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1 Sammendrag 

Hole ungdomsskole skal utvides med mulighet for en fordobling av elevtallet og 
har behov for tilleggsareal. I forbindelse med reguleringen gjennomføres 
konsekvensutredninger for fagtemaene naturmangfold, matjord og trafikk. 
Denne rapporten gjelder for fagtema naturmangfold. Metodikken tar 
utgangspunkt i Håndbok V712 fra Statens vegvesen. Der verdifull natur blir 
berørt, foreslås avbøtende tiltak. Informasjon om naturmangfold er basert på 
kunnskap hentet fra kommunen, nasjonale baser og ved befaring.  

Planområdet grenser til Viksåsen naturreservat og Biliåsen 
landskapsvernområdet, som begge har svært stor verdi. Naturtypene som 
grenser til reservatet er rødlistet og har stor verdi. Flere rødlistearter er 
registrert i disse naturtypene. Øvrige deler av planområdet har noe eller 
ubetydelig verdi. 

Det anbefales å sette opp et gjerde mellom skolen og naturreservatet for å 
minske belastningen på verdifullt naturmangfold. Et gjerde vil redusere slitasje 
fra tråkk og lek i områder med sårbar vegetasjon. Arealene som grenser mot 
reservatet anbefales bevart, slik at de kan fungere som buffersone mellom 
verdifull natur og skolegården. Skolen vil som før ha tilgang til skogen og 
reservatet med stien som går i nordvest. For å minske slitasjen på naturtypen 
sydvest for skolen anbefales opparbeidelse av sti mellom skolen og Viksveien. 
Hensikten med opparbeidelse av en ny sti er å kanalisere ferdselen i området. 

 

2 Bakgrunn 

2.1 Hensikt med planarbeidet 

Hole ungdomsskole ligger på vestsiden av Steinsfjorden, like nord for Hole 
kommunes administrative sentrum Vik. Skolen er eneste skole på 
ungdomstrinnet i Hole kommune. Elevtallet er 247 med 3 parallelle klasser. 
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 som skal være 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. En utvidelse av skolen til 6 paralleller per trinn kan gi dobling av 
elevtallet.   
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2.2 Planområdet 

Planområdet omfatter skoletomten, deler av dyrket mark på gnr/bnr 191/1, 
adkomstveien Koksrudveien og kryssområdet mot Viksveien, og areal rundt 
gangveier og busstopp langs Viksveien.   
 

 

Figur 2-1: Planområdets plassering i regionen, med kommunesenteret Vik og Sundvollen i 
sør og Hønefoss i nord.  
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Figur 2-2: Varslet planområde for utvidelse av Hole ungdomsskole. 

2.3 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.  

2.4 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) 
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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. 

3 Metode for beskrivelse av naturmangfold 

Denne konsekvensutredningen tar utgangspunkt i metodikken i Statens 
vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser [1]. Tre begreper står sentralt 
det når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser: 

Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor betydningsfullt et område er i et 
nasjonalt perspektiv. 

Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad 
et område påvirkes av tiltaket. 

Konsekvens: Med konsekvens menes fordeler og ulemper et tiltak vil medføre i 
forhold til alternativ 0, en situasjon hvor tiltaket ikke realiseres. Konsekvens 
fremkommer ved sammenstilling av områdets verdi og tiltakets påvirkning på 
området. 

Planområdet og influensområdet utgjør utredningsområdet. Planområdet deles 
inn i delområder med enhetlig naturmangfold. 

3.1 Definisjon  

Naturmangfold er i denne sammenheng terrestriske (landjorda) systemer, 
inkludert livsbetingelser for disse. Naturmangfold defineres i henhold til 
naturmangfoldloven "som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og 
geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers 
påvirkning" [2]. For øvrig dekker utredningstema naturmangfold lovens 
begreper. 

3.2 Kunnskapsinnhenting 

Informasjon om naturmangfold i utredningsområdet er basert på kunnskap 
hentet fra kommunen, nasjonale baser som naturbase.no, artsdatabanken.no, 
NGU berggrunns- og løsmassekart, vann-nett. Utredningsområdet er befart til 
fots av naturforvalterne Daniel Skoog og Beate Aase Heidenreich. 
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3.3 Registreringskategorier 

Beskrivelse av naturmangfoldet bygger på registreringskategorier i henhold til 
Statens vegvesens håndbok V712 [1], se tabell 3-1. 

Kartlegging av naturmangfold er knyttet til to ulike nivåer; landskapsnivå 
(landskapsøkologiske funksjonsområder) og lokalitetsnivå (enkeltforekomstene 
vernet natur, viktige naturtyper, økologiske funksjonsområder for arter og 
geosteder).  

Tabell 3-1: Registreringskategorier for naturmangfold hentet fra Statens vegvesens 
håndbok V712 [1] 

 Forklaring 

 

Landskapsøkologiske 

funksjonsområder 

Viktige arealer for naturmangfold, bundet sammen av områder med 

naturkvaliteter som legger til rette for vandring/spredning (økologisk 

flyt) mellom disse.  

Landskapsøkologiske funksjonsområder bidrar til bevaring av leve-

dyktige bestander av arter gjennom flyt av gener/individer mellom 

leveområder. 

Landskapsøkologiske funksjonsområder faller inn under definisjonen av 

«grønn infrastruktur», jf. Stortingsmelding 14 (2015-16).  

Vernet natur Verneområder etter naturmangfoldloven.  

Prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområder. 

Viktige naturtyper Viktige naturtyper på land, i ferskvann og marint. Jf. håndbøker fra 

Miljødirektoratet om kartlegging av naturtyper og marine typer 

(håndbok 13 og 19).  

Utvalgte naturtyper. 

Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse, se forklaring i tekst. 

Økologiske 

funksjonsområder for 

arter 

Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art. 

Omfatter områder i ferskvann, brakkvann, kystvann og på land.  

Omfatter arealer med viktige økologiske funksjoner som ikke fanges opp 

av naturtypenivået.  

Funksjonsområder kan variere mye i utstrekning, og inkluderer også 

mindre områder i form av forekomster av arter med spesielle miljøkrav.  

Funksjonsområder kan omfatte flere arter som opptrer sammen på 

samme ressurs. 

Geosteder 

 

Et avgrenset område som representerer en del av vår geologiske arv. 

 

 
Nasjonal rødliste for arter er fra 2015 [4]. Rødlistekategoriene er vist i tabell 
3-2. Fremmede arter er arter som er ført opp i artsdatabankens liste over 
fremmede organismer i Norge [5]. Artene er risikovurdert og kategoriene er vist 
i tabell 3-3. Alle rødlistede- og fremmede arter som er omtalt i denne rapporten 
har kategorien i nasjonale lister i parentes etter artsnavnet.  
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Søk i Artsdatabanken etter arter i utredningsområdet er avgrenset til perioden 
1990-2019. 
 

Tabell 3-2: Rødlistekategorier (fra norsk rødliste for arter [4]) 

Rødlistekategori Beskrivelse 

EX Utdødd (Extinct) En art er utdødd når det er svært liten tvil om at arten 
er globalt utdødd. 

EW Utdødd i vill 
tilstand  
(Extinct in the 
Wild) 

Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det 
fortsatt finnes individ i dyrehager, botaniske hager og 
lignende. 

RE Lokalt utryddet 
(Regionally 
extinct) 

En art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil 
om at arten er utdødd fra aktuell region (her Norge). 
For at arten skal inkluderes må den ha vært etablert 
reproduserende i Norge etter år 1800. 

CR Kritisk truet 
(Critically 
endangered)  

En art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon 
indikerer at ett av kriteriene A-E for kritisk truet er 
oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko for utdøing. 

EN Sterkt truet 
(Endangered) 

En art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon 
indikerer at ett av kriteriene A-E for sterkt truet er 
oppfylt. Arten har da svært høy risiko for utdøing. 

VU Sårbar  
(Vulnerable) 

En art er sårbar når best tilgjengelig informasjon 
indikerer at ett av kriteriene A-E for sårbar er oppfylt. 
Arten har da høy risiko for utdøing. 

NT Nær truet 
(Near threatened) 

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av 
kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å 
tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær 
framtid. 

DD Datamangel (Data 
deficient) 

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet 
om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, 
og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier 
fra og med CR til og med livskraftig (LC). 

 
 

Tabell 3-3: Risikokategorier for fremmede arter (fra fremmedartslista [5]) 

Kategori Beskrivelse 

SE Svært høy Svært høy risiko for sterk negativ effekt på norsk natur. 

HI Høy risiko Høy risiko for stor spredning med en viss økologisk effekt, 
eller stor økologisk effekt med en begrenset spredning. 

PH Potensielt høy Potensielt høy risiko for svært begrenset spredningsevne, 
men stor økologisk effekt – eller omvendt. 

LO Lav risiko Lav risiko for lav eller moderat spredning og middels til 
svake økologiske effekter. 

NK Ingen kjent 
risiko 

Fremmede arter som ikke utgjør noen kjent risiko. 
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3.4 Verdi 

Verdi er et uttrykk for hvor stor betydning et område har i et nasjonalt 
perspektiv. Områder deles inn etter enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi og 
framstilles på temakart. En fire-delt skala benyttes for verdi, se tabell 3-4. Av 
tabellen fremgår det hvilke kriterier som gjelder for de ulike verdiene. 

Tabell 3-4: Kriterier for verdisetting av naturmangfold hentet fra Statens vegvesens 
håndbok V712 [1] 

                                                
1 For prioriterte arter uten forskriftsfestet økologisk funksjonsområde (ØFO) må det gjøres 

en avgrensning av dette i konsekvensutredningen. 

Verdi-
kategori 

Noe verdi  Middels verdi  Stor verdi  Svært stor verdi 

Landskaps-
økologiske 
funksjons-
områder 

Områder med mulig 
landskapsøkologisk 
funksjon. 

Små (lokalt viktige) 
vilt- og fugletrekk. 

Områder med lokal eller 
regional landskaps-
økologisk funksjon. Vilt- 
og fugletrekk som er 
viktig på lokalt/ regionalt 
nivå. Områder med 
mulig betydning i 
sammenbinding av 
dokumenterte 
funksjonsområder for 
arter. 

Områder med regional til 
nasjonal landskaps-
økologisk funksjon. 

Vilt- og fugletrekk som er 
viktig på regionalt/ 
nasjonalt nivå. 

Områder som med stor 
grad av sikkerhet bidrar til 
sammenbinding av 
dokumenterte funksjons-
områder for arter. 

Områder med 
nasjonal, landskaps-
økologisk funksjon. 

Særlig store og 
nasjonalt/inter-
nasjonalt viktige vilt- 
og fugletrekk. 

Områder som med 
stor grad av sikkerhet 
bidrar til sammen-
binding av verne-
områder eller 
dokumenterte 
funksjonsområder for 
arter med stor eller 
svært stor verdi. 

Vernet natur   Verneområder 
(naturmangfoldloven §§ 
35-3959) med permanent 
redusert verneverdi. 

Prioriterte arter i kategori 
VU og deres ØFO1. 

Verneområder (natur-
mangfoldloven §§ 35-
39). 

Øverste del for-
beholdes verne-
områder med 
internasjonal verdi 
eller status, (Ramsar, 
Emeraldnettwork 
m.fl.). 

Prioriterte arter i 
kategori EN og CR og 
deres ØFO. 

Viktige 
naturtyper 

Lokaliteter verdi C 
(øvre del). 

Lokaliteter verdi C og B 
(øvre del). 

Lokaliteter verdi B og A 
(øvre del). 

Utvalgte naturtyper verdi 
B/C (B øverst i stor 
verdi). 

Lokaliteter verdi A. 

Utvalgte naturtyper 
verdi A. 

Økologiske 
funksjons-
områder for 
arter 

Områder med funk-
sjoner for vanlige 
arter (eks. høy 
tetthet av spurvefugl, 
ordinære 
beiteområder for 
hjortedyr, sjø/ fjære-
areal med få/små 
funksjoner). 

Funksjonsområder 
for enkelte vidt 
utbredte og almin-
nelige NT arter. 

Ferskvannsfisk: 
Vassdrag/ bestander 
i verdikategori «Liten 
verdi» NVE rapport 
49/2013. 

Lokalt til regionalt 
verdifulle funksjons-
områder.  

Funksjonsområder for 
arter i kategori NT.  

Funksjonsområder for 
fredede arter utenfor 
rødlista. 

Funksjonsområde for 
spesielt hensyns-
krevende arter. 

Ferskvannsfisk: Vass-
drag/ bestander i verdi-
kategori «middels verdi» 
NVE rapport 49/2013 
samt vassdrag med 
forekomst av ål. 

Viktige funksjonsområder 
region 

Funksjonsområder for 
arter i kategori VU. 

Funksjonsområder for 
NT-arter der disse er 
norske ansvarsarter 
og/eller globalt rødlistet. 

Ferskvannsfisk: Vass-
drag/bestander i verdi-
kategori «stor verdi»  

NVE rapport 49/201357 
samt viktige vassdrag for 
ål. 

Store, veldokumen-
terte 
funksjonsområder av 
nasjonal (nedre del) 
og internasjonal (øvre 
del) betydning 

Funksjonsområder for 
trua arter i kategori 
CR (øvre del). Nedre 
del: 

EN-arter og arter i VU 
der disse er norske 
ansvarsarter og/eller 
globalt rødlistet. 

Ferskvannsfisk: 
Vassdrag/ bestander i 
verdikategori «svært 
stor verdi». 
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4 Beskrivelse av 0-alternativet (dagens situasjon) 

4.1 Naturgrunnlaget 

Hole ungdomsskole ligger nordvest i Viksåsen i sørboreal bioklimatisk sone [6], i 
en overgansseksjon mellom kontinental og oseanisk seksjon. Området er svært 
kalkrikt med kalkstein og kalkholdig leirskifer [7]. Løsmassekart for området 
viser bart fjell, stedvis tynt dekke og noe forvitringsmateriale i området vest for 
skolen hvor en åsrygg markerer seg (Figur 4-1). Mellom de to åsene i reservatet 
og landskapsvernområdet finnes tykkere lag med havavsetninger [8], hvor det 
er noe dyrket mark (figur 4-5).  

De grunnlendte kalkrike bergartene gir grunnlag for en rik og sjelden karplante- 
og soppflora som er grunnlaget for Viksåsen naturreservat og Biliåsen 
landskapsvernområde [10]. Viksåsen ligger i et innlandsåslandskap som er slakt 
til småkupert, under skoggrensen med tettbebyggelse og jordbruks-dominans 
[9].  

Utredningsområdet er delt inni 9 delområder, hvor vernet natur er egne 
delområder (figur 4-2). 

 

Figur 4-1: Kartutsnittet viser løsmassene i området. Kilde: NGU, løsmassekart 

 

NVE rapport 49/2013. 

Geosteder Geosteder med lokal 
betydning. 

Geosteder med 
lokalregional betydning. 

Geosteder regional-
nasjonal betydning. 

Geosteder med 
nasjonal/internasjonal 
betydning. 
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Figur 4-2: Registreringskart som viser planområdet, naturreservatet, 
landskapsvernområdet, og Hole ungdomsskole med tilhørende uteareal med veier og stier. 
Arealene er nummerert og delt opp i delområder.  

4.2 Landskapsøkologiske funksjonsområder 

Viksåsen og Biliåsen danner sammen med Borgenmoen i sydvest og Steinsåsen i 
nord et landskapsøkologisk funksjonsområde. Sammen med Gjesvalåsen syd for 
utredningsområdet har disse områdene mange registreringer av rødlistearter 
(figur 4-3). Fugl er den artsgruppen med flest observasjoner, etterfulgt av 
karplanter og sopp. Flere av artene med flest observasjoner er knyttet til vann 
som sothøne, toppdykker, fiskemåke og hettemåke. Det skogkledte 
kollelandskapet er viktige naturområder i et ellers åpent åkerlandskap. Skogen 
gir skjul og er leveområder for mange fugler, dyr og insekter som er avhengig 
av både åpne og mer skjermede områder for å leve. 
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Figur 4-3: Kartutsnittet viser rødlistede arter registrert i område med 
landskapsøkologiske sammenheng (1990-2019). Fugl er den artsgruppen med 
flest registeringer etterfulgt av karplanter og sopp.  

  

4.3 Vernet natur 

4.3.1 Viksåsen naturreservat og Biliåsen 
landskapsvernområde 

Planområdet grenser til Viksåsen naturreservat. Reservatet ble opprettet 
samtidig med Biliåsen landskapsvernområde 12. februar 1982. I henhold til 
Forskrift om fredning for Viksåsen naturreservat og vernebestemmelser for 
Biliåsen landskapsvernområde er "formålet med naturreservatet å bevare et 
område med en sjelden vegetasjonstype med en tørr, artsrik furuskog på grunn, 
kalkrik jord (kalkfuruskog). Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et 
område med en landskapstype som er representativ for Ringerike og særegen i 
landssammenheng.  
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Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær er fredet mot all form for 
skade og ødeleggelse med unntak av det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt 
å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet, " (bestemmelsenes punkt IV.1) 

Vegetasjonstypen langs stien som går fra skolen inn i reservatet, er åpen og 
jorddekket er tynt (figur 4-4). Ferskvann har løst opp bergarten og dannet 
sprekker (karst) som gjør at grunnvannet lett trenger ned gjennom bergarten og 
gir et svært tørkeutsatt kalkberg. Åpen grunnlendt mark er svært utsatt for 
slitasje fra tråkk. I høringsutkast til forvaltningsplan for Viksåsen naturreservat 
og Biliåsen landskapsvernområde (2017) beskrives slitasje som en av to trusler 
mot verneverdiene i reservatet. Gjengroing av tidligere åpne områder truer også 
verneverdiene.  

 

Figur 4-4: Fra Hole ungdomsskole går en sti inn mot naturreservatet. 
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Figur 4-5: Hole ungdomsskole grenser til Viksåsen naturreservat og det tilgrensende 
Biliåsen landskapsvernområde. Kartet viser grenser for verneområdene, stier, veier og 
dyrket mark (gult). Kilde: Forvaltningsplan for Viksåsen naturreservat og Biliåsen 
landskapsvernområde [10]  

Skolen bruker området i forbindelse med undervisning om biologisk mangfold og 
til løping i gymtimen. Orienteringsklubben har et samarbeid med skolen om 
grunnopplæring i orientering hvor området brukes [10]. Rektor ved 
ungdomsskolen har et bevisst forhold til verdiene av naturmangfold i reservatet 
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og landskapsvernområdet. Elevene blir gjennom undervisningen klar over 
områdets sårbarhet for slitasje og ferdsel kanaliseres til stiene. Stien nærmest 
ungdomsskolen er preget av slitasje og et overvåkningsprogram av tilstanden er 
satt i gang av fylkesmannen [10].  

4.3.2 Prioriterte arter 
Dragehode (Dracocephalum ruysciana) registrert i norsk rødliste som sårbar 
(VU) finnes i Hole kommune, men ikke i utredningsområdet (Figur 4-6). 
Dragehode vurderes å kunne leve i noen åpne deler av utredningsområdet, da 
den har leveområde i slike åpne kalkrike naturtyper. Dragehode har store deler 
av sin utbredelse i nettopp Oslofeltbergartene [14].  Øvrige prioriterte arter er 
ikke påvist i områdene rundt Tyrifjorden og Steinsfjorden i Hole eller Ringerike 
kommuner.  

  

Figur 4-6: Kartutsnittene viser forekomster av den prioriterte arten dragehode 
(Dracocephalum ruyscaiana). Kartet til vestre viser søk langt utenfor utredningsområdet, 
mens kartet til venstre gir et nærmere utsnitt. Hole ungdomsskole er merket blått. Kilde: 
Artsdatabanken/Arter 

 

4.4 Viktige naturtyper 

Naturreservatet ble i 2015 kartlagt etter den nye metoden for kartlegging av 
natur, som heter NIN 1.0 (Natur i Norge)2 se figur 4-7. De delene av reservatet 
som grenser til skoletomten er kartlagt som lav-kalklågurtskog i kombinasjon 
(mosaikk) med bærlyng-kalklågurtskog. Området mellom skolen og reservatet i 
nord viste kartleggingsenheten lav-kalklågurtskog (T4-C16), se figur 4-8 og 
figur 4-4. Syd i planområdet er det mindre grunnlendt og en kalklågurtskog (T4-
C4), se figur 4-9. Begge områdene er tresatt med barskog med hovedvekt på 
furu. Kartleggingsenhetene med skog klassifiseres som naturtypen kalk- og 

                                                
2 Kartlegging 2011-2015 i NIN 1.0, konvertert til 2.1. Basiskartlegging i verneområder 

2012 
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lågurtfuruskog. Intermediær til ekstremt kalkrik og litt til sterkt tørkeutsatt 
lågurt barskog. Naturtypen er sårbar (VU) i henhold til rødlisten [12].  

 

Figur 4-7: Kartutsnittet viser registrerte naturtyper i naturreservatet etter metoden NiN 
1.0. Innsatt tekst viser til navnene på naturtypene: T4-C-16 er lav-kalklågurtskog, T4-C-8 
bærlyng-kalklågurtskog, T44-C-1 Åker, T32-C-7 Seminaturlig eng. Kilde: Artsdatabanken, 
Natur i Norge. 

 

Figur 4-8: Lav-kalk lågurtskog nordvest for Hole ungdomsskole. Her med orkideen 
rødflangre (LC) i forgrunnen. 
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Figur 4-9: Kalklågurtskog sydvest for Hole ungdomsskole. Fotoet viser blant annet 
liljekonvall, roser og skogsveve.  

 

Søk i Artsdatabanken etter rødlistede 
arter 3 registrert i planområdet (figur 
4-10) viste observasjoner av 4 arter 
av karplanter og 7 sopper. 2 arter 
med rødlistekategorien sårbar (VU) 
og 9 arter nær truet (NT), se tabell 
4-1. Rødlisteartene finnes i 
delområde 3 og delområde 4. Begge 
delområdene er rødlistede naturtyper 
(figur 4-2). 

 

 

Figur 4-10: Et utsnitt gjort av 
planområdet som viser registreringer av 
rødlistet sopp, lav og karplanter i perioden 
2000 - 2019. Kilde: Artsdatabanken 

 

 

                                                
3 Søket omfatter karplanter, lav og sopp registrert i perioden 2000-2019 
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Tabell 4-1: Rødlistede arter av karplanter, sopp og lav registrert i planområdet i perioden 
år 2000-2019. Kilde: Artsdatabanken 

Artsgruppe Norsk navn Vitenskapelig navn Kategori 

Karplanter flueblom Ophrys insectifera Nær truet (NT) 

Karplanter krattsoleie Ranunculus polyanthemos Nær truet (NT) 

Karplanter svartmispel Cotoneaster niger Sårbar (VU) 

Karplanter småasal Sorbus subarranensis Nær truet (NT) 

Sopper furufåresopp Albatrellus subrubescens Nær truet (NT) 

Sopper gul furuvokssopp Hygrophorus gliocyclus Nær truet (NT) 

Sopper besk 

kastanjemusserong 

Tricholoma batschii Sårbar (VU) 

Sopper furufåresopp Albatrellus subrubescens Nær truet (NT) 

Sopper gul furuvokssopp Hygrophorus gliocyclus Nær truet (NT) 

Sopper glattstorpigg Sarcodon leucopus Nær truet (NT) 

Sopper kopperrød 

slørsopp 

Cortinarius cupreorufus Nær truet (NT) 

 

 

4.5 Økologiske funksjonsområder for arter 

Landskapsvernområdet og naturreservatet utgjør viktig områder for 
naturmangfold. Øst for Viksveien og E16 ligger to naturtyper; småbiotoper, 
sørøst en større naturtype med grense til Steinsfjorden (Figur 4-11). Arealene 
mellom er vurdert som mulig sammenbindingsområder mellom viktige områder 
for naturmangfold.  
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Figur 4-11: Ortofoto viser sammenbindingsareal (gule piler) og viktige områder for 
naturmangfold som sammen utgjør landskapsøkologiske funksjonsområder. Viktige 
områder for naturmangfold er naturtyper (grønn), verneområder (rød), 
landskapsvernområde (skrå grønn) og Ramsarområder (gul). Hole ungdomsskole vises 
med blått punkt.  

5 Verdi  

Utredningsområdet er delt inn i 9 delområder som er beskrevet, gitt kategori og 
verdisatt. En oppsummering vises i tabell 5-1. 

 

Figur 5-1: Verdikart  
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Tabell 5-1: Oppsummering av delområder med registreringskategori og verdi 

Nr Beskrivelse  Registrerings-

kategori 

Verdi 

1 Åkerholme Økologisk 
funksjonsområde 

Uten betydning 

2 Kantsone nord  Økologisk 
funksjonsområde 

Uten betydning 

3 Lavkalklågurtskog (T4-C16) Viktige 
naturtyper  

Stor verdi 

4 Kalklågurtskog  (T4-C4) Viktige 
naturtyper  

Stor verdi 

5 Kantsone syd (T4-C16). Ikke 
tresatt 

Økologisk 
funksjonsområde 

Noe verdi 

6 Kantsone sydøst - 
lavkalklågurtskog (T4-C16) og 
sterkt endret fastmark. Ikke tresatt 

Økologisk 
funksjonsområde 

Noe verdi 

7 Kantsone vest for Viksveien. 
Lavkalklågurtskog (T4-C16) og 
sterkt endret fastmark. Ikke tresatt 

Økologisk 
funksjonsområde 

Noe verdi 

8 Billiåsen landskapsvernområde Vernet natur Svært stor 
verdi 

9 Viksåsen naturreservat Vernet natur Svært stor 
verdi 

 

5.1 Delområde 1 Åkerholme 

Delområdet er en åkerholme med yngre skog, felt- og busksjikt (figur 5-2). 
Artene er trivielle for området.  
Fremmede arter: Blankmispel (Cotoneaster lucidus) (SE) 
Verdi: Ubetydelig 
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Figur 5-2: Åkerholme sett fra Koksrudveien 

5.2 Delområde 2 Kantsone 

Delområde er en kantsone mellom dyrket mark og skoleareal og består av yngre 
blandingsskog med trivielle arter for område (figur 5-3).  
Verdi: Ubetydelig 

 

Figur 5-3: Kantsone mellom dyrket mark og skoleområdet. 
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5.3 Delområde 3 Lavkalk- og lågurtfuruskog 

Delområdet grenser til Viksåsen naturreservat. Naturtypen i reservatet fortsetter 
inn i delområdet, og er rødlistet (VU). Furuskog er dominerende treslag, 
busksjiktet er minimalt (figur 5-4). Området er grunnlendt og tørkeutsatt. 
Vegetasjonen på bakken består av ulike lavarter og noe lyngvegetasjon. 
Området brukes i undervisningen på skolen. Skolens ledelse er klar over faren 
for slitasje knyttet til ferdsel og dette brukes i undervisningssammenheng [13]. 
Fra ungdomsskolen går en sti gjennom området og videre inn i reservatet. 
Befaring i området viste ikke slitasje på vegetasjonen utenfor stien. Det er ingen 
gjerder mellom skolen og delområdet (figur 5-5). Delområde fungerer i dag som 
en buffersone mellom skolen og reservatet. 
Verdi: Stor verdi 

 

Figur 5-4: Grunnlendt furuskogen som grenser til Hole ungdomsskole og Viksåsen 
naturreservat 
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Figur 5-5: Naturtype med verdifullt naturmangfold grenser til Hole ungdomsskole 

5.4 Delområde 4 Kalk- og lågurtfuruskog 

Delområdet er en furuskog med et rikt feltsjikt (figur 5-6). Flere stier går 
gjennom området som for øvrig har lite slitasje, noe som antagelig skyldes et 
gjerde rundt boligene i Viksveien 1-13 (figur 5-7). Svartmispel (VU) med flere 
rødlistede arter finnes i området se kap. 4.3. Vestre deler av området grenser til 
reservatet. Denne delen fungerer som en buffersone mellom reservatet og 
skolen og boligområdet. 
Verdi: Stor verdi 
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Figur 5-6: Hole ungdomsskole en rik 

 

 

Figur 5-7: Flere stier går gjennom skogen som har variert vegetasjon. Boliger i Viksveien 
ses til høyre. 

 

5.5 Delområde 5, 6 og 7 Sammenbindingsareal 

Områdene er vurdert som sammenbindingsareal mellom viktige områder for 
naturmangfold. Områdene er kantsoner til veier og stier og består av yngre 
skog, se Figur 5-8. Både Viksveien og E16 er barrierer med høye skjæringer og 
trafikk.  Områdene vurderes til å ikke ha betydning for områder med 
naturmangfold på østsiden av E16, men har noe verdi for småbiotopen sydøst 
for Viksveien.  
Verdi: Noe verdi.   
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Figur 5-8: Grunnlendt slitasjeutsatt område her med en bred sti som fører fra Viksveien til 
skolen. På begge sider av stien står yngre trær. 

5.6 Delområde 8 Viksåsen naturreservat 

Naturreservatet grenser til og er samme naturtype som delområde 3. Mellom 
delområdene er det ingen gjerder eller annet som viser grensen mellom 
reservatet og tilgrensende areal. Området er grunnlendt og i henhold til 
forvaltningsplanen [10] er slitasjen på stien fra ungdomskolen stor. 
Verdi: Svært stor verdi 

5.7 Delområde 9 Biliåsen landskapsvernområde 

Delområdet grenser til Viksåsen naturreservat og en del av et større 
sammenhengende vernet område. 
Verdi: Svært stor verdi 
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6 Beskrivelse av alternativ 1 (planforslaget) 

 

Figur 9: Forslag til reguleringsplankart viser område regulert til undervisning med 
hensynssone og byggegrense mot naturreservatet i vest og sør 

 
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. Innenfor denne sonen er ikke tiltak 
etter plan- og bygningslovens § 20-1 tillatt. Tynning og nødvendig vedlikehold 
og skjøtsel tillates. For å kanalisere ferdsel og minimere slitasje på 
naturmangfold skal det etableres gjerde mellom skolen og Viksåsen 
naturreservat og sti mellom skolens vestre del og boligområdene i Viksveien. 
Det er i tillegg lagt inn en 5 meter byggegrense mot hensynssonen for å hindre 
eventuelle inngrep i hensynssonen under bygging. Innenfor hensynssonen skal 
det etableres gjerde og en sti for å kanalisere ferdsel og redusere slitasje på 
øvrig verdifullt naturmangfold.  

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). 

7 Konsekvenser av alternativ 1 (planforslaget) 

Tiltakets konsekvens varierer etter påvirkning og områdets verdi for 
naturmangfold. Nyansene av påvirkningen er vist i oppsummeringstabellen 
Tabell 7-1.  Konsekvensen er lik for alle deltemaene jamfør metodikken. 

  

 

Tabell 7-1: Samletabell som viser verdi, påvirkning og konsekvens for delområdene.  

Del-

område 

Verdi Påvirkning Konse-

kvens 

1 
Åkerholme 

Uten 

betydning 

Området påvirkes ved at naturen bygges ned og går tapt som en 

følge av etablering av vei eller bygg. Konsekvensen er at 

åkerholmen forsvinner. Påvirkningen fører til forringelse av 

området som har ubetydelig verdi. Konsekvensgraden er 

ubetydelig til noe miljøskade for delområdet. 

Negativ  

2 Kantsone Uten 

betydning 

Området påvirkes ved at naturen bygges ned og går tapt som en 

følge av etablering av vei eller bygg. Påvirkningen fører til 

forringelse av området som har ubetydelig verdi. 

Konsekvensgraden er ubetydelig til noe miljøskade for delområdet 

Negativ  

3 Lavkalk 
furuskog 

Stor verdi Tiltaket kan gi en dobling av elevantallet og flere vil potensielt 

beveger i delområdet. Påvirkningen av tiltaket avhenger av hvor 

stor del av delområdet som blir bygd ned. Om all vegetasjon 

Negativ  
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fjernes vil delområdet bli ødelagt, noe som fører til alvorlig 

miljøskade for delområdet. Dersom delområdet ikke berøres av 

tiltaket med direkte arealbeslag vil det bli noe forringelse knyttet til 

økt slitasje, som vil føre til noe miljøskade for delområdet.  

4 Kalk- og 
lågurtfuru-

skog 

Stor verdi Tiltaket kan føre til en dobling av elevantallet og flere personer vil 

potensielt beveger seg utenfor skolens områder. Konsekvensen er 

økt slitasje i delområdet. Nedbygging av delområdene med veier 

eller bygninger vil føre til tap av verdifullt naturmangfold og 

delområdet blir forringet. Tiltaket vil gi betydelig til alvorlig 

miljøskade for delområdet. Dersom delområdet ikke får arealbeslag 

vil påvirkningen gi noe forringelse og kun gi noe miljøskade for 

delområdet. 

Negativ  

5, 6, 7 
sammen-
bindings-

areal 

Noe verdi Nedbygging av delområdene med veier eller bygninger vil føre til 

lengre avstander mellom viktige områder for naturmangfold. 

Påvirkningen på delområdene ved arealbeslag vil være ubetydelig 

til noe miljøskade for delområdene. 

Negativ  

8 Natur-
reservat 

Svært stor 

verdi 

Tiltaket kan føre til en dobling av elevantallet og flere personer vil 

potensielt beveger seg både på stien og i reservatet. 

Konsekvensen er økt slitasje og mulig tap av arter spesielt i 

grunnlendte områder. Påvirkningen vurderes som noe forringelse 

av reservatet. Konsekvensen er noe miljøskade for reservatet. 

Negativ  

9 
Landskaps-

vern-
område 

Svært stor 

verdi 

Delområdet vil bli påvirket av stislitasje på samme måte som 

reservatet i delområde 8 og noe slitasje utenfor stien. Påvirkningen 

er mindre enn i delområde 8. Konsekvensen er økt slitasje spesielt 

i grunnlendte områder. Påvirkningen vurderes som noe forringelse. 

Konsekvensen er noe miljøskade for reservatet. 

Negativ  

 

7.1 Oppsummering av konsekvensvurdering 

Tiltaket kan føre til en dobling av elevantallet og flere personer vil potensielt beveger seg 

utenfor skolens områder. Nedbygging av delområdene med veier eller bygninger vil føre til 

tap av verdifullt naturmangfold. Utredningsområdet er delt inn i delområder som har ulik 

verdi. Nedbygging av natur vil alltid ha negativ konsekvens for naturmangfold, men 

graden av påvirkning varierer avhengig av verdien på delområdet. Størst konsekvensen er 

økt slitasje i vernet natur.  

Konsekvensen av tiltaket er negativ for Viksåsen naturreservat og Biliåsen 

landskapsvernområde. Konsekvensen kan dempes og det gis anbefalinger og forslag til 

avbøtende tiltak. 

Positiv konsekvens 

Ingen konsekvens (tilsvarende dagens situasjon) 

Negativ konsekvens 
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8 Anbefaling og avbøtende tiltak 

For å redusere de negative konsekvensene for naturmangfoldet og for å minske 
påvirkningen på reservatet og delområdene 3 og 4 gis følgende anbefalinger: 

› Hele delområde 3 og vestre deler av delområde 4 fungerer som en 
buffersone mot reservatet. Det anbefales å la denne sonen forbli så stor 
som mulig. 

› Det anbefales å sette opp et gjerde mellom skolen og naturreservatet, med 
åpning til stien, for å redusere belastningen ved slitasje på sårbar 
vegetasjon mot reservatet  

›  For å redusere slitasjen på naturen i delområde 4 anbefales opparbeidelse 
av en ny sti mellom skolens vestre del og boligene i Vikshøgda 4 – 13. 

 

  



 

 

     
 30  DETALJREGULERING HOLE UNGDOMSSKOLE - NATURMANGFOLD 

  

9 Referanseliste 

[1] Statens vegvesen Vegdirektoratet 2018. Håndbok V712. 
Konsekvensanalyser. Veiledning. ISBN: 978-82-7207-718-0 

[2] Klima- og miljødepartementet 2009. Lov om forvaltning av 
naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

[3] Artsdatabanken 
[4] Artsdatabanken 2015. Henriksen, S., & Hilmo, O. 2015. Norsk 

rødliste for arter 2015.  
[5] Artsdatabanken 2018. Fremmedartslista 2018. Tilgjengelig fra: 

https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018, hentet juli 
2019. 

[6] Miljødirektoratet:https://geocortex02.miljodirektoratet.no/Html5Vie
wer/index.html?viewer=NiNWeb_2019.NiN-Web#, lastet ned 
22.07.2019 

[7] NGU berggrunnskart: http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/, hentet ut 
22.07.2019 

[8] NGU løsmassekart: http://geo.ngu.no/kart/losmasse/, hetet ut 
22.07.2019 

[9] Artsdatabanken, Landskap, hentet fra 
https://nin.artsdatabanken.no/Natur_i_Norge/Landskap?lng=10.2
86365750155484&lat=60.0864412973253 22.07.2019 

[10] Fylkesmannen i Buskerud, Forvaltningsplan for Viksåsen 
naturreservat og Biliåsen landskapsvernområde. Høringsutkast 
november 2017 

[11] Forskrift om fredning for Viksåsen naturreservat og 
vernebestemmelser for Biliåsen landskapsvernområde (1982). 
Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1982-02-12-
366?q=forskrift om fredning av Viksåsen  

[12] Artsdatabanken, Norsk rødliste for naturtyper, hentet fra 
https://artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper 18.09.2019 

[13] Personlig meddelelse fra rektor Eirin D. Mathiesen i forbindelse 
med befaring 20.06.2019 

[14] Direktoratet for naturforvaltning 2010. Handlingsplan for 
dragehode Dracocephalum ruyschiana og dragehodeglansbille 
Meligethes norvegicus. DN-rapport 2010-5 

 


