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1 Bakgrunn 

1.1 Hensikt for planarbeidet 

Hole ungdomsskole er eneste skole på ungdomstrinnet i Hole kommune med 3 
paralleller. Elevtallsprognoser for Hole kommune viser at kapasiteten vil være 
sprengt fra og med høsten 2021, skolen skal derfor bygges ut til en 
ungdomsskole med 4 paralleller, klar til skolestart høsten 2021. I den 
forbindelse skal det også gjennomføres en reguleringsprosess som tar høyde for 
at ungdomsskolen en gang i fremtiden kan bli utbygget til en ungdomsskole med 
6-paralleller, herunder vurdere behov for tilleggsareal. 

1.2 Planområdet 

 

Figur 1 Planområdets plassering i regionen, med kommunesenteret Vik og Sundvollen i sør 

og Hønefoss i nord.  

Hole ungdomsskole ligger på vestsiden av Steinsfjorden (fjordarm i Tyrifjorden), 
like nord for Hole kommunes administrative sentrum Vik. 
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Figur 2 Planområdet med varslet planavgrensning 

Planområdet omfatter skoletomten, deler av dyrket mark på gnr/bnr 191/1, 
adkomstveien Koksrudveien og deler av Viksveien, samt areal rundt gangveier 
og busstopp langs Viksveien.  Dyrket mark på gnr/bnr 191/1 er regulert til 
landbruk (198402 – Steinsåsen vest 2, vedtatt 1984), men senere omdisponert i 
kommuneplanen. Jf. planbeskrivelsen kapittel 1.4. 

1.3 Konsekvensutredning 

Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning, for temaene naturmangfold, 
matjord og trafikk. Disse skal utredes særskilt i henhold til beskrevet metodikk 
og sammenstilles i detaljreguleringens planbeskrivelse.  
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1.4 Metode for konsekvensutredning 

Fagutredningene skal belyses gjennom tekst og hensiktsmessige illustrasjoner 
og bygges opp av 3 trinn: 

1 Beskrivelse og verdivurdering av dagens situasjon (0-alternativet) 

2 Beskrivelse og vurdering av planforslagets (alternativ 1) konsekvenser for 

temaet. Konsekvensene oppsummeres tekstlig og det gis en 

konsekvensgrad: 

Positiv konsekvens 

Ingen konsekvens (tilsvarende dagens situasjon) 

Negativ konsekvens 

 

3 Dersom det avdekkes betydningsfulle negative konsekvenser av tiltaket, 
skal det for hvert fagtema beskrives avbøtende tiltak. 

2 Bevaring av jordbruksareal 

Som et utgangspunkt slår jordloven §§ 1 og 9 fast at dyrka mark kun skal 
brukes til jordbruksformål, og dyrkbar mark skal ikke gjøres uegnet til framtidig 
jordbruksproduksjon. I Regjeringens Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging (14.05.19) står det på s. 19 at «Fylkeskommunene og 
kommunene sikrer viktige jordbruksområder og kulturlandskap i landbruket 
gjennom langsiktige utbyggingsgrenser. Utbyggingsløsninger som kan redusere 
nedbygging av dyrka mark vurderes i samsvar med det nasjonale 
jordvernmålet».  Stortinget har vedtatt et mål om at den årlige omdisponeringen 
av dyrka jord skal være under 4000 dekar innen 2020 i samsvar med oppdatert 
jordvernstrategi. Målet er at dyrka mark ikke skal bygges ned.  

3 Beskrivelse av 0-alternativet (Dagens situasjon) 

O-alternativet er at jordbruksareal ikke vil bli berørt og arealet vil bli holdt i 
hevd som matproduserende areal. Dette vil være i tråd med nasjonalt mål om at 
jordbruksareal ikke skal bygges ned. 0-alternativet får ingen konsekvens for 
tema matjord. Dagens situasjon er vist i  Figur 3, og bildet viser arealet som er 
tenkt omregulert.  
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Figur 3 Flybilde fra planområdet og markering av jordteigen som er tenkt omregulert  
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4 Beskrivelse av alternativ 1 (planforslaget) 

 

Figur 4: Forslag til reguleringsplan viser jordbruksarealet som en del av skoleområdet 

 
Planforslaget omfatter skoleanlegg (eksisterende og planlagt utvidelse), 
utearealer, skogsområder sør og vest for skolen samt samferdselsarealer 
inkludert kollektivholdeplass og parkering.  

Planforslaget tilrettelegger for en utvidelse av eksisterende skoleanlegg med ca. 
4000 m², som innebærer et samlet bruksareal (BRA) på inntil 8000 m². 
Planforslaget regulerer ikke detaljert utforming og plassering av bebyggelse da 
dette ikke er avklart i detaljprosjektering som pågår parallelt med 
reguleringsplanarbeidet. Illustrasjonsplan som er vedlagt planforslaget viser en 
utvidelse av skoleanlegget mot vest og sør, delvis som tilbygg og delvis som 
påbygg på eksisterende bebyggelse. Dette er en av flere mulige løsninger, men 
bebyggelsen legges antakeligvis i forlengelse av eksisterende bebyggelse. 
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Hovedatkomst til skolen vil være fra nord via Koksrudveien som i dag. 
Illustrasjonsplanen viser parkeringsplass for skolen på eksisterende 
grøntområde/jordbruksareal vest for atkomstveien og avfallshåndtering øst for 
veien, men planen regulerer ikke eksakt plassering av disse funksjonene for å gi 
fleksibilitet for optimalisering i forprosjektet. Intensjonen er å få etablert en 
ryddigere og mer trafikksikker atkomstsituasjon for alle trafikantgrupper. 

Det foreslås regulert hensynssone for bevaring av naturmiljø (H560) for å sikre 
en buffersone mot Viksåsen naturreservat. Koksrudveien reguleres med fortau 
på begge sider og Viksveien reguleres med tydeligere bussholdeplasser med 
plass til kortvarig stopp for biler til på- og avstigning av elever(kiss&ride). 

5 Konsekvenser av alternativ 1 (planforslaget) 

Matjorda som er vurdert flyttet er en del av eiendom 191/1 og tilsvarer ca. 2500 
m² (2,5 daa) av et totalareal på 98,1 daa. Arealet benyttes til kornproduksjon 
og er å anse som fylldyrket. Eiendommen var detaljert kartlagt av NIBIO i 1995 
og karakterisert som selvdrenert og relativt tørkesterk og at det ikke krever 
andre innsatsfaktorer enn gjødsling og kalking. I kartleggingen ble det vurdert 
at det var behov for drenering. Eiendommen står oppført i floghavreregisteret 
fra og med 1975.  Denne eiendommen har fulldyrket areal på litt under 100 daa 
og 2,5 daa vil utgjøre 2,5 % avlingsreduksjon for gårdbrukeren. 

Avhengig av kornsort eventuelt oljevekster er gjennomsnittlig målpris i 2019 
mellom 293 og 569 kr per tonn (Felleskjøpet, prognose 12.2.2019).  Forventet 
avling for oljevekster er ca. 200 kg/daa og for korn mellom 400 og 500 kg/daa. 
Forventet avlingsverdi vil kunne variere fra 258 til 420 kr/år fra denne teigen. 
Dersom det dyrkes andre vekster enn korn, eks. grønnsaker og potet, er det 
større avlingsverdi, men arbeidsinnsats vil samtidig forventes å være betydelig 
større.  

I tillegg til den økonomiske konsekvensen medfører tiltaket nedbygging av 
jordbruksareal, i strid med nasjonale mål. 

Jordbruksarealet i Hole kommune var i år 2017 (Statistisk sentralbyrå, 
www.ssb.no) 20.997 daa og siden år 2000 har arealet blitt redusert med 1185 
daa. Det tilsvarer en avvikling eller nedbygging på 170 daa per år i Hole de siste 
17 årene og ca. 141 daa de siste 5 år. Andelen jordbruksareal i Hole er i dag 
4,15 % av alt jordbruksareal i hele Buskerud. Dersom man omdisponerer 
matjorda (2,5 daa) til utbygging av ungdomskolen vil man tape dyrkbart areal. 
Sett i lys av nasjonalt mål innen 2020 for maksimal omdisponering av 4000 
dyrket mark per år vil dette tilsvare 8,4 daa/år for Hole kommune dersom alle 
kommuner i Norge omdisponerer dyrket mark tilsvarende sin andel. 

Selv om tiltaket ikke berører store og svært verdifulle jordbruksarealer 

bidrar planforslaget til nedbygging av matjord. Totalt sett vurderes 

tiltaket derfor til å ha negativ konsekvens for tema matjord. 
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Positiv konsekvens 

Ingen konsekvens (tilsvarende dagens situasjon) 

Negativ konsekvens 

6 Anbefaling og avbøtende tiltak 

Dersom tungtveiende samfunnsmessige hensyn allikevel åpner for en 
omdisponering gjennom kommuneplan eller reguleringsplan, er det en 
målsetting å kunne nytte den verdifulle matjorda på annen måte. For å redusere 
de negative konsekvensene anbefales følgende avbøtende tiltak: 

› Flytting av matjordlaget. Matjord blir tatt vare på og matjordlaget kan 
benyttes til nytt jordbruksareal, forbedre eksisterende dyrket areal eller 
omdanne dyrkbar jord til matproduksjon. 

Krav til flytting av matjord: 
Forhold som kan berøre plantehelse må være behandlet av Mattilsynet før 
eventuell godkjenning av planen. De er registrert funn av floghavre på flere 
eiendommer og det er derfor restriksjoner ved jordflytting.  

Prioritering for ombruk av matjord bør være:  

› Øke andel dyrkbar jord, altså ny landbruksjord.  

› Klargjøre dyrkbar jord til dyrket jord, dvs. bruke et potensiale som allerede 
er der. 

› Å heve fremtidig avlingspotensiale på eksisterende landbruksareal. 
 
Dersom det er mulig å utnytte jordressursene lokalt eller i kort avstand kan 
hensynet til prioriteringsrekkefølgen vurderes på nytt. 

Omdisponert 2,5 daa dyrket mark og de øverste 0,2 m av jorda tilsvarer ca. 
500 m² matjord. Dersom man skal lage ny matjord vil det være behov for et 
drenerende mellomsjikt med noe struktur.  Det bør være minst 80-100 cm. 
dybde for åkervekst og 50-60 cm for grasmark for rotutvikling.  
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Figur 5 Prinsippskisse som viser oppbygging av jordprofilet før og etter flytting av matjord, 

(Hauge og Haraldsen, 2017) 

Siden arealet er oppført i floghavreregisteret vil flytting av jord være 
restriksjonsbelagt og kan derfor ikke flyttes hvis man risikerer spredning av 
floghavrefrø. Risiko for spredning angår også transport. Jord kan kun flyttes til 
arealer som er smittet med floghavre fra tidligere. Før jord flyttes bør man også 
ta analyser for PCN (potetcystenematoder) for å sikre at man heller ikke sprer 
potetsykdom. Arealet er ikke registrert med PCN tidligere og det er kun behov 
for én prøve. Siden matjorda allerede er restriksjonsbelagt må man uansett 
håndtere jorda som smittet. 
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