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 2  DETALJREGULERING HOLE UNGDOMSSKOLE - BESTEMMELSER 

1 PLANENS HENSIKT 

Planen skal legge til rette for en utvidelse av Hole ungdomsskole til å bli en 6 

paralleller-skole på lang sikt. Det regulerte området er vist med plangrense på 

plankart Detaljregulering Hole ungdomsskole, PlanID 0612_Forslag, sist revidert 

29.10.2019. 

2 REGULERINGSFORMÅL 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg, (pbl § 12-5, ledd 1) 

› Undervisning 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, (pbl § 12-5, ledd 2) 

› Kjøreveg 

› Fortau 

› Gang-/sykkelveg 

› Annen veggrunn – grøntareal 

› Annen veggrunn – tekniske anlegg 

› Holdeplass/plattform 

Innenfor planområdet gjelder følgende hensynssoner, jf. pbl §§ 12-6 og 11-8: 

› Sone med angitte særlige hensyn (pbl § 11-8 c) - Bevaring naturmiljø 

(H560) 

3 FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Universell utforming 

Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal 

som hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om 

likestilling og forbud mot diskriminering (Likestillings- og diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven), teknisk forskrift og gjeldende veiledere (se regjeringens 

rundskriv Q-29/2010 om universell utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse 

med byggesøknad. 

3.2 Støy 

Grenseverdier gitt i tabell 3 i Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanleggingen T-1442/2016 og Veileder for støyvurdering ved etablering av 
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nærmiljøanlegg IS-1696/2006 eller senere retningslinjer som erstatter disse, 

skal gjelde for planen. 

3.3 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet 

framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og 

kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 

3.4 Overvannshåndtering 

Overvann skal håndteres lokalt for å sikre vannbalansen og unngå 

overbelastning på avløpsanleggene. Overvann skal fordrøyes og infiltreres, helst 

så nære kilden som mulig, slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og 

naturens selvrensingsevne utnyttes. Overvannssystemet skal dimensjoneres for 

at deler av arealet skal asfalteres. 

3.5 Dokumentasjonskrav 

Sammen med søknad om tillatelse til bebyggelse, jf. plan- og bygningslovens § 

20-1, skal det sendes inn situasjonsplan og nødvendige illustrasjoner som viser: 

› Tomtegrenser og byggegrenser 

› Bebyggelsens plassering og høyde 

› Adkomst og biloppstillingsplass(er), inkludert kiss and ride og varelevering 

› Utforming av uteområder med høydeangivelser, materialbruk og 

beplantning, inkludert nye stier, utearealer for opphold og lek 

› Eksisterende og nytt terreng samt terrengtilpasning mot tilstøtende 

områder 

› Eksisterende trær som skal bevares/felles og ny vegetasjon 

› Gjerder, støttemurer, skilt og andre konstruksjoner 

› Utvendig opplegg for renovasjon 

› Belysning 

› Håndtering av overvann 

› Universelt utformet gangatkomst til bygg, i henhold til gjeldende forskrift 

› Tiltak for å kanalisere ferdsel innenfor H560 og videre til Viksåsen 

naturreservat, jamfør bestemmelse 6.1 

 

Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det i tillegg legges ved en rigg- og 

marksikringsplan som beskriver håndtering av eksisterende matjordlag på 

gnr/bnr 191/1.  

Situasjonsplanen og rigg- og marksikringsplanen skal godkjennes av kommunen 

samtidig med tillatelse til tiltak. 

Ved søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, skal det 

følge en geoteknisk vurdering. 

Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det dokumenteres tilstrekkelig 

slokkevannskapasitet, samt at tiltaket er i samsvar med Ringerike brann og 
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redningstjenestes Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og 

slokkemannskap (2016). 

Det skal utarbeides teknisk plan for arealer regulert til samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen samtidig med 

tillatelse til tiltak. 

4 BEBYGGELSE OG ANLEGG – OFFENTLIG ELLER 

PRIVAT TJENESTEYTING (UNDERVISNING) (PBL 

§ 12-5 NR.1) 

4.1 Utnyttelse  

Maksimalt bruksareal = 8000 m² BRA. Parkeringsareal og bruksareal for tenkte 

plan skal ikke medregnes i BRA.  

4.2 Plassering og høyder 

Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrenser og grenser for maksimale 

høyder som angitt på plankartet (k+128). Innenfor de øverste 4 m opp til 

maksimal høyde tillates kun etablert takoppbygg for tekniske installasjoner. 

Nødvendige tekniske installasjoner på tak skal være samlet og tilbaketrukket fra 

underliggende gesims.  

4.3 Krav til uteoppholdsarealer 

Leke/uteoppholdsareal skal være i tråd med gjeldende veileder/retningslinjer. 

Utearealene skal være solrike, være egnet for variert fysisk aktivitet og bruk ved 

ulike årstider. 

Størrelse på uteoppholdsarealer skal være henhold til Skolens utearealer - om 

behovet for arealnormer og virkemidler (Sosial og helsedirektoratet, 2003), eller 

enhver tids gjeldende norm. Kjøreareal, parkering, varelevering, lagring og 

liknende, samt areal brattere enn 1:3, tas ikke med i beregningen av 

uteoppholdsareal. 

4.4 Parkering 

Det skal etableres parkeringsplasser for sykkel med mulighet for fastlåsing for 

minimum 40 % av elevmassen. Sykkelparkeringsplasser skal plasseres i nær 

tilknytning til skolens hovedinngang-/er, alternativt med gode gangforbindelser 

til inngang.  Minimum 50 % av sykkelparkeringsplassene skal være overbygget. 

Minimum 5 % av sykkelparkeringsplassene skal ha ladepunkt, og minimum 5 % 

av sykkelparkeringsplassene skal være dimensjonert for 

lastesykkel/spesialsykkel/sykkel med vogn. 

Det skal avsettes minimum 50 parkeringsplasser for bil. Minimum 10 % av 

bilparkeringsplassene skal være tilpasset bevegelseshemmede og minimum 10 

% av bilparkeringsplassene skal ha ladepunkt for elbil. 
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5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 

INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR.2) 

5.1 Holdeplass/plattform 

Innenfor formålet skal det etableres holdeplass for buss.  Det skal også 

tilrettelegges for av- og påstigning for elever på deler av formålet. 

5.2 Annen veggrunn - grøntareal 

Innenfor formålet tillates det etablert murer, rekkverk og tekniske anlegg. 

Feltene skal i hovedsak bevares eller opparbeides som grøntareal. 

Det tillates etablert forbikjøringslomme innenfor feltet o_SVG8 på nordsiden av 

Koksrudveien.  

5.3 Avkjørsler 

Det tillates etablert avkjørsler som vist på plankartet. 

6 HENSYNSSONER (PBL §12-6 og § 11-8) 

6.1 Hensynssone – bevaring naturmiljø (H560) (PBL § 

11-8 c) 

Naturen innenfor hensynssonen skal bevares som en buffersone mot Viksåsen 

naturreservat. Det skal gjøres tiltak for å kanalisere ferdsel innenfor området 

(H560) og videre til Viksåsen naturreservat. Vurdering av tiltak skal baseres på 

Forvaltningsplan for Viksåsen naturreservat og Biliåsen landskapsvernområde 

(2017) og gjøres i samarbeid med kommunen, grunneiere, fylkesmannen og 

Statens naturoppsyn. Det skal opparbeides ny sti mellom skolens vestre del og 

boligområdene på Vikshøgda for å minske belastningen på verdifullt 

naturmangfold. Tynning og nødvendig vedlikehold og skjøtsel er tillatt.  

Tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, som ikke er ledd i forvaltningen av 

hensynssonen, er ikke tillatt. 

7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12-7, nr.10) 

Før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse skal alle uteområder innenfor 

byggeområdet være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent situasjonsplan. 

Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse, skal samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur langs Viksveien og Koksrudveien være opparbeidet i henhold til 

godkjente tekniske planer. 
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