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Rådmannens forslag til vedtak 

Rådmannens forslag til vedtak 

Plan- og miljøutvalget vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan for Hole ungdomsskole, med 
plankart datert 29.10.2019, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 01.11.2019, ut til offentlig 
ettersyn. Dette skjer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, 1. ledd. 

 

 

Plan- og miljøutvalget - 035/19 

18.11.2019  
Møtebehandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
VEDTAK - Plan- og miljøutvalget : 
Plan- og miljøutvalget vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan for Hole ungdomsskole, med 
plankart datert 29.10.2019, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 01.11.2019, ut til offentlig 
ettersyn. Dette skjer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, 1. ledd. 

 

 
 

Sammendrag 

Hole ungdomsskole (gbnr. 192/57) er i dag ikke regulert gjennom en detaljreguleringsplan. 

 

Dagens planstatus er derfor vist gjennom kommuneplan: gbnr. 192/57 er avsatt til formålet 



 
 

"Offentlig bygning - nåværende", mens ca. 5500 m2 av gbnr. 191/1 er satt av "Offentlig bygning – 
fremtidig", med hensyn på en eventuell framtidig utvidelse av ungdomsskolen. 

 

 

 

 

 

Figur 1: Dagens planstatus 

 

Det er nå ønskelig å regulere både gbnr. 192/57 og det nevnte delområdet til gbnr. 191/1 til formålet 
"undervisning" (og noe veiareal) gjennom en detaljreguleringsplan. 

 

I det planforslaget som nå foreligger er det i stor grad vektlagt trafikksikkerhet, hensyn til 
naturmangfoldet i skogen som ligger rett ved ungdomsskolen, og det er muliggjort utvidelse av 
dagens 3-parallell til både 4- og 6-parallell. 

  

 



 
 

Saksopplysninger 

 

Hole kommune v/eiendomsavdelingen har benyttet seg av fremskrevne befolkningsprognoser, og da 
sett at man høsten 2021 (når 2008-kullet starter på ungdomsskolen) vil ha behov for å øke 
kapasiteten til Hole ungdomsskole fra en 3-parallell til en 4-parallell. Dette krever flere klasserom, og 
dette kan løses enten ved utbygging av dagens skolebygg eller ved nye permanente/midlertidige 
bygninger på eiendommen.  

I tillegg til å øke kapasiteten til skolen ønsker man også å legge til rette for en FOT-enhet (Forsterket 
opplæringstilbud) og ny idrettshall..  

 

For å kunne søke og bygge slike tiltak kreves det reguleringsplan (krav gitt i Plan- og bygningsloven), 
og det er derfor man nå ønsker å regulere det området som per dags dato kun er avsatt til 
ungdomsskole i dagens kommuneplan. 

 

 
 

 
 

 

Bakgrunn for saken 

 

Det er Hole kommune ved Teknisk avdeling/Eiendom som er forslagsstiller og eier av planen, siden 
de har ansvaret for kommunale bygg og eiendommer, og de har valgt å engasjere COWI som 
plankonsulent. Så er det Hole kommune ved planavdelingen som har ansvaret for selve 
planprosessen. Av den grunn brukes ikke begrepene rådmannen eller administrasjonen i dette 
saksfremlegget, men heller Hole kommune v/planavdelingen. 

 

COWI sendte forespørsel om planinitiativ til Hole kommune v/planavdelingen i mars 2019, med et 
ønsker om oppstartsmøte. Oppstartsmøtet ble avholdt på Hole Herredshus 10.04.2019. 

Oppstart av planarbeidet ble formelt varslet av COWI 20.05.2019, med frist for innspill 20.06.2019.  

 

Det ble ved oppstart av planarbeidet redegjort for at planforslaget er vurdert å utløse krav om 
konsekvensutredning, men ikke planprogram (jf. § 8 i forskrift om konsekvensutredninger, samt 



 
 

punkt 11 j i vedlegg II i samme forskrift), og det er beskrevet at man ønsker å legge spesielt vekt på 
naturmangfold, trafikksikkerhet og hensynet til matjord. 

 

 

Varsel om oppstart 

Av de som ble varslet ved planoppstart, kom det inn 10 merknader. COWI har samlet og kommentert 
alle disse merknadene i et dokument kalt "merknadshåndtering", som ligger vedlagt, men her er 
innspillene kort opplistet, med forslagsstillers kommentar: 

  

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken: Ber om at støyforhold utredes som en del av planen. Ønsker 
at naturmangfold og jordvern vektlegges spesielt. Ellers nevnes hensynet til landskap, barn 
og unge, UU, klima og energi, og ROS-analyse. 

· Forslagsstiller opplyser om at temaene jordvern og naturmangfold er belyst i 
egne konsekvensutredninger. For de andre temaene henvises det til 
planbeskrivelse og ROS-analyse. I tillegg er det laget et eget dokument som 
redegjør for forutsetninger for støyregistrering, samt at det vises ulike 
støysonekart. 

2. Buskerud Fylkeskommune: Ber om at Fylkeskommunen utfører en arkeologisk registrering, 
siden det er gjort funn fra steinalderen i nærområdet. 

· Forslagsstiller har opprettet dialog med Fylkeskommunen angående arkeologisk 
registrering av området. 

3. Statens vegvesen: Opplyser om at det stilles krav om at trafikkmessige virkninger av planen 
dokumenteres, med fokus på kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for barn og unge. 

· Forslagsstiller opplyser om at det skal utarbeides en egen 
konsekvensutredningsrapport hvor trafikk er tema, og at noen av tiltakene for å 
bedre dagens situasjon er at det planlegges gode kiss&drive-løsninger langs 
Viksveien. Dette er og omtalt under rekkefølgebestemmelsene i 
planbestemmelsene. 

4. Norges vasssdrags- og energidirektorat: Ber om at det i plandokumentene omtales hvordan 
flom-, erosjon- og skredfare er vurdert. 

· Forslagsstiller tar merknaden til etterretning. Dette er omtalt i ROS-analysen. 
5. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Har ikke kapasitet til å uttale seg om 

enkeltsaker, og har derfor sendt et generelt svar. 
· Forslagsstiller tar merknaden til orientering.  

6. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap: Sender innspill på generelt grunnlag. De anbefaler 
nedgravd renovasjonsanlegg fremfor avfallsbeholdere, og at avfallshåndteringen 
planlegges slik at renovasjonsbilene ikke må inn på skolens område. 

· Forslagsstiller vil vurdere nedgravde renovasjonsanlegg i forbindelse med videre 
detaljprosjektering. 

7. Andreas Koksrud: Påpeker at teknisk infrastruktur til sin eiendom mest sannsynlig går 
gjennom skoletomten, og ber om at det tas hensyn til dette. I tillegg ber han om at det 
legges til rette for god atkomst og parkering til skolen, sånn at landbruksmaskiner kan 
passere. Ber og om at det etableres gjerde mot dyrka mark hvis det på skal etableres 
ballspill inntil arealer med dyrka mark. 

· Forslagsstiller opplyser om at hensynet til teknisk infrastruktur ivaretas i den 



 
 

videre detaljprosjekteringen, og at dagens atkomst- og parkeringsforhold skal 
forbedres i planforslaget. Innspillet om gjerde tas med videre, men det er ennå 
ikke avklart hva som er planlagt etablert inntil den dyrka marka. 

Atkomst og parkering til skolen er vist på plankartet, og det er her tatt hensyn til at alle 
beboere i Koksrudeveien skal kunne passere og bruke veien på vanlig måte. Flere detaljer 
vedrørende utformingen av parkeringsplassen blir en del av 
detaljprosjekteringsprosessen. 

8. Bente Tandberg: Ber om informasjon om hvordan anleggstrafikken vil påvirke beboere, den 
planlagte bygningsmassen og fremtidig trafikksituasjon. Ber også om dato for varslet 
informasjonsmøte.  

· Forslagsstiller opplyser om at det ennå ikke er tatt stilling til hvordan 
anleggstrafikken skal løses, dette blir en del av den videre detaljprosjekteringen. 
Trafikksituasjonen (både dagens og fremtidig) er utredet i et eget KU-notat. 
Bygningsmassen er under planlegging. Informasjonsmøtet skal avholdes som en 
del av det offentlige ettersynet, og grunneiere og naboer vil få egen invitasjon. 

9. Terje Steinsæther: Stiller spørsmål om hvorfor deler av gbnr. 192/16 er innlemmet i 
planforslaget.  

· Forslagsstiller opplyser om at det ved oppstart av planarbeidet ikke var avklart 
hvor stort areal det var behov for ved en mulig utvidelse av busstopp. Det er nå 
klart at planforslaget ikke berører teiger tilhørende gbnr. 192/16, og gbnr. 
192/16 er nå ikke lenger en del av planområdet. 

10. Torstein Faljord: Etterspør konsekvenser for eiendommen sin, med tilhørende avkjørsel 
som legger opp til kjøring på gang- og sykkelvei. 

· Forslagsstiller opplyser om at planforslaget muliggjør avkjørsel direkte til 
Viksveien for å unngå å kjøre på gang- og sykkelvei. Merknaden tas med videre i 
detaljprosjekteringen. 

 

Den 27.08.2019 varslet COWI om utvidet planområde, med frist for innspill 25.09.2019. Utvidelsen av 
planområdet ble gjort for å få med seg mer av Viksveien i nordlig retning, som igjen var viktig for å 
kunne etablere og ivareta trafikksikre løsninger for både buss- og kiss&drive-løsninger langs 
Viksveien. Av de som svarte på varselet om utvidet planområde var det ingen som hadde noen 
merknader. 

 

Konsekvensutredninger 

Når det gjelder konsekvensutredningen, og omfanget og gjennomføringen av denne, kom det forslag 
fra COWI om å kun konsekvensutrede de tre temaene som var vurdert til å være spesielt viktige for 
denne plansaken, for så å gjennomgå de resterende temaene godt og utførlig i planbeskrivelsen.  

 

De tre temaene forslagsstiller valgte å konsekvensutrede er "Trafikk", "Naturmangfold" og "Matjord", 
fordi de er å anse som temaer som planen vil få vesentlig betydning for. Dette er blant annet basert 
på innkomne merknader i forbindelse med varsel om oppstart. 

Forslagsstiller legger opp til at de resterende temaene (landskap/estetikk, støy, barn og unge, UU, 
sosial/teknisk infrastruktur osv.) er å anse som relevante planfaglige temaer, men ikke at de har 



 
 

vesentlig betydning for plan og samfunn. Derfor konsekvensutredes ikke disse relevante planfaglige 
temaene, men de omtales grundig i planbeskrivelsen.  

 

De tre konsekvensutredningsdokumentene, som omhandler henholdsvis "Trafikk", 
"Naturmangfold",  og "Matjord", ligger vedlagt saksfremlegget. Planbeskrivelsen, som blant annet 
omtaler de andre tidligere nevnte temaene, ligger også vedlagt, og beskriver en oppsummerende 
sammenstilling av konsekvenser, i tillegg til avbøtende tiltak. Denne redegjør også for det som har 
vært hittil av medvirkningsprosess. 

 

· Dokumentet "KU fagtema trafikk" beskriver blant annet dagens situasjon, gjennomførte 
trafikktellinger og befaringer, tidligere trafikkulykker, hensynet til myke trafikanter, 
foreldrekjøring, busskjøring og konfliktpunkter. Det er omtalt framtidig trafikkmengde og 
mulige løsninger for de ulike konfliktpunktene for å gjøre den fremtidige trafikksituasjonen 
bedre og tryggere. 

 

I konsekvensvurderingen vurderes det slik at selve utbyggingen av skolen vil ha en negativ 
konsekvens på trafikkbildet omkring skolen, rett og slett fordi en økning i antall elever vil gi 
både økt foreldrekjøring, flere gående og syklende elever, økning i antall ansatte som skal 
parkere, eventuelt flere busser, og med det gi flere mulige konfliktsituasjoner. 

 

Det presenteres flere ulike forslag for å bøte på den negative virkningen til trafikksituasjonen 
ved utbygging av skolen. I Koksrudveien, blant annet, skal det etableres fortau på nordsiden, 
fra Viksveien til stien går opp til Steinsåstunet. Det skal også etableres fotgjengerovergang 
nederst i Koksrudveien, og man skal vurdere redusert fartsgrense oppover i Koksrudveien.  

En utbedret sti fra Vikshøgda og opp til skolen vil kunne føre til at flere benytter seg av denne. 
Ved å etablere en ekstra busslomme/kiss&drive-lomme langs Viksveien (lenger nord enn 
dagens, og i kjøreretning Vik) vil foreldre som kommer fra nord kunne slippe av elevene og så 
kjøre direkte ned på E16 uten å måtte ta en U-sving eller behøve rygge på bussholdeplassen. 
Alle de tre busslommene (kiss&drive) skal etableres slik at gående/syklende skoleelever er 
fysisk adskilt buss og biler, for å bedre trafikksikkerheten til både barne- og 
ungdomsskoleelevene. 

 

· Dokumentet "KU fagtema naturmangfold" redegjør først før ulike registreringskategorier 
og verdikategorier, før man begynner å beskrive 0-alternativet (dagens situasjon) og 
verdien av dette, med egne omtaler av de ulike (og selv definerte) delområdene som er i 
nærheten av ungdomsskolen. I sammenheng med beskrivelse av alternativ 1 
(planforslaget) omtales også konsekvenser av planforslaget og mulige avbøtende tiltak. 



 
 

 

Det går klart fram av konsekvensutredningens vekting at en utvidelse av dagens ungdomsskole 
vil være negativ for naturmangfoldet omkring skolen, da spesielt med hensyn på områdene 
definert som "Lavkalk furuskog", "Kalk- og lågurtfuruskog", "Naturreservat" og 
"landskapsvernområde".  I korte trekk går vurderingene ut på at når elevantallet økes, vil det 
oppstå en naturlig økt bruk av områdene som ligger inntil skolen, både selve naturreservatet, 
men også stier og andre skogsholt i nærheten av skolen. Den økte bruken vil kunne føre til økt 
slitasje, mulig tap av arter og miljøskade av reservatet. 

 

De tiltak som da beskrives å være dekkende for å minske og forhindre de mulige nevnte 
konsekvensene er bl.a. å etablere en større og bedre sti fra boligområdet Vikshøgda og opp til 
skolen, for å unngå at elever går utenom denne stien og på slik måte belaster den 
kalkfuruskogen som er i delområde 4. I tillegg nevnes det at den skogen som befinner seg i 
delområde 3 og 4 bør bestå som en "buffersone" mot reservatet og Viksveien, så det bør ikke 
legges opp til utbygging av skole disse retningene. 

 

Det nevnes og en mulighet for å etablere et gjerde mellom naturreservatet og skolen, med 
åpning til stien, for å forhindre belastningen ved slitasje på sårbar vegetasjon i reservatet.  

Dette er likevel ikke tatt med som en del av rekkefølgebestemmelsene i 
reguleringsbestemmelsene § 7. Det foreslås heller (i § 6) at det skal vurderes tiltak som skal 
baseres på Forvaltningsplan for Viksåsen naturreservat og Biliåsen landskapsvernområde 
(2017), og at vurdering og planlegging av disse tiltakene gjøres i samarbeid med kommunen, 
grunneiere, fylkesmannen og Statens naturoppsyn. 

 

· Dokumentet "KU fagtema matjord" beskriver blant annet dagens situasjon (alternativ 0), 
konsekvenser av planforslaget (alternativ 1), og hva som kan være mulige avbøtende tiltak. 

 

De 2,5 daa av gbnr. 191/1 som er en del av planområdet vil utgjøre ca 2,5 % 
avlingssreduksjon for gårdbrukeren. Dette vil utgjøre en økonomisk konsekvens for 
gårdbrukeren, men hvor stor konsekvensen blir vil være avhengig av hva som kan 
produseres på området. 

 

I tillegg vil tiltaket bidra til ytterligere nedbygging av fulldyrka landbruksjord, som er i 
strid med nasjonale mål. Selv om det omtalte området hverken er stort eller vurdert å 
være spesielt verdifullt, så er tiltaket vurdert å være av negativ konsekvens for temaet 
matjord. 



 
 

 

Når det er tungtveiende samfunnsmessige interesser som likevel muliggjør nedbygging 
av matjord, blir det da vanligvis vurdert som et godt alternativ å flytte matjorda. Men, 
siden disse berørte 2,5 daa er registrert i floghavreregisteret vil flytting av matjorda være 
underlagt restriksjoner pga fare for spredning av floghavrefrø. Matjorda kan derfor kun 
flyttes til områder hvor det allerede er registrert floghavre. 

 

 

ROS-analyse 

ROS-analysen som ligger vedlagt opplyser om at følgende hendelser/situasjoner er ansett å være 
aktuelt å analysere: 

· Ras/skred  
· Flom/ oversvømmelse  
· Radon  
· Grunnforurensning  
· Elektromagnetisk stråling  
· Støy  
· Luftforurensning  
· Trafikkulykker  
· Svikt i dekning av slukkevann  

 

Når man så har gått inn og sett nærmere på de ulike temaene, så er det de to sistnevnte temaene 
som peker seg ut i negativ retning – "Trafikkulykker" og "Svikt i dekning av slukkevann".  

De resterende temaene kommer alle ut med vuderingen "Lav risiko" med dagens situasjon.  

Temaet "Trafikkulykker" kommer ut med vurderingen "Middels sannsynlighet" og "Middels risiko" 
med dagens situasjon, mens temaet "Svikt i dekning av slukkevann" kommer ut med vurderingen 
"Høy sannsynlighet" og "Høy risiko" med dagens situasjon.  

 

Ved å implementere risikoreduserende tiltak vil begge disse hendelsene minske i både sannsynlighet 
og risiko.  
Temaet "Trafikkulykker" kommer ned på "Lav sannsynlighet" og "Lav risiko" fordi man blant annet 
legger opp til et tydeligere fysiisk skille mellom gående skoleelever og biler/busser som leverer og 
henter andre skoleelever. (Dette er nærmere beskrevet i dokumentet "Konsekvensutredning 
trafikk".)  
Temaet "Svikt i dekning av slukkevann" kommer ned på "Lav sannsynlighet" og "Middels risiko", 
grunnet gjennomføringen av en brannvannteknisk analyse hvor behov for slukkevann og 
branntekniske elementer inngår, i tillegg til at man skal implementere risikoreduserende tiltak i 
henhold til gjeldende regelverk og resultater fra brannvannteknisk analyse.  Dette temaet er fulgt 



 
 

opp i planbestemmelsene § 3.5 (krav om dokumentasjon ved søknad om tiltaket). 
 

 

 

Vurderinger 

 

Hensikten med reguleringen er å til rette legge for muligheter for å utvide dagens ungdomsskole med 
flere klasserom, etablere FOT-enhet og idrettshall, samt å forbedre dagens trafikksituasjon i 
Viksveien, noe som både kommer elever ved Hole ungdomsskole og Vik barneskole til gode. 

 

Forslag til plan er i tråd med kommunplanens arealdel, både den som er gjeldende i dag og den som 
er ute på høring til 22.11.2019. 

 

Hole kommune v/planavdelingen er av den oppfatning at denne detaljreguleringsplanen utløser krav 
om konsekvensutredning, men ikke planprogram, jf. § 8 i forskrift om konsekvensutredninger, samt 
punkt 11 j i vedlegg II i samme forskrift. 

 

Hole kommune v/planavdelingen anser kommentarene til forslagsstiller til merknadene ved varsel 
om oppstart til å være dekkende og tilstrekkelige. 

 

Hole kommune v/planavdelingen er av den oppfatning at COWIs forslag om å konsekvensutrede tre 
utvalgte temaer (som er vurdert å ha vesentlig betydning for plan og samfunn), og så omtale de 
resterende temaene i planebeskrivelsen er et opplegg som vil opplyse og beskrive de aktuelle 
temaene på en tilstrekkelig måte – både de som er ansett å være relevante planfaglige temaer, men 
og de som er vurdert å ha vesentlig betydling for planen og dens virkninger. 

 

Hole kommune v/planavdelingen finner de tre konskvensutredningsrapportene, sammen med 
planbeskrivelsen og ROS-analysen, som dekkende for de ulike utredningstemaene i denne plansaken. 
Det samme gjelder og de avbøtende tiltak som presenteres i både konsekvensutredningene og ROS-
analysen. 

 

 



 
 

Konklusjon  

 

Forslag til reguleringsplan, bestående av plankart datert 29.10.2019, planbestemmlser og 
planbeskrivelse datert 01.11.2019, er av slik karakter at den kan legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 

Plan- og bygningsloven 

Forskrift om konsekvensutredning  

 

Vedlegg: 
Detaljregulering Hole ungdomsskole - planbeskrivelse 
Detaljregulering Hole ungdomsskole - Bestemmelser 
Detaljregulering Hole ungdomsskole - Plankart 
Detaljregulering Hole ungdomsskole - Illustrasjonsplan 
Detaljregulering Hole ungdomsskole - Veitegninger 
Detaljregulering Hole ungdomsskole - Merknader oppstartsvarsel - oppdaterte 1.11.2019 
Detaljregulering Hole ungdomsskole – støy – forutsetninger for beregninger og støysonekart 
Detaljregulering Hole ungdomsskole - Konsekvensutredning fagtema trafikk 
Detaljregulering Hole ungdomsskole - Konsekvensutredning fagtema naturmangfold 
Detaljregulering Hole ungdomsskole – konsekvensutredning fagtema matjord 
Detaljregulering Hole ungdomsskole - ROS-analyse 
 
 
 
 


