
1 

 

HOLE KOMMUNE 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NY VANNFORSYNING 

OSLO (detaljregulering) 
 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29. januar 2019. 
 

1. FORMÅLET MED PLANEN 

 

§ 1-1. Planens formål 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av atkomst til vanninntak fra 

Holsfjorden samt overføringstunnel for vannforsyning med tilhørende anlegg og 

konstruksjoner. 

 

 

§ 1-2. Planens avgrensning 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket plan-ID 201706. 

 

2. FELLESBESTEMMELSER 

 

§ 2-1. Rekkefølgekrav 
 

§ 2-1-1. Før igangsettingstillatelse 

a) Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor f_SKV1 skal det foreligge godkjent 

plan for overvannshåndtering.  

b) Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor f_SKV1 skal det foreligge godkjent 

plan for anlegg- og riggområder, herunder overvannshåndtering og marksikring. 

c) Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor f_SKV1 skal det foreligge godkjent 

plan for miljøoppfølging.  

d) Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor f_SKV1 skal det foreligge godkjent 

plan for varsling og informasjon. Plan for varsling og informasjon skal redegjøre for 

rutiner for kommunikasjon med naboer og andre berørte i anleggsfase. 

e) Før det gis igangsettingstillatelse til innenfor f_SKV1 skal det foreligge godkjent plan 

for tilbakeføring av anlegg- og riggområder. 

 

§ 2-1-2. Før oppstart av anleggsarbeid 

a) Før oppstart av arbeid i felt f_SKV1 for nye vannforsyningsanlegg skal nødvendige 

anlegg for overvannshåndtering være ferdig opparbeidet. 

 

§ 2-1-3. Før ferdigattest 

a) Før det gis ferdigattest for tiltak for nye vannforsyningsanlegg, og senest 12 måneder 

etter avsluttet anleggsarbeid, skal alle midlertidige anlegg- og riggområder være 

tilbakeført etter godkjent plan, jf. § § 2.1.1, bokstav e. 
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§ 2-2. Håndtering av overflatevann 

Bekkekryssinger skal dimensjoneres for vannføringer tilsvarende 200-årsflom eller 200-

årsnedbørsintensitet. 

 

§ 2-3. Støy 

For støy i anleggsfase skal grenseverdier i T-1442 kap. 4 legges til grunn.  

 

§ 2-4. Vibrasjoner 
For vibrasjoner og påvirkning fra anleggsvirksomhet på boligbygninger og andre 

vibrasjonsfølsomme bygninger skal følgende grenseverdier legges til grunn:  

 
Tabell 1: Grenseverdier for vibrasjoner 

Bygning Antatt fundamentering/grunnforhold Vibrasjonsgrense (vertikal 

svingehastighet v) (mm/s) 

Avstand 

5-30 m 1) 

Avstand  

> 30 m 1) 

Næringsbygg og boliger i 

normal tilstand 
Grunnmur eller plate på sand, grus, silt, leire 20  15  

Grunnmur på fast morene, sprengstein 30  25  

Grunnmur eller peler/pilarer til fast berg evt. 

tynt avrettingslag over berg  
50  50  

Transformatorer med tilbehør All fundamentering 20 20  

Høyspentmaster All fundamentering 70  50 

 

For byggverk som er i en ømtålig tilstand (tydelige setningsskader, sviktende fundamentering 

etc.), reduseres grenseverdiene med en faktor 0,8. Under anleggsfase som omfatter større og 

vedvarende sprengningsarbeider skal det gjennomføres kontinuerlige vibrasjonsmålinger i 

sprengningsperioden på forventet utsatte lokaliteter. Om nødvendig skal det gjennomføres 

avbøtende tiltak. 

 

§ 2-5. Luftkvalitet 
For luftkvalitet i anleggsfase skal følgende maksimale grenseverdier legges til grunn: 

 

- Utslipp av støv og partikler fra totalaktiviteten til virksomheten, skal ikke medføre at 

mengde nedfallstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk 

andel målt ved nærmeste nabo eller eventuelt annen nabo som er mer utsatt. 

Støv fra massetransport og massehåndtering skal søkes begrenset ved avbøtende tiltak. 

 

§ 2-6. Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 

form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., 

skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. lov om kulturminner av 

9. juni 1978 nr. 50, § 8. 
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3. REGULERINGSFORMÅL 

§ 3-1. Bebyggelse og anlegg 

a) Vannforsyningsanlegg (BVF1) 

I felt BVF1 kan det oppføres konstruksjoner og anlegg for vannforsyning og tilhørende 

funksjoner. 

 

§ 3-2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

a) Kjøreveg (f_SKV1) 

1. Kjøreveg f_SKV1 er felles atkomstvei for gnr./bnr. 191/5, 191/38 i Lier 

kommune og gnr./bnr. 238/1 i Hole kommune samt senere utskilte 

eiendommer.  

b) Annen veggrunn – grøntareal (f_SVG1-f_SVG2, o_SVG3-o_SVG4) 

1. Annen veggrunn f_SVG1-f_SVG2, er felles veggrunn i tilknytning til felles 

atkomstvei f_ SKV1. 

2. Annen veggrunn o_SVG3-o_SVG4 er offentlig veggrunn i tilknytning til 

offentlig vei (fv. 258). 

 

4. HENSYNSSONER 

§ 4-1. Sikringssone (H100) 

a) Frisiktsone (H140) 

I frisiktsonene H140_1 og H140_2 skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende 

vegetasjon og gjenstander, herunder parkering, slik at disse ikke rager mer enn 50 cm over 

planet mellom tilstøtende veier. 

b) Annen sikringssone (vannforsyningsanlegg) (H190) 

Innenfor sikringssone H190_1 tillates det ikke boret brønner for vann, energi eller gjennom-

ført andre søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak med fysiske inngrep under kote 

+100 i grunnen, med mindre disse på forhånd er godkjent av Oslo kommune, Vann- og 

avløpsetaten. 

 

§ 4-2. Bestemmelsesområder 

a) Bestemmelsesområde – Anlegg- og riggområde (#1-4) 

Innenfor bestemmelsesområde #1-4 er det tillatt med anlegg- og riggområde i anleggsfasen 

for tiltakene. Byggegrense mot vassdrag følger grensene for bestemmelsesområdet. Anlegg- 

og riggområder er midlertidige og opphører når anlegget er ferdigstilt. Området tillates 

midlertidig benyttet til lagerplass, kjøreareal, parkeringsareal, sedimenteringsbasseng for 

overvann, mellomlagring av masser og annet som er nødvendig for gjennomføring av 

anleggsarbeidet. Innenfor området tillates midlertidige terrengendringer, støttemurer og andre 

tiltak som ledd i etablering og drift av anlegg- og riggområdet. 

 

------------- 


