   
I mai 2016 utvidet Plan– og miljøstyret planområdet opp til kote 180 moh. Det er 
kommet større boliginnspill på to arealer sør for Sundvollen Oppvekstsenter. 
Sannsynlig utbyggbart areal på disse to eiendommene omfatter 60-70 daa. En 
utbygging forutsetter ny infrastruktur med vegadkomst og nytt høydebasseng for 
drikkevann. Vegadkomst forutsettes løst fra vest. Det er også sett på potensialet for 
boligbygging på øvrige eiendommer innenfor utvidet planområde. Det er tidligere gitt 
innspill på arealer sør for Elstangen (område 31 angitt i tabell ovenfor). I tillegg er 
området mellom 31 og østover vurdert, selv om det ikke er kommet større boliginnspill 
her.  

 
Figur 2. Område i lia ovenfor Elstangen aktuelt som boligfelt. Foto: Sweco. 

En generell utfordring for utbygging av boligområder i Krokskogskråningen er fare for 
ras. I nasjonale baser over området er det angitt som rasutsatt. Dette må derfor 
utredes detaljert i neste planfase. Området er også landskapsutsatt og bryter inn i et 
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område som i dag er en grønnstruktur, en viltkorridor og en del av det typiske 
landskapet ved Sundvollen. En eventuell utbygging må ivareta disse hensynene og 
tilstrekkelige grønnstrukturer settes av i detaljplanfasen.  
 
Områdene er konsekvensvurdert og det er generelt gitt en anbefaling om at ev. 
utbygging først bør skje når øvrige områder som ligger nærmere Sundvollen, og som i 
større grad oppfyller overordnede mål, er fylt opp.   
Potensialet for boliger er angitt. Det er tatt utgangspunkt i tett utnyttelse med terrassert 
bebyggelse, unngå områder med størst bratthet og en utnyttelse på ca. 4 boliger pr. 
daa.  
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4 PLANFORSLAGET 

4.1 HOVEDGREP  
Planens hensikt er å tilrettelegge for en bærekraftig og miljøvennlig utvikling i 
Sundvollen, med fremtidsrettet boligutvikling, og bomiljøer med høy kvalitet som 
bygger opp rundt Sundvollen som tettsted. Planen skal bidra til at stedet øker sin 
attraktivitet og styrker sitt omdømme.  
 

Hovedgrepet for Sundvollen er: 

• På kort sikt fortettes det innenfor eksisterende boligområder for å styrke de 
funksjoner som allerede er etablert på Sundvollen. 

• Det legges til rette for et avgrenset sentrumsområde rundt Sundvolden Hotell 
som er en viktig drivkraft i tettstedet. 

• På lang sikt legges opp til høy arealutnytting og differensiert boligutbygging 
gjennom utbygging av områdene mellom eksisterende eldre og nyere 
boligområder (mellom Elstangen og Sundvollen sentrum). Dette bygger opp 
rundt allerede utbygd infrastruktur. Rekkefølgebestemmelser sikrer at 
utbyggingen bygger opp om utviklingen av Sundvollen som sted. 

• Det tilrettelegges for en fremtidig tett bebyggelse i tilknytting til et stoppested i 
Sundvollen. Det stilles krav om felles planlegging med Statens vegvesen og 
Jernbaneverket for å sikre et godt, overordnet grep rundt kollektivknutepunktet. 

• Det sikres en blågrønn akse mellom fjorden og Krokkleiva. 

• Viktige grøntarealer og stier sikres gjennom planen og tilgang til fjorden sikres 
gjennom friområdene ved Sundvollstranda, utløpet av Kleivbekken og ev. andre 
korridorer som framkommer gjennom arbeidet med infrastrukturen. 

• Sundvollen Gård opprettholdes som et viktig og identitetsskapende 
landskapselement. 

• Som følge av forventet sterk vekst i befolkningen, sikres arealer til framtidig 
utvidelse av Oppvekstsenteret nord for dagens senter.  

• Gjennom gode rekkefølgebestemmelser legges det opp til at en kommer raskt i 
gang med boligbygging på arealer som ikke er i direkte berøring med nye 
samferdselsløsninger. Øvre Trøgsle og boligområder med kryssløsning som 
kan kobles mot eksisterende to-plankryss ved Elstangen prioriteres først.  

4.2 HOVEDTEMA 

Sentrumsformål 

Arealer på begge sider av Kleivbekken foreslås regulert til sentrumsformål/kombinert 
formål der Sundvolden Hotell vil være en viktig aktør i framtidig utvikling av tettstedet, 
både arealmessig og estetisk. Hotellets framtidige arealbehov sikres gjennom 
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regulering av et større område til sentrumsformål/kombinert formål. Det sikres da en 
klar avgrensning av sentrum som er betydelig større enn i dag. Gjennom tilrettelegging 
til sentrumsformål, legges det opp til tettere bebyggelse, muligheter for kombinasjon av 
boliger, forretninger og offentlig/privat tjenesteyting samt møteplasser. Dette er 
funksjoner som vil kunne styrke stedsidentiteten samtidig som dagens historiske 
elementer i området ivaretas og funksjonene balanseres uten å konkurrere med Vik 
som kommunesentrum. Et område sørover langs Kleivbekken foreslås også som 
sentrumsformål/friområde.  
 
Ved utarbeidelse av en reguleringsplan for H810_1 er det aktuelt med ytterligere 
sentrumsbebyggelse i tilknytting til et stoppested. Området er på ca.170 daa.  Endelig 
størrelse på utfylling og byggbare områder vil bli avklart gjennom den statlige 
reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16. En ser for seg at dette området må bygges 
ut med høy utnyttelse –kollektivknutepunkt, service offentlig/privat, bolig, friområder, 
småbåthavn, badeplass. Dersom det legges opp til boligbygging med lavblokker (2-3 
et.) nær kollektivknutepunktet på et areal på 50 daa tilsvarer dette ca. 200 boliger.  

 
Tabell 2 Områder som tilrettelegges for sentrumsformål 

Område – Sentrumsformål Areal (daa) Type bebyggelse 

BS1 Sundvollen hotell 84 daa Hotell, annen 
sentrumsbebyggelse 

BS2 Sundvollen sentrum / 
Kleivbekken  

16 daa Hotell, annen 
sentrumsbebyggelse 

Sum areal sentrumsformål 100 daa  

Areal ved stoppested 
Ringeriksbanen (H810) 

170 daa Blokkbebyggelse 
(forretning, kontor, 

bolig) 

Sum areal inkludert stoppested   Ca. 270 daa  

 

Boligbebyggelse 
Det legges opp til en mer differensiert bebyggelse enn i dag, med hovedsakelig  
flermannsboliger/rekkehus og terrassert bebyggelse. Leiligheter i lavblokker er aktuelt i 
Sundvollen sentrum, samt i tilknytning til et stoppested i Sundvollen. Enkelte steder kan 
det ligge til rette for noe høyere blokkbebyggelse. Det må avklares gjennom 
etterfølgende detaljregulering. Ny bebyggelse utvikles i tilknytning til Sundvollen 
tettsted for å sikre en god arealbruk som bygger opp rundt tettstedet og 
kollektivknutepunktet.  
 
Rekkefølgebestemmelser sikrer at utviklingen skjer på en hensiktsmessig måte. Det 
mest optimale vil være at de mest sentrumsnære områdene bygges ut først. For å få i 
gang boligbygging tidlig, foreslås likevel at en starter opp med å legge til rette 
utbygging der det ikke er konflikt med framtidige samferdselsløsninger mot E16. Dette 
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gjelder Øvre Trøgsle og Kleivlia (som forutsetter ny Trøgslevei) og områder nær 
Elstangen som kan kobles mot eksisterende to-plankryss. I første del av planperioden, 
legger planforslaget opp til ca 350 daa inklusive Kleivlia til ren boligbebyggelse. Dette 
utgjør snaut 550 boliger dersom en legger til grunn boligtype rekkehus/flermannsbolig. 
Med høyere utnyttelse med lavblokker nær kollektivknutepunktet, vil det anslåtte 
boligbehovet i første halvdel av perioden på 750 boliger kunne oppnås.  
 
Arealer med kombinert formål omfatter ca 250 daa i sentrum av Sundvollen samt i 
området for felles planlegging på 170 daa. Her legges det opp til å etablere leiligheter i 
småblokker og terrassehus i tilknytning til sentrum og et framtidig stoppested for 
Ringeriksbanen. Arealer til sentrumsformål utgjør ca. 100 daa. Deler av dette arealet 
kan gi muligheter for tett utbygging. Med en opprinnelig fordeling på 30 % av veksten i 
kommunen i Sundvollen og med gjennomsnittlig  2 % befolkningsøkning pr. år, ble det 
opprinnelig lagt opp til å bygge i snitt ca. 25 boenheter pr. år innenfor planområdet. Når 
det legges opp til at Sundvollen i 30 års perioden skal ta en betydelig større del av 
veksten (55 %), vil boligantallet pr. år øke til det omtrent det dobbelte.  
 
Siste halvdel av perioden 
I siste halvdel av perioden, angir planforslaget at det etableres terrasseboliger i de best 
egnede områdene i lia sør for aksen Sundvollen-Elstangen. Dette utgjør ca. 120 daa i 
midtre og østre del med en utnyttelsesgrad på 4 boliger pr. daa. Sør for eksisterende 
boligareal ved Elstangen, vil det kunne legges til rette for ca. 25 daa nytt areal til 
terrassehus (se figur 3-3). Samlet sett vil dette kunne gi i underkant av 600 boliger i 
dette området i 30 års perioden. For Sundvollen totalt, vi en da kunne oppnå en 
boligvekst på ca. 1350 boliger i 30 års perioden. Jfr. tabell 3 nedenfor. 
 

  



   
 

 
 
36 (55) 

 
134\174240 kommunedelplaner med ku i hole kommune\08 rapporter\01 rapporter\kommunedelplan sundvollen.docx 

Tabell 3: Foreslåtte arealer til bolig i Sundvollen eks. boliger innenfor sentrum. 
 
Område – 
boligformål 

KU -
nr 

Areal 
(daa) 

Antall 
boliger 

Type bebyggelse 

B1  Elstangen Nord 27 16  20 Flermannsboliger/rekkehus. Delvis 
bebygd.  

B2  Rørvikberget 
Sør 

  25 19  60  Terrassert bebyggelse 

B3  Sundvollen Vest  
(Rørvikjordet) 

21 56  100 Flermannsboliger/rekkehus.. 

B4  Sundvollen Vest 
(Rørvikjordet Øst)  

21 59  100 Flermannsboliger/rekkehus/lavblokker. 
Delvis bebygd. 

B5 Sundvollen NV 12/13 12 0 Kan være muligheter for fortetting 

-BKB1  Tyriheimen 22 23 30 Flermannsboliger/rekkehus 

B6   Sundvollen 
Oppvekstsenter 
Nord 

19 31  90 Flermannsboliger/lavblokker 

B7   Mølleberget 13 20 10 Flermannsboliger/lavblokker ev. 
fortetting. Bebygd. 

B8   Nedre 
Grøndokkvei 

 0,6 0 Ene- og tomannsboliger. Utbygd. 

B9    Elstangen NV 30 2 17    Blokkbebyggelse (to enheter).  

B10   Øvre Utsikten 3 7  6   Ene- og tomannsboliger. 

B11   Øvre Trøgsle 
eks. 

4 23  40   Flermannsboliger/rekkehus 

B12   Øvre Trøgsle 
ny 

3 24  40 Flermannsboliger/rekkehus/terrasert 
lavblokkbebyggelse 

B13   Sundvoll-
stranda Vest 

11  8 0   Utbygd 

B14 Kleivlia 10 30 39 Eneboliger, rekkehus, noe 
terrassebebyggelse 

B15 Rørvikberget 
Nord  

24 37  20 Flermannsboliger/rekkehus 

B16 Sundvollen sør 
opp til 180 m 

  32-
34 

121 484 Terrassert bebyggelse 

B17 Elstangen sør 31 23 92 Terrassert bebyggelse 

Sum areal 
boligformål eks 
sentrum 

 498 1148  
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Samlet boligtall Sundvollen (ca): 
 

• Boligarealer eks. sentrum.  570 boliger 
• Sentrum inkl. område for «Felles planlegging»:  200 boliger 
• Potensiale utvidet planområde:   576 boliger 
• Sum:  1350 boliger 

 

Offentlig og privat tjenesteyting 

I 30-års perioden er det behov for minst 175 skoleplasser 1-7 og 134 nye 
barnehageplasser innenfor planområdet. Det foreslås derfor at jordet nord og vest for 
Sundvollen Oppvekstsenter avsettes til offentlig formål for å sikre framtidige 
utbyggingsmuligheter samt nødvendige anlegg for skolen og barnehagen. Det er også 
aktuelt å regulere inn en barnehagetomt i området  B3, B4 eller B15 i området mellom 
Sundvollen oppvekstsenter og Elstangen.  For å forsyne innbyggerne i Sundvollen med 
drikkevann, er det behov for nytt vannbasseng. Dette må høyere enn framtidig planlagt 
bebyggelse og er foreslått plassert opp mot kote 180 moh.  
 
 
Tabell 4. Områder som tilrettelegges for offentlig/privat tjenesteyting 

Plankart Område – offentlig/privat tjenesteyting Areal 
(daa) 

BOP1 Sundvollen Oppvekstsenter Nord (ny) 30 

BOP2 Sundvollen Oppvekstsenter (eksisterende.) 56 

BOP3 Elstangen Barnehage 5 

BOP4 Sundvollstranda 9 

BOP5 Område for nytt vannbasseng 2 

 Sum areal denne kategori  102 daa 

 

Næringsvirksomhet 
Dagens næringsarealer opprettholdes bortsett fra Tyriheimen som ønskes omregulert 
til kombinert formål bolig/næringsformål. Det er kommet et innspill om en liten utvidelse 
av Sundvollen Næringspark. Det legges opp til muligheter for økt næringsvirksomhet i 
sentrum ved at dette foreslås regulert til sentrum og kombinert formål. Også innenfor 
H810_1 (felles planlegging) kan det bli aktuelt med næringsvirksomhet. Dette må 
avklares gjennom egen områdeplan. Eksisterende næringsområde Elstangen og 
Rørvik Camping opprettholdes, selv om det vil være noe uklart hvordan disse skal 
ivaretas når ny fire-felts E16 bygges.  
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Tabell 5 Områder som er tilrettelagt/tilrettelegges for næringsvirksomhet 
 
Tabell 5: Områder som tilrettelegges for næringsformål. 

Område – næring Areal (daa) 

BN1   Sundvollen Næringspark  (eks.) 48 

BN2.  Rørvik Camping (eks.) 18 

BN3.  Elstangen (hotel) – (eks.) 48 

BN4. Sundøya (eks) 9 

BN5. Sundvollen Næringspark nord (ny) 2 

BN6. Sundvollen Næringspark midt (ny) 5 

Sum areal denne kategori  130 daa 
 

 
 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål 
Tyriheimen foreslås som kombinert bebyggelse og anleggsformål der det åpnes for 
boligbebyggelse på deler av eiendommen. Dagens gartneri ved Sundvollen med 
omkringliggende areal mot Åsaveien foreslås som kombinert formål (idrett og gartneri).   
 
Tabell 6. Områder som tilrettelegges for kombinert formål. 

Område – kombinert  Areal (daa) 

BKB1 Tyriheimen 23 

BKB2  Sundvollen Gartneri  7 

Sum areal denne kategori  30 daa 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   
Når ny E16 er bygd, skal dagens trasé gjøres om til fylkesvei og tilpasses tettstedet og 
fungere som en samleveg for Sundvollen, Åsaområdet samt at den vil være reserveveg 
for E16.  
 
Et stoppested for Ringeriksbanen ved Sundvollen, vil ha svært stort innvirkning på 
framtidig arealplanlegging i området. Omlegging av E16 vil kunne gi store forbedringer 
for lokalmiljøet med redusert vegtrafikk og støy samt mindre barriereeffekt.  ÅDT var 
beregnet til ca. 1000 i 2030. Spesielt barn og unge vil kunne ferdes tryggere i 
nærmiljøet når beregnet ÅDT blir redusert til ca. 1000 kjøretøyer i 2030 (ÅDT er hentet 
fra beregninger i forbindelse med reguleringsplan for E16 Bjørum – Skaret og er ikke 
inkludert trafikk i forbindelse med et stoppested).  
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Økt befolkning i Sundvollen vil generere økt lokaltrafikk. Erfaringstall fra Bærum 
kommune tilsier 5 bilturer per bolig/døgn. Som et gjennomsnitt i landet er det vanlig å 
anta en bilturgenerering på ca. 3,6 bilturer per bolig. Trafikkgenerering påvirkes av flere 
forhold, blant annet størrelse på bolig, nærhet til sentrum og arbeidsplasser, 
kollektivdekning, gang- og sykkeltilbud med mer. Med en vekst i folketallet med 3000 
og 1350 boliger og 2,2 personer pr. bolig, medfører dette en økning på vel 4800 bilturer 
pr. døgn. Mange av disse bevegelsene vil trolig gå sørover mot Bærum som følge av 
arbeidsreiser, handling m.m. Anslaget tar ikke hensyn til trendbrudd med hensyn til at 
økning i personturer skal tas med gang-, sykkel- og kollektivtrafikk. I KDP Sundvollen 
er det gjort plangrep som tilsier at en del av økningen bør kunne tas på denne måten, 
slik at en forventer lavere trafikktall for de mer sentrumsnære boligområdene.  
 
Områdene ved Øvre Trøgsle, som tenkes bebygd før ny E16 er på plass, vil da 
generere 260 nye bilbevegelser pr. døgn forutsatt at 80 boliger bygges. Dersom en 
legger til grunn 3,6 bilbevegelser pr. døgn og at to av disse vil være inn på E16, gir 
dette en mertrafikk på 160 biler i krysset Åsaveien/E16 pr. døgn.  
Utbygging av både Øvre Trøgsle og Kleivlia forutsetter ny Trøgslevei med avkjøring fra 
Åsaveien. Ved bygging av Trøgsleveien forutsettes denne som hovedadkomst for øvre 
del av Sundvollen og inn til Kleivstua/marka. Dronningveien stenges for gjennomkjøring 
og Trøgsleveien forutsettes overtatt av kommunen når den er ferdig bygd.  
 
Med E16 som lokalveg vil trafikken forbi Sundvollen i hovedsak omfatte lokale reiser for 
de som bor der, samt trafikk knyttet til friluftsinteresser (Kleivstua, hyttebebyggelse 
m.m.) og trafikk retning Åsa på østsiden av Steinsfjorden. Det er ikke lagt opp til nye 
kryssløsninger med dagens E16.  
 
Ved bygging av småblokker i områder regulert til sentrum og felles regulering, bør 
parkering fortrinnsvis skje i kjeller. Det bør sikres areal tilstrekkelig til at 
pendlerparkering har god nok kapasitet i slutten av perioden. Dagens kapasitet er god.  

 
Gjennom planbestemmelser er forholdet til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
ivaretatt i planen og det er avsatt et større område med krav om felles reguleringsplan 
som følge av det planlagte stoppestedet for Ringeriksbanen. Et stoppested vil ha 
vesentlig betydning for hvordan lokalveien skal føres gjennom tettstedet  og hvordan 
denne skal serves. Det er stilt krav om at dette utredes i forbindelse med en 
reguleringsplan for området.  
 
Kommunedelplanen er utarbeidet slik at Sundvollen kan utvikles uavhengig av om det 
etableres et stoppested her eller ikke. Uansett vil omlegging av E16, gi tettstedet andre 
muligheter til sentrumsutvikling, estetikk og tilnærming til fjorden. Det er ikke 
tilstrekkelige arealer for å oppfylle vekstmålet dersom det ikke bygges tett nær 
tettstedet.  
 
Støyforhold knyttet til ny E16 og jernbane forutsettes utredet i detalj i den statlige 
reguleringsplanen for veg og bane. Avbøtende tiltak må utredes og innarbeides i Ytre 
Miljøplan og  Miljøoppfølgingsplan. Støy fra veg og bane ved kryssing av Kroksundet 
vil være en særlig utfordring.  
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I sluttfasen av planarbeidet er planområdet mellom Kleivbekken og Elstangen foreslått 
utvidet opp til kote 180 moh. Det er i etterkant av utvidelsen kommer flere boliginnspill i 
området i tillegg til at egnethet for øvrige arealer er sett på. 

Forutsetninger for utbygging er blant annet etablering av nytt høydebasseng for 
drikkevann og nødvendig avklaringer av adkomst fra framtidig lokalvei mellom Tyriheim 
og Sundvollen.  

 

Grønnstruktur og jordvern 
Gjennom planarbeidet skal grønnstrukturen og jordvern ivaretas, det bør sikres bedre 
tilkomst til friluftsområder både ved fjorden og Marka samt til eksisterende og nye 
nærfriluftsområder. Gjennom å ivareta blågrønnstruktur, kan en også sikre viktige 
biologiske områder. For å ivareta de store interessene knyttet til strandsonene og 
Tyrifjorden/Steinsfjorden foreslås etablert 100 m byggeforbudsbelte innenfor 
planområdet.  
Sundvollen skal fortsatt ha et grønt preg og Sundvollen Gård med omkringliggende 
jorder er en svært viktig del av Sundvollens identitet og opprettholdes som LNF-
område og grøntstruktur.  

Av Hole kommunes areal,  består av hele 11 % matjord, mesteparten av dette er 
fulldyrka areal av god kvalitet, hvor det dyrkes korn, bær og grønnsaker. Sett fra et 
landbruksperspektiv er det ekstra viktig at Hole og tilsvarende jordbrukskommuner tar 
ansvar og viser varsomhet med nedbygging av arealer som kan brukes til å dyrke 
menneskemat. Hole er en kommune som i tillegg til store jordbruksarealer, også har 
mange verneområder og en stor andel vannareal. Det er derfor begrensede arealer 
som kan brukes til utbygging og de arealene som er tilgjengelige, vil det ofte være 
knyttet arealkonflikter til. Da er det viktig at matjorda i hovedsak ikke ses på som 
mulige utbyggingsarealer, men som matproduserende areal for fremtidas 
generasjoner. I Sundvollenområdet er det begrensede arealer med dyrka marka og 
jordverninteressene er mindre enn på Vik. I et jordvernperspektiv er det derfor gunstig 
med større vekst i Sundvollen enn på Vik og det er derfor foreslått utbygging på flere 
jordarealer i Sundvollen.   

Kleivbekken med kantsoner foreslås avsatt til hensynsone grøntstruktur fra 
naturreservatet i Krokkleiva og til bekkens utløp i Tyrifjorden. Det er en del av en 
kulturhistorisk akse fra fjorden til Kleivstua og det legges opp til at Kleivbekken blir en 
del av tettstedet Sundvollen, ikke en bakgård som i dag. Bekken er også flomutsatt og 
det er viktig å beholde et areal langs bekken som ubebygd. Der det er aktuelt å fravike 
byggeforbudsbeltet eks.vis i sentrum, avklares dette i detaljplan. Den sørlige delen mot 
naturreservatet utgjør en viktig utfartskorridor med parkering og adkomst til den 
fredede veien opp Kleiva samt tursti mot Nes.  

Sundvollstranda er regulert til friområde og dette opprettholdes. For å sikre en økende 
befolkning et mer robust og større friområde mot fjorden, foreslås området utvidet. 
Dette blir særlig viktig dersom det etableres stoppested i Sundvollen og dagens 
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friområde der bygges ned. Det er også foreslått at dagens gartnerivirksomhet inntil det 
kommunale friområdet reguleres til kombinert idrett og næring. 

Kulturminner 

Det er mange registrerte kulturminner i Sundvollen-området. To av disse ligger inne 
med egne hensynsoner i planen. Dette er: 

H571:   Omfatter bevaringsområde på Elstangen. 

H572:   Omfatter helleristning på Sundvollen ved den gamle Grendeskolen. 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
Det legges inn 100 m byggeforbudsbelte langs Tyrifjorden og Steinsfjorden.  

20 m langs Kleivbekken, dvs. 10 m fra senterlinje bekk.  

 

Samfunnssikkerhet og ROS  

4.3 RISIKO OG SÅRBARHET – HENSYNSSONER 

Følgende temaer er gitt rød risiko der det er nødvendige å gjennomføre tiltak. 
  
Før ny E16 mellom Sundvollen og Elstangen er på plass, vil det fortsatt ikke være noen 
omkjøringsvei ved ulykker forbi dette området. Ansvar for å følge opp dette vil være 
veimyndighetene. 
Utbygging av samferdselsprosjekter forbi Sundvollen vil både i anleggs- og driftsfase gi 
omfattende støv og støyplager. Dette er samferdselsmyndighetenes ansvar og må 
omtales i YM – og MOP-planer og nødvendige tiltak settes i gang.  
I fasen fram til anleggsslutt for både vei og bane, vil det være stor risiko for 
gående/syklende å krysse E16 i plan.  
Det vil likeledes være betydelig risiko knyttet til forurensning og vannutskiftning i 
Kroksundet som følge av fellesprosjektet. 
 
Temaer der det bør/kan utføres tiltak: 
Dette omfatter særlig tiltak mot skred, flom og overvann i boligfelt. Det vil være krav til 
detaljutredning av disse forholdene i reguleringsplanfasen. 
 
Viktige natur-, kultur- og friluftsområder vil være svært utsatt for negativ påvirkning i 
anleggs- og driftsfase av vei/bane samt  ved omfattende utbygging av boligområder. 
Anleggsarbeide i, eller nær, vassdrag kan være særlig risikofylt ved at områder bygges 
ned eller reduseres i verdi. Tiltak for å redusere negativ påvirkning er beskrevet. 
Likeledes krav som må stilles til utbyggere.  
  
For øvrig er det i stor grad temaer som er knyttet til økende anleggsvirksomhet og den 
innvirkningen dette vil ha på området, som beskrives i ROS-analysen.  Dette gjelder 
framkommelighet, risiko knyttet til kryssing av brua over Sundøya og hensyn til  
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barn- og unge. For temaet forurensning vil utfordringene kunne være fare for akutt  
forurensning og støy.  
 
Trafikksikkerhet og transport berører flere risiko-områder. Pga. dagens manglende 
kapasitet på E16 skapes farlige situasjoner. Dette vil vedvare inntil ny vei er på plass. 
Omfattende anleggstransport de neste årene vil medføre at kommunen må stille 
strenge krav på dette området for å ivarta sikkerhet, ytre miljø og innbyggernes 
interesser. 
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VEDLEGG 1 OPPSUMMERING AV MERKNADER MED 
FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER 
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VEDLEGG 2 OPPSUMMERING FRA FOLKEMØTE 13.02.2014 
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VEDLEGG 3 OVERORDNETE FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
 

Plan- og bygningsloven.  
Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.juni 2008.  
Plan- og bygningsloven gir det samlede rammeverket for planlegging og byggesak. 
Planlegging etter loven samordner statlige, regionale og kommunale oppgaver. 
Planlegging er en avveining mellom ulike interesser og legger føringer for arealbruk, 
samfunnsutvikling og det enkelte byggetiltak. Åpenhet, innsyn og medvirkning i 
planprosessene er viktig. Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta 
samfunnsinteresser og forvalte våre arealer. Planlegging etter loven skal sikre en 
bærekraftig utvikling for hele landet og at hver og en av oss kan være med i 
beslutninger som angår oss og våre omgivelser.  
 
Denne kommunedelplanen forholder seg til bestemmelsene i lovens kapitel 4, 5, og 11, 
der blant annet forholdet til planprosess og planinnhold i 
kommuneplan/kommunedelplan er behandlet. 

Lov om friluftslivet (friluftsloven)  

Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens 
rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en 
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. 

Naturmangfoldloven  
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 og Naturvernloven av 19. 
juni 1970. 
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 
fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 

Forurensningsloven  
Lov om vern mot forurensninger og om avfall) av 13. mars 1981. 
Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende 
forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av 
avfall, og skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører 
til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og 
selvfornyelse. 
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Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging  
Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og 
transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og 
forvaltningsnivåer. 

Rikspolitiske retningslinjer for etablering av kjøpesentra 
Målet med denne er å styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette for miljømessige 
transportvalg. 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag av 10. november 1994. 

Retningslinjene gjelder følgende deler av det enkelte verneobjekt avgrenset slik: 
 
• Vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et 

område på inntil 100 meters bredde langs sidene av disse,  
• Andre deler av nedbørsfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for 

vassdragets verneverdi. 
 
Tyrifjorden og Steinsfjorden omfattes av disse retningslinjene. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen av 1. september 1989. 

I Plan- og bygningslovens § 2, tredje ledd presiseres barns rettigheter i planleggingen. 
Bestemmelsen om medvirkning er en selvstendig bestemmelse som viderefører 
informasjons- og medvirkningsbestemmelsene i tidligere lov, men som også styrker 
disse reglene på flere viktige punkter. Barns interesser i planleggingen skal ivaretas av 
den enkelte kommune i samarbeidet med tiltakshaver. 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.  

Kgl. res. 24 juni 2011 
Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. 
Hensikten er å gjøre planleggingen mer målrettet og sikre at viktige nasjonale 
interesser blir ivaretatt. I forbindelse med denne planen er følgende tema særlig 
vesentlige; tettstedsutvikling, landskap, natur, kulturmiljø og landskap,( jordvern), og 
klima og energi. 

St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets 
miljøtilstand 

Vassdragene skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som ivaretar 
vassdragslandskap, vassdragsnatur, vassdragsbelter og vannressurser. Det skal sikres 
en vannkvalitet i ferskvannsforekomster og i marine områder som bidrar til 
opprettholdelse av arter og økosystemer og som ivaretar hensynet til menneskers 
helse og trivsel.  



   
 

 
 
48 (55) 

 
134\174240 kommunedelplaner med ku i hole kommune\08 rapporter\01 rapporter\kommunedelplan sundvollen.docx 

Støyforskriften T-1442/12 

Retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn av 
kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige etater ved planlegging. 

Den europeiske lanskapskonvensjonen av 1. mars 2004. 

Formålet med den europeiske landskapskonvensjonen er å verne, forvalte og 
planlegge landskap og organisere europeisk samarbeid på disse områdene. 
Konvensjonen omfatter alle typer landskap; verdifulle landskap, ordinære landskap og 
landskap som kan trenge reparasjon. Landskap er i stadig endring. Konvensjonen tar 
ikke sikte på å hindre endringer, men å påvirke endringer i retning som folk ønsker. 
Konvensjonen legger særlig vekt på landskapet der folk bor og arbeider, og der barn 
vokser opp. 
 
St.meld 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken. 
 
Det nasjonale målet er å avgrense omdisponeringa av dyrka jord til under 6000 dekar 
pr. år. Med dyrka jord menes fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. 
Omdisponeringen har ligget på ca. 6600 dekar per år de siste årene. Med 
omdisponering menes å ta i bruk dyrka jord til andre formål enn landbruksproduksjon. 
 
Kun 3 % av arealet i Norge er dyrka og vi har svært lite jordbruksarealer sammenlignet 
med andre land. 1/3 av dette er egnet til matkornproduksjon. 
Omdisponering og nedbygging av jordbruksarealer er særlig en utfordring rundt de 
store byene og tettstedene. Dette er gjerne områder hvor den beste dyrka jorda i landet 
ligger, og med svært gode vilkår for å drive jordbruk. 
En svært stor andel av det potensielt dyrkbare arealet i Norge ligger i klimasoner der 
arealet er uegnet for matkornproduksjon. Norge har få arealreserver som gjør at det 
kan dyrkes opp arealer av tilsvarende kvalitet som de arealene som bygges ned. 
 

Regionale føringer 
Hole kommune er en del av Ringeriksregionen. Det er et utstrakt samarbeid mellom 
Ringerike, Jevnaker og Hole kommuner om å utvikle Ringeriksregionen.  I denne 
sammenheng ser en for seg en sterk vekst rundt kommunesentrene. Det er 
begrensende utbyggingsmuligheter rundt kommunesenteret Vik pga. hensynet til 
Steinsfjorden, jordvern, viktige naturvern-, friluftslufts- og kulturlandskapområder.  
For Hole sine del vil i tillegg Sundvollen ha en viktig rolle mhp. framtidig vekstfordeling i 
Hole kommune fordi arealkonfliktene er mindre enn på Vik.  
 
Med utgangpunkt i Ringeriksregionens beliggenhet i forhold til Oslo legges det stor vekt 
på at å få til et større fokus på regionen med potensiale for utvikling og særlig 
næringsutvikling.  Det foreligger en felles oppfatning om at den viktigste drivkraften for 
utvikling av Ringeriksregionen er ny E-16. 
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Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur 
Planen inneholder retningslinjer, forslag og ideer til ulike metoder, prinsipper og 
strategier som kan være til hjelp i kommunens arbeid med handel, service og 
senterstruktur.  

Regional planstrategi for Buskerud 
Denne sier noe om de viktigste utfordringene og mulighetene i Buskerud samt å 
prioritere tema for videre planlegging som kan medvirke til en bærekraftig og 
framtidsrettet utvikling.  
 

Kommuneplan 2009-2019 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 02.02.2009. I planstrategien for perioden 2012-
2016 ble det vedtatt: "… at det kun gjøres revisjon av deler av arealdelen." Videre heter 
det at " … Mye tilsier at hovedtyngden av arealutviklingen i Hole kommune bør være 
knyttet til Vik og Sundvollen. En områdeplan for Vik og en områdeplan for Sundvollen 
vil derfor redusere behovet for en fullskala revisjon av arealdelen av kommuneplan." 
Vedtaket om å utarbeide områdeplaner er senere endret til å gjelde utarbeidelse av 
kommunedelplaner.  
 
Kommuneplan for Hole gjelder for perioden fram til 2019. Kommuneplanen angir 
satsingsområder og omtaler målene for befolkningsvekst. De tre hovedmålene i 
kommuneplanen er: 
 
• Barn og unge og deres oppvekstmiljø 
• Næringsutvikling 
• Det gode liv basert på kultur og natur.…. 

 
Vedtatte mål i kommuneplanen tar særlig for seg utviklingen av Vik og Sundvollen:  
 
• I vedtatt plan skal befolkningsveksten i kommunen per år ikke overstige 2 %.  
• Veksten skal i stor grad skje i tilknytning til tettstedene Vik og Sundvollen.  
• Hole skal være egen kommune, men en skal likevel jobbe for rasjonelle løsninger 

på tvers av kommunegrensene.  
• Det skal jobbes aktivt med å tilføre kommunen ny næringsvirksomhet. 
• Bærekraftig utvikling skal være en premiss for utviklingen i Hole. 
• Det skal være et bevisst engasjement rettet mot barn og unge, særlig 

aldersgruppen 13-19 år. 
 

Planstrategidokument vedtatt i 2012 
Planstrategi 2012-2016 for Hole kommune ble vedtatt 5. november 2012 og har som 
formål å «løfte blikket» og sette fokus på hva som er viktig for å få til en ønsket 
utvikling for kommunen. Den skal legge føringer for hvilke områder det er viktig å følge 
opp gjennom kommuneplanrevisjon eller andre prosesser. 
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• Folkehelse/forebyggende arbeid. 
• Befolkningsvekst. 
• Stedsutvikling. 

 
Under viktige satsingsområder er det angitt: 
 
• Hole kommunes plass i Ringeriksregionen. 
• Grønn region, klima/energi. 
• Næringsutvikling. 

 
 

Kommunedelplan for energi og klima 2010-2020 

Formålet med energi- og klimaplanen er å gi retningslinjer og skissere tiltak for å sikre 
at Hole kommunes vekst og utvikling ikke skjer på bekostning av miljøet og en 
bærekraftig utvikling. Hole kommune skal vokse, og samtidig opprettholde og 
videreutvikle en grønn, miljøbevisst profil på sin virksomhet. 

Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 

Hole kommune arbeider  med kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. 
Steinsfjorden (og Kroksundet) vil i denne sammenhengen ha betydning for 
stedsutviklingen på Sundvollen. Planen skal signalisere og synligjøre sammenhengen 
mellom Sundvollen og fjorden/strandområdene som rekreasjonsområder. I planen 
foreslår byggegrense på 100 m langs Tyrifjorden og Steinsfjorden, jfr. kap. 2.4.  

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 
Hole kommune startet i 2006 opp arbeidet med kommunedelplan for kulturminner og 
miljøer. Målet var  å sikre viktige kulturminner og miljøer. Eldre historie forteller at Hole 
med omland er en sentral del av Norgeshistorien.  Kommunen har også et svært viktig 
kulturlandskap hvor gårdstun og bygningsmiljøer er en viktig del av 
dette.   Planarbeidets formål er registrering, formidling av kunnskap og ivaretakelse av 
kulturminner. Det ble vedtatt et planprogrami 2008. Planprogrammet er utdatert og 
revideres i 2014.  
 
Datainnsamling og rapportering av eldre tiders kulturminner er utført. Det gjenstår 
registrering av nyere tids kulturminner, og en sammenstilling av planen. 
Kommunedelplan for Sundvollen vil være sluttbehandlet før kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer er vedtatt. Det som foreligger av foreløpige rapporter vil 
være tilgjengelig som grunnlagsmaterialer for arbeidet med kommunedelplanen.   
 

Boligsosial handlingsplan 2006-2010 
Denne ble vedtatt i  2015.  Her går det blant annet fram at tilrettelagte boliger bør 
legges mest mulig sentralt. 
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Pleie og omsorgsplan 
Denne ble vedtatt høsten 2014.  

Overordnet sektorplan for oppvekst i Hole kommune 
Denne planen er under utarbeidelse og planlagt vedtatt våren 2014. Forarbeidene til 
denne planen vil være tilgjengelig og vil kunne gi innspill til arbeidet med 
kommunedelplan for Sundvollen.  

Trafikksikkerhetsplan 2011-2018 
Denne har som hovedmål og setter fokus på:  

• Det skal legges vekt på gode og attraktive servicetilbud, samt trygge 
oppvekstvillkår for barn og unge.  

• Det skal være et bevist engasjement rettet mot barn og unge og deres 
oppvekstvillkår, og spesielt på ungdom mellom 13 og 19 år. 

• Barn og unge skal ha trygge og gode fysiske og sosiale forhold der de bor. 
• De minste barna må ha tilbud i sitt nærmiljø, skolene bør være sentrum for 

fritidsaktiviteter og tilrettelegges for dette. 
• Barn og unge skal kunne bevege seg trygt mellom hjem og aktiviteter 
• Holes innbyggere skal ha et bevist forhold til trafikksikkerhet med vekt på 

eget ansvar. 
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VEDLEGG 4 KONSEKVENSUTREDNING 
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VEDLEGG 5 ROS-ANALYSE 
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 VEDLEGG 6 TEMAKART STIER 
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VELEGG 7 RAS- OG SKREDKART 
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