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1 Bakgrunn 

1.1 Hensikt for planarbeidet 

Hole ungdomsskole er eneste skole på ungdomstrinnet i kommunen 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 

Hole ungdomsskole ligger på vestsiden av Steinsfjorden (fjordarm i Tyrifjorden), 
like nord for Hole kommunes administrative sentrum Vik. 

 

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

1.3 Metode for konsekvensutredning 

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

1 Beskrivelse 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. 
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2 Beskrivelse av dagens situasjon 

Dette kapittelet viser en oversikt over dagens situasjon i det aktuelle området. 
COWI gjennomførte en trafikktelling og befaring på området onsdag 28. august 
2019 for å se på trafikksituasjonen, spesielt rettet mot trafikksikkerhet for myke 
trafikanter. Observasjoner og vurderinger fra telling og befaring er beskrevet i 
de kommende delkapitlene. Utfordringer i området beskrives i 2.9 
Konfliktpunkter ved dagens løsning. 

2.1 Referansealternativet 

Det foreligger ingen andre planer for området og i dette prosjektet vurderes 
derfor referansealternativet til å være lik dagens situasjon, med trafikkmengder 
fremskrevet til referanseåret 2021. 

2.2 Eksisterende formål og bebyggelse 

Hole ungdomsskole ble bygget i 1973, med påbygg fra 2003. Det er i dag 10 
klasser på skolen, med ca. 240 elever. Det er 43 ansatte, hvorav 35 er lærere 
og assistenter. 

 

Figur 3: Oversikt over prosjektområdet, med dagens bebyggelse. (kilde: kart.finn.no) 
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2.3 Veinett og trafikkmengder 

Ungdomsskolen ligger i Koksrudveien 10, se Figur 3.  

Koksrudveien  Koksrudveien er atkomstvei til ungdomsskolen, et boligfelt og en gård. Den har 
ingen skiltet fartsgrense, men Nasjonal vegdatabank (NVDB, vegkart.no) oppgir 
fartsgrensen til 50 km/t. Koksrudveien kobler seg på Viksveien. Fra Viksveien og 
nesten opp til innkjøringen til skolen går det fortau på veiens sørøstre side. 

Viksveien Viksveien er en kommunal samlevei, som går delvis parallelt med E16, og 
fortsetter inn til Vik sentrum i sør. Veien har skiltet fartsgrense på 50 km/t.  
5-600 m nord for krysset mellom Koksrudveien og Viksveien er det av- og 
påkjøringsramper til E16 nordover, og avkjøringsrampe fra E16 sydover. Rett 
sør for krysset er det påkjøringsrampe til E16 sydover mot Oslo. Langs 
Viksveiens vestre siden går det gang- og sykkelvei. I Viksveien rett øst for 
skolen ligger det bussholdeplasser i begge retninger. Disse er forbundet til 
skolen med gangstier og planskilt overgang. 

E16 (Holeveien) E16 er en av hovedveiene mellom Oslo og Bergen. Forbi Hole ungdomsskole har 
veien en fartsgrense på 70 km/t, og er i NVDB oppført med en årsdøgntrafikk 
(ÅDT) på 14.700 kjt. i 2018, med en andel tunge kjøretøy på 11 %.  

I NVDB er det ikke registrert trafikkmengder på Viksveien eller Koksrudveien.  

2.3.1 Trafikktellinger Viksveien 
COWI bestilte to trafikktellinger på ukesnivå i Viksveien høsten 2019. Den første 
tellingen ble utført nord for avkjøringen til Koksrudveien, i tidsrommet tirsdag 
20. august (uke 34) til tirsdag 27. august. Den neste tellingen sør for 
Koksrudveien og påkjøringsrampen til E16, i tidsrommet tirsdag 27. august 
(uke 35) til torsdag 5. september.  

 

Figur 4: Oversikt over tellepunkt og krysstelling 
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Tabell 1: Ukedøgntrafikk (UDT) Viksveien, uke 34-35 2019 

Tellepunkt UDT, 

nordover 

UDT, 

sørover 

UDT,  

begge retninger 

Andel 

tunge kjt 

1, nord 515 939 1454 2,2 % 

2, sør 502 465 967 2,9 % 

 
Justert for årsvariasjon blir årsdøgntrafikken som vist i Tabell 2. Om lag 450 
kjøretøy kjører ut på E16 sydover mellom de to tellepunktene. 

Tabell 2: ÅDT Viksveien, og retningsandeler 

Punkt Andel 

nordover 

Andel 

sørover 

ÅDT Andel 

tunge kjt 

1, nord 35 % 65 % 1360 2,2 % 

2, sør 52 % 48 % 900 2,9 % 

 

2.3.2 Befaring og trafikkregistreringer 
COWI gjennomførte befaring og trafikkregistreringer i området onsdag 28. 
august 2019. Hovedfokus var situasjonen rundt skolestart kl. 08.15, men det ble 
også gjort observasjoner og registreringer ved skoleslutt rundt kl. 14.00.  

I tidsperioden kl. 07.45-08.30 ble det gjennomført en 45 min trafikkregistrering 
i krysset Viksveien x Koksrudveien. Resultatene fra krysstellingen vises i 
figurene under: 

 

Figur 5: Registrert trafikkmengde og svingebevegelser 

Trafikkregistrering skolestart, 45 min Viksveien

180 51

Tidsrom

7.45 8.30 51 128 1

77

0

22 294
58

36

Koksrudveien

2 26 28

166 56

Viksveien
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I figuren under vises trafikken i perioden kl. 07.55-08.10. Krysstellingen viser at 
det er en høyere konsentrasjon av kjøretøy like før skolestart, og at det minker 
kraftig etter dette. Halvparten av den registrerte trafikken kom i løpet av disse 
15 minuttene.  

 

Figur 6: Registrert trafikkmengde og svingebevegelser i makskvarteret ved skolestart, 
onsdag 28.08.19 kl. 0755-0810 

Det ble registrert myke trafikanter, kollektivreisende og foreldrekjøring ved 
bussholdeplassene i en kortere periode, fra kl. 07.55 til kl. 08.20. I de 20 
minuttene før skolestart stoppet 10 biler i hver av busslommene og slapp av til 
sammen 28 skoleelever. I snitt gir dette 1,4 barn/bil. To busser fra nord stoppet 
og slapp av til sammen 15 skoleelever i løpet av registreringsperioden. 
Bussen(e) fra sør ankom før kl. 07.55, så det ble ikke gjort noen registreringer 
av disse. 12 skoleelever kom gående/syklende på g/s-veien fra øst. 

Det ble også registrert enkeltkjøretøy og myke trafikanter i Koksrudveien. 30 
skoleelever kom gående eller syklende fra Viksveien nord, og 42 kjøretøy kjørte 
inn og ut igjen i løpet av registreringsperioden før skolestart. Det antas at alle 
disse inn/ut-turene var levering av barn til skolen. Ved å forutsette samme 
antall barn per kjøretøy som det ble registrert i foreldrekjøringen til 
bussholdeplassene, gir dette 59 skoleelever som ble kjørt inn til skolen. 

Med beregningen over ble det registrert hvordan 144 av ca. 240 skoleelever 
ankom skolen. De resterende elevene antas å ankomme skolen fra de 
retningene og reisemidlene som ikke ble registrert: 

› med buss fra sør 

› som gående eller syklende på g/s-vei fra sør, og fra boligfeltet ved 
skolen (Steinsåstunet) 

› foreldrekjøring utenfor registreringsperiodene. 

Dette gir grunnlag til å gjøre en faglig antakelse på fordeling av hvordan de 
resterende skoleelevene ankommer skolen:   

Makskvarter morgen [kjt]: Viksveien

100 22

Tidsrom

 7.55  8.10 30 69 1

43

0

8 149
22

14

Koksrudveien

1 13 13

84 27

Viksveien
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Tabell 3: Skoleelevenes reisemåte til skolen: Registrert og estimert fordeling på de 
forskjellige transportmidlene 

 Reisemåte Registrerte 

elever 

Estimat 

Resterende 

elever 

Totalt Andel 

Foreldrekjøring 87 13 100 42 % 

Tar buss 15 35 50 21 % 

Går/sykler 42 48 90 37 % 

Totalt 144 96 240 100 % 

 

2.3.3 Fremskrevet trafikk til 2021 
Trafikken på veinettet fremskrives ved hjelp av trafikkvekstprognoser for 
Buskerud fylke, hentet fra EFFEKT-programmet 

Tabell 4: Trafikkvekst [%] per år for Buskerud fylke (NTP prognose) 

 

Tabell 5: ÅDT 2021, dagens situasjon, avrundet til nærmeste 50 kjt. 
 

ÅDT andel tunge kjt 

Viksveien nord for kryss med Koksrudveien         1 400  2,2 % 

Viksveien sør for påkjøringsrampe til E16           950  2,9 % 

E16 (Holeveien)       15 300  11,2 % 
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2.4 Trafikkulykker 

Det er hentet ut data fra NVDB for registrerte personskadeulykker i området i 
perioden 2008-2019.  

Det er i perioden ikke registrert noen trafikkulykker som involverer myke 
trafikanter.  Det er kun registrert én ulykke på Viksveien, sør for skolen. Denne 
ulykken skjedde høsten 2008, og var en møteulykke mellom to biler. En person 
ble lettere skadet. Øvrige ulykker i området i tidsperioden skjedde alle på E16.  

Det har tidligere vært to ulykker langs Viksveien som involverte myke 
trafikanter. I 2005 var det en ulykke der en syklist ble påkjørt og lettere skadet 
da vedkommende krysset Rudvangveien fra G/S-veien langs Viksveien. I 1990 
ble en fotgjenger drept da vedkommende krysset Viksveien lengst sør i 
kartutsnittet i Figur 7. Ved begge disse tilfellene hadde Viksveien en fartsgrense 
på 60 km/t. I dag har Viksveien en fartsgrense på 50 km/t, og det er uvisst om 
det er gjort andre tiltak ved de to ulykkestedene. 

Området rundt skolen er ikke ulykkesbelastet i dag. Ulykkesbildet gir ingen 
indikasjoner på et mønster som tilsier særlige trafikksikkerhetsmessige 
problemer i området. Det er allikevel observert forhold og utformingsløsninger i 
området som er uheldige, og som bør endres for å bedre trafikksikkerheten 
ytterligere.  

 

Figur 7: Trafikkulykker i området i perioden 2008-2019 (vegkart.no) 
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2.5 Myke trafikanter 

Langs hele Viksveien går det gang- og sykkelvei på vestsiden av veien. For 
elever ved ungdomsskolen har man videre adkomst til skolen via Koksrudveien i 
nord, og via gangstien som starter ved Vikshøgda i sør. I tillegg kan man bruke 
gangveiene fra bussholdeplassene i Viksveien øst for skolen. Skoleelever som 
bor øst for E16 vil i stor grad krysse E16 nord for planområdet og komme til 
skolen sydover langs Viksveien, men de kan også velge å benytte undergangen 
og gang- og sykkelveien som kommer opp til bussholdeplassen, og videre på 
gangbroen over Viksveien.  

 

Figur 8: Adkomstveier for myke trafikanter inn til Hole ungdomsskole markert i gult 
(kart.finn.no) 

Gangstien gjennom skogen er ganske bratt og steinete det første stykket opp fra 
Vikshøgda, og egner seg ikke til sykling slik den er i dag. 
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Figur 9: Gangstien fra sør går opp skråningen bak Vikshøgda. Gangbroen til 
bussholdeplassen kan ses lenger frem på bildet. (Google street view) 

Gang- og sykkelveien langs Viksveien er også skolevei for barneskolebarn som 
bor i boligfeltene nord og øst for Hole ungdomsskole, og som går på barneskolen 
nede i Vik. 

 

Figur 10: Barneskolebarn på vei hjem fra Vik skole, idet de passerer innkjøringen til 
Koksrudveien. (COWI) 
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2.6 Kollektivtransport 

Busstoppene Hole ungdomsskole ligger kun 160 m gange fra hovedinngangen til 
skolen. Tre bussruter betjener disse stoppene. Gang- og sykkelveien langs 
Viksveien går gjennom holdeplassen i sørlig retning, og en avstikker leder 
kollektivreisende opp til skolens område. Holdeplassen i nordlig retning er 
forbundet med skolens område via en gangbro over Viksveien som sikrer planfri 
kryssing til skolen. Hole kommune har egen skoleskyssordning som henter og 
bringer skoleelevene som bor i lengre avstand fra skolen. Det er også et 
busstopp på E16 i sørgående retning, under 400 m fra skolen. 

 

Figur 11: Bussholdeplassen på østlig side av Viksveien, med gangbro over til skolen 

 

 

Figur 12: Bussholdeplassen på vestlig side av Viksveien, med gangvei opp til skolen 



 

 

 
DETALJREGULERING HOLE UNGDOMSSKOLE - TRAFIKK 15

2.7 Foreldrekjøring 

Hole ungdomsskole er eneste ungdomsskole i kommunen. Det er lengre 
avstander i kommunen, og selv om flere får skoleskyssordning er det en del 
elever som blir kjørt til skolen. FAU og skolen oppgir at foreldrene slipper av 
elevene på mange forskjellige steder, som i busslommene, i krysset inn til 
Koksrudveien, i krysset inn til skolens område og inne på parkeringsplassen til 
skolen.  

Observasjoner fra befaringsdagen støtter dette. Det er estimert at 42 % av 
skoleelevene kjøres til skolen. Andelen elever som hentes antas å være noe 
lavere ettersom de slutter i totiden, tidligere enn en vanlig arbeidsdag.  

 

Figur 13: Foreldrekjøring befaringsdagen, elevene slippes bl.a. av i busslommene (COWI) 

 

 

Figur 14: Buss og bil slipper av skoleelever i busslommen (COWI) 
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2.8 Parkering, varelevering og renovasjon 

Hole ungdomsskole har i dag 33 oppmerkede parkeringsplasser på skolens 
område, inkl. en HC-plass. Gjennom parkeringsplassen går adkomstveien videre 
inn til skolen.  

Det opplyses fra skolen, FAU og naboer at kapasiteten på parkeringsplassen er 
oppbrukt, og at det ofte står biler parkert langs Koksrudveien. På morgenen 
befaringsdagen var 30 av p-plassene oppfylt. 

 

Figur 15: Parkeringsplassen var tilnærmet full på morgenen befaringsdagen (COWI) 

 

Det er per i dag ingen egne arealer avsatt for sykkelparkering. Noen sykler var 
henslengt ved parkeringsplassen, og andre i skogholtet øst for skolebygningen. 

 

Figur 16: Sykler parkeres rundt om på skolens område i dag (COWI) 
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Den asfalterte håndballbanen oppe ved skolen brukes til oppstillingsplass for 
skolebusser til utflukter (skidag, mm).  

 

Figur 17: Busser bruker håndballbanen som oppstillingsplass ved utflukter. (COWI) 

 

Det opplyses om at varelevering utføres gjennom hele dagen, og at det som 
regel innebærer rygging inn til hovedinngangen. Det er snumuligheter i 
forbindelse med håndballbanen. Avfallskontainere står ytterst på 
parkeringsplassen, ved innkjøringen skolens område. 

 

Figur 18: Innkjøring til skolens område, kan stenges med bom. Avfallskontainere i skur på 
venstre side. Veien ned til grusbanen er stengt med bom. (COWI) 
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2.9 Konfliktpunkter ved dagens løsning 

Gjennom blant annet arbeidsmøte med FAU og befaring på stedet er det 
avdekket en rekke uheldige forhold.  

Disse kan grovt deles opp i tre større konfliktområder: 
 

1  Området rundt krysset mellom Viksveien og Koksrudveien 
2  Adkomstområdet til skolen fra nord 
3  Bussholdeplassene i Viksveien 

 
 

 

Figur 19: Konfliktområder ved Hole ungdomsskole (kart.finn.no) 
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2.9.1 Området rundt krysset mellom Viksveien og 
Koksrudveien 
 

 

Figur 20: Koksrudveien og kryssområdet sett fra Viksveien (Google street view) 

 

Følgende punkter beskriver de trafikale og trafikksikkerhetsmessige 
utfordringene i kryssområdet: 

› T-krysset er utflytende i areal, og med innkjøring til eiendommer på begge 
sider via g/s-veien blir det i praksis et 5-armet kryss. 

› Gang- og sykkelveien langs Viksveien går over i et utflytende kryssareal, 
uten noen form for merket krysningspunkt. Det er ikke noe gangfelt her, 
ingen trafikkøy og heller ingen kantstein som merker overgang fra g/s-vei 
til kjørebanen. Det er ca. 30 meter fra autovern til autovern, som tilsvarer å 
krysse en bred flerfeltsvei. 

 

Figur 21: Syklister krysser Koksrudveien langs g/s-veien (COWI) 
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› Det er innkjøring til to eiendommer via g/s-veien nord for krysset. G/s-
veien er så smal at det er vanskelig for kjøretøy å passere myke trafikanter 
uten at disse må trekke ut av veien. 

 

 Figur 22: Bil på vei inn til eiendom på g/s-vei (COWI) 

› Det er også innkjøring til eiendom og biloppstillingsplass via g/s-veien sør 
for krysset som gir samme utfordringer. 

› Det utflytende arealet i krysset brukes av noen foreldre som snuplass, og til 
å slippe av skolebarn. Dette sperrer for g/s-vei, og gir uoversiktlige forhold. 

› Det klages på dårlig belysning vinterstid. Det er lysmaster langs både 
Viksveien og Koksrudveien, men på motsatt side av g/s-vei og fortau. Det 
er mulig det er behov for ekstra belysning for myke trafikanter, og i selve 
krysset, men kunne ikke observeres på befaringsdagen. 

› Busser som kommer fra nord og skal inn til skolen må benytte seg av 
kjøremåte B/C for å komme seg inn på Koksrudveien. Utformingen gjør at 
det er for trangt for bussen å ikke måtte benytte seg av hele/deler av 
motgående kjørefelt i Koksrudveien. Dette kan skape kø i Viksveien når 
bussen må vente på at utgående kjøretøy fra Koksrudveien får flyttet seg. 
 

 

Figur 23: Trangt for busser å kjøre inn på Koksrudveien (COWI) 
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› Koksrudsveien er smal, under 5 m bred. Det er trangt å møte større 
kjøretøy som buss, og man kan bli nødt til å kjøre ut på veiskulder for å 
passere hverandre.  

› Det er ikke skiltet noen fartsgrense i Koksrudveien, men i NVDB er det 
oppført fartsgrense 50 km/t. Veien er smal og går i sving, myke trafikanter 
krysser veien på flere steder, og fortauet opphører i et rotete kryssområde 
utenfor innkjøringen til skolen. Det er derfor ikke forsvarlig å ha fartsgrense 
50 km/t her. 

› Fortauet går i dag langs sør- og østsiden av Koksrudveien. Det avsluttes før 
det kommer ned til krysset, og er dermed ikke direkte forbundet med g/s-
veien langs Viksveien. De fleste skoleelevene som kommer til fots eller på 
sykkel opp Koksrudveien kommer fra nord, og må derfor krysse veien for å 
komme seg opp på fortauet. Noen velger også å gå/sykle i veibanen.  
 

› Fra boligfeltet i Steinsåstunet er det to gangstier/snarveier som begge 
kommer ned til Koksrudveien på nordsiden av veien. 

 

Figur 24: Gangstier fra Steinsåstunet (COWI) 

› Her er det ikke fortau, som fører til at noen går i veibanen, mens andre 
krysser over til fortauet. Dette gir flere krysningspunkter langs 
Koksrudveien, som kan være uoversiktlig for bilister. Spesielt i høstmørket.  

 

Figur 25: Fotgjengeren nede til venstre har gått i veibanen fra gangstien,  
mens barna nærmest krysser veien for å benytte fortauet (COWI) 
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2.9.2 Adkomstområdet til skolen i nord 
Foran innkjøringen til skolen går det en innkjørsel ned til fire boliger til venstre, 
mens Koksrudveien knekker av mot høyre og fortsetter opp til boligområdet 
Steinsåstunet. 

 

Figur 26: Adkomstområdet inn til skolen (COWI) 

Følgende punkter beskriver de trafikale utfordringene i dag for atkomstområdet: 

› Fortauet i Koksrudveien avsluttes ved innkjørselen til de fire boligene på 
venstre side. Arealet videre frem mot innkjøringen til skolen er bredt og 
utflytende. Det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner når biler snur og 
parkerer i dette kryssområdet. Arealet benyttes som snuareal for "Kiss & 
Ride"/foreldrekjøring, og biler parkerer her hvis det er fullt på 
parkeringsplassen. Dette gjør kryssarealet uoversiktlig, og sperrer i noen 
tilfeller innkjørselen til de fire boligene. Sikten kan bli hindret. Dette kan 
skape trafikkfarlige situasjoner for bilister og myke trafikanter. 

› Det er for få parkeringsplasser tilknyttet skolen, kapasiteten er ikke god nok 
ifølge FAU, mm. Dette kan føre til at biler blir parkert utenfor oppmerkede 
plasser, langs Koksrudveien og andre steder på skolens område. Dette kan 
føre til uoversiktlige og trafikkfarlige situasjoner. 

› Parkeringsplassen er trang og uoversiktlig, og mangler egnet snuomåde. 
Løsningen forutsetter rygging, noe som gir økt risiko for ulykker. 

› Myke trafikanter må gå/sykle gjennom parkeringsplassen til skolen. Arealet 
er trangt og uoversiktlig. Det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner med biler 
som skal inn/ut samtidig som myke trafikanter krysser gjennom.  

› Skolebusser og varelevering kjører langt inn på skolens område på samme 
vei som gående/syklende benytter. Varelevering skjer via skolens 
hovedinngang, og ikke via en egen inngang. Varelevering innebærer 
rygging, som kan skape trafikkfarlige situasjoner for gående/syklende. Det 
kan også oppstå konflikter med parkerende når de kjører gjennom den 
trange parkeringsplassen. 
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2.9.3 Bussholdeplassene i Viksveien 
 

 

Figur 27: Oversikt over bussholdeplassene i Viksveien og g/s-veiene de er forbundet med 
(kart.finn.no) 

Følgende punkter beskriver de trafikale og trafikksikkerhetsmessige 
utfordringene i dag knyttet til bussholdeplassene: 
 

› Busslommene er for korte iht. kravene i Statens vegvesens håndbok V123 
Kollektivhåndboka. Dagens busslommer er mellom 40 og 50 meter lange. 
Kravet til total lengde på en busslomme er 70 meter for 1 buss, og 90 
meter dersom det er 2 busser. Ved utbedringsstandard er lengdekravet 54 
eller 66 meter for henholdsvis 1 og 2 busser. Ved skoleslutt er det to busser 
i hver retning som har avgangstid ca. samtidig. På befaringen ble det 
observert at disse kom i god tid, og stod og ventet i opptil 10 minutter. For 
korte holdeplasser kan føre til at bussene står delvis ut i veibanen, eller 
lenger inn og sperrer g/s-vei. 

 

Figur 28: To busser i busslommene samtidig ved skoleslutt (COWI) 
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› Bussholdeplassene har ingen konkret avgrensning, og arealet flyter inn i 
gang- og sykkelveiene og ventearealet. Dette gjelder på begge sider av 
veien, og kan føre til trafikkfarlige situasjoner mellom myke trafikanter, 
busser og biler.

 

 Figur 29: Uoversiktlig med buss, ventende og forbipasserende (COWI) 
 

› Gang- og sykkelveien som går gjennom holdeplassen på vestsiden av veien 
er også skolevei for barn ved Vik barneskole. 

 

 Figur 30: Mange små barn ferdes alene langs g/s-veien gjennom 
busslommen (COWI) 

› G/s-veien opp til gangbroen fra bussholdeplassen på østsiden av veien er 
for bratt, og tilfredsstiller ikke stigningskravene til universell utforming. Det 
er uvisst om det også gjelder på vestsiden. 
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› Foreldre som leverer barna til og fra skolen bruker holdeplassene som kiss 
& ride, og snuplass. De benytter ofte arealet langt inn på plassen, og 
sperrer g/s-veien i bakkant. Dette kan skape konflikter med både myke 
trafikanter og busser. Under følger en del bilder som viser dette. 

 

Figur 31: Foreldrekjøring tar opp store deler av busslommen (COWI) 

 

Figur 32: Biler som snur kjører langt inn på venteareal og g/s-vei (COWI) 
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Figur 33: Foreldrekjøring som tar opp hele busslommen samt sperrer g/s-vei (COWI) 

 

Figur 34: Bil og buss i busslommen samtidig (COWI) 

 

Figur 35: Bil og buss i busslommen samtidig (COWI) 
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3 Beskrivelse av alternativ 1 (planforslaget) 

  

Figur 36: Forslag til reguleringsplankart viser område regulert til undervisning og 
samferdselsarealer 

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 stilles krav om at 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, eventuelt 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. 
 
For bilparkering er det krav om at det skal etableres minimum 50 
bilparkeringsplasser på skoletomten, hvorav minimum 10 % av plassene skal 
være tilpasset bevegelseshemmede og minimum 10 % av plassene skal ha 
ladepunkt for elbil.  
 
3 holdeplasser i Viksveien (Hole ungdomsskole i nord- og sørgående retning, 
samt Rudvang i sørgående retning) skal strammes opp med tydeligere separert 
trafikkareal mellom myke og harde trafikanter. Holdeplassene utvides med 10 
meter lengde, som gir rom for av- og påstigning av elever (Kiss&Ride). 

Koksrudveien reguleres med dagens bredde (2,5 meter) på fortau, på begge 
sider av veien. Fortauet forlenges noe ned mot Viksveien, hvor det koples på 
fotgjengerovergang i nordgående retning. Krysset strammes opp slik at det ikke 
lengre vil være hensiktsmessig å stoppe i krysset for av- og påstigning.  
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4 Konsekvenser av alternativ 1 (planforslaget) 

Planforslagets konsekvenser for trafikksituasjonen er samlet i tabellen under 

Tabell 6: Samletabell som viser vurdering og konsekvens av de forskjellige tiltakene 

Tiltak Vurdering av tiltaket Konsekvens 

Utbygging av 
skolen 

Skolen bygges ut for flere elever. Kapasiteten økes på 
parkeringsplassen. Utbyggingen vil føre til at trafikkmengden 
øker på Viksveien og Koksrudveien. Prosjektets 
trafikkgenerering blir beregnet i delkapittel 4.1. 

Negativ 

Parkeringsplass 
separert fra 
skolens 
adkomstvei 

Tiltaket skiller myke og harde trafikanter. Det fører til at myke 
trafikanter ikke lenger trenger å bevege seg gjennom 
parkeringsplassen. Tryggere og mer oversiktlig adkomstvei til 
skolen. Også mer oversiktlig for de som skal parkere. Gode 
snumuligheter adskilt fra myke trafikanter 

Positiv 

Flere 
parkeringsplasser 

Tiltaket bidrar til at parkeringsdekningen blir bedre, selv om 
antall ansatte øker. Bedre parkeringsdekning reduserer 
risikoen for at parkeringsplassen blir full og folk parkerer på 
steder som ikke er egnet for parkering (skolegård, 
Koksrudveien, osv) 

Positiv 

Utbedring av 3 
holdeplasser i 
Viksveien 

Utbedringene vil gi et mer tydelig skille mellom areal for myke 
og harde trafikanter. Dette vil redusere risikoen for 
trafikkfarlige situasjoner. 

Positiv 

Tilrettelegging 
for Kiss&Ride i 
Viksveien 

Tilrettelegging for Kiss&Ride langs Viksveien kan føre til at 
flere benytter disse, og dermed redusere antall som slipper 
av/plukker opp skoleelever på mindre egnede steder (krysset 
Viksveien x Koksrudveien, inne i Koksrudveien og inne på 
skolens område). Trafikkmengden inn Koksrudveien og til 
skolens område reduseres. Ulykkesrisikoen de steder hvor 
foreldrekjøring skjer i dag reduseres. 10 meters utvidelse i 
hver holdeplass gir plass til to biler samtidig. Dette er muligens 
litt lite. Bare i dagens situasjon ble det ved flere anledninger 
observert tre biler samtidig i holdeplassene. Konflikter mellom 
buss og biler kan fortsatt oppstå, så lenge det ikke etableres 
egne Kiss&Ride-lommer. Risikoen for dette er uansett redusert 
med tiltaket. Delkapittel 4.2 gir ytterligere beskrivelse av 
Kiss&Ride. 

Positiv 

Fortauet i 
Koksrudveien 
forlenges ned 
mot Viksveien 

Tiltaket gjør det tydeligere hvor myke trafikanter skal bevege 
seg mellom g/s-vei langs Viksveien, og Koksrudveien. Det blir 
et tydeligere skille mellom myke og harde trafikanter. Dette 
kan bidra til at ferdselen opp Koksrudveien blir tryggere. 

Positiv 

Gangfelt over 
Koksrudveien 
som forbinder 

Tiltaket gjør det tydeligere hvor det er ment at myke 
trafikanter skal krysse Koksrudveien, og tydeliggjør vikeplikten 
harde trafikanter har for de myke. Dette kan gi økt 

Ingen 
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g/s-vei langs 
Viksveien 

trafikksikkerhet for fotgjengere. I noen tilfeller kan gangfelt 
også øke ulykkesrisikoen. De kan gi myke trafikanter en falsk 
trygghet, som fører til at de krysser veien uten å se seg like 
godt for. Ofte må etablering av gangfelt kombineres med 
andre tiltak (riktig plassering, opphøy gangfelt, redusert 
fartsgrense, deleøy, belysning, mm) for at de skal øke 
trafikksikkerheten. 

Oppstramming 
av krysset 
Koksrudveien x 
Viksveien 

Tiltaket gjør kryssområdet mer oversiktlig, både for myke og 
harde trafikanter. Kryssingslengden for myke trafikanter 
reduseres og det blir ikke lenger plass til å stoppe og slippe av 
elever her. Dette øker trafikksikkerheten. Oppstramming av 
krysset kan føre til at det blir vanskeligere for busser og andre 
store kjøretøy å svinge inn på Koksrudveien. Utformingen bør 
kontrolleres mot sporingskurver for å redusere dette. 

Positiv 
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4.1 Trafikkgenerering og fremtidig trafikkmengde 

Større skole med flere paralleller gir flere skolebarn og flere ansatte. Dette vil gi 
større turproduksjon til skolen. Det beregnes kun antall bilturer. 

På dagens skole er det 33 parkeringsplasser og 43 ansatte, og det oppgis at 
denne stort sett er full. Det anslås dermed at 75 % av de ansatte kjører selv. 
Planforslaget legger opp til minimum 50 parkeringsplasser i ny situasjon.  

Tabellen under er hentet fra P7 Prosjekt sin utredning "Hole ungdomsskole – 
Utvidelse fra 3 til 4 paralleller", mai 2019. 

Tabell 7: Oversikt over utvidelsesbehov og ansatte (P7 Prosjekt) 

  

I 2021 skal ungdomsskolen stå klar med 4 paralleller, men det skal også ses på 
ytterligere en utbygging i fremtiden til 6 paralleller. 

Tabell 8: Oversikt over dimensjonerende antall elever og ansatte 

Hole ungdomsskole 3 paralleller 4 paralleller 6 paralleller 

Antall elever (maks) 250 360 540 

Antall ansatte 43 54 76 

 

Til trafikkgenereringen for skolen legges følgende forutsetninger til grunn: 

› 35 % av elevene blir kjørt både til og fra skolen.  

› Det er i snitt 1,4 barn/bil ved foreldrekjøring 

› All foreldrekjøring skjer til Kiss&Ride, ingen elever blir kjørt inn til skolen. 

› Til og fra ved hver foreldrekjøring, gir 4 turer per døgn 

› Kjøring til skolen 75 % av de ansatte kjører til skolen selv 

› 2,1 turer per døgn per ansatt som kjører (pga reising i forbindelse med 
arbeidsreiser) 

› Renovasjon, varelevering og skolebusser er inkludert i bilturene de ansatte 
produserer 

› Turene fordeles med 1/3 nordover, 1/3 sørover på Viksveien og 1/3 sørover 
på E16.  
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Tabell 9: Turproduksjon Hole ungdomsskole, bilturer 

Hole ungdomsskole 3 

paralleller 

4 

paralleller 

6 

paralleller 

Antall bilturer Kiss&Ride 250 360 540 

Antall bilturer ansatte 68 85 120 

Bilturer totalt 318 445 660 

Nyskapte trafikk 0 127 342 

Antall nyskapte turer 

hver retning (1/3) 

0 42 114 

 

Ved 4 paralleller i 2021 anslås det altså at foreldrekjøring alene skaper 360 
bilturer per døgn. Det vil si ca. 90-100 biler som leverer barn ved skolestart, 
mot ca. 70 biler i dag. Gode forhold for Kiss&Ride i Viksveien er viktig for å 
hindre disse å kjøre inn til skolen, som flesteparten gjør i dag. 

Trafikkmengdene i 2021 blir dermed: 

Tabell 10: ÅDT i 2021 med og uten utbygging. Andel tungtrafikk i parentes. 

År 2021 ÅDT uten 

utbygging 

(3 paralleller) 

ÅDT med 

utbygging,  

4 paralleller 

ÅDT med 

utbygging,  

6 paralleller 

Viksveien nord for kryss 
med Koksrudveien 

1 400  
(2,2 %) 

1 450 
(2,2 %) 

1 500  
(2,2 %) 

Viksveien sør for 
påkjøringsrampe til E16 

950  
(2,9 %) 

1 000  
(2,9 %) 

1 050  
(2,9 %) 

E16 (Holeveien) 15 300  
(11,2 %) 

15 350  
(11,2 %) 

15 400 
(11,2 %) 
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4.2 Foreldrekjøring – Kiss&Ride 

Kiss&Ride fungerer som en holdeplass hvor man kan gjøre et kort stopp for å 
slippe passasjerer av/på. Det er som regel ønskelig at Kiss&Ride etableres litt 
utenfor skolens grenser, slik at man reduserer trafikkmengden inn mot skolens 
område. Dette kan bidra til at kryss som ligger nær kapasitetsgrensen i 
rushtiden får frigjort mer kapasitet, og køene og forsinkelsene blir mindre. For at 
Kiss&Ride lenger unna skolen skal være attraktive å bruke, bør gangveien herfra 
og inn til skolen oppleves som kort, effektiv og trygg. Redusert trafikk bidrar til 
å gjøre veien tryggere. Dersom slike Kiss&Ride kan plasseres på "rett sted" vil 
de ligge langs veien foreldrene uansett skulle kjørt for å komme til jobb. Da 
belaster man veinettet mindre, og slipper unna ekstra omveier og forsinkelser.  

 

Figur 37: Bussholdeplassen Rudvang i sørlig retning foreslås utvidet til busslomme med 
tilhørende Kiss&Ride (Google street view) 

Det er beregnet at ny skole vil generere vesentlig mer foreldrekjøring enn 
dagens skole, som følge av økt antall elever. Flere ansatte og parkeringsplasser 
vil gi økt trafikk inn til skolen. Det er derfor viktig med gode Kiss&Ride-stopp 
langs Viksveien som reduserer foreldrekjøringen inn til skolen, for å holde 
trafikkmengden på Koksrudveien nede.  

4.3 Oppsummering av konsekvensvurdering 

Den samlede konsekvensen av planforslaget er positiv for trafikksituasjonen. 
Selv om trafikkmengden øker noe er det fortsatt snakk om lave trafikkmengder, 
og som forventes å ikke gi vesentlige endringer i trafikkavviklingen. 
Trafikksikkerheten forbedres betydelig i området, både for elever, foreldre, 
skoleansatte og andre brukere av området. Forholdene for kollektivtrafikken 
bedres også med utbedringene av dagens holdeplasser. 

Positiv konsekvens 

Ingen konsekvens (tilsvarende dagens situasjon) 

Negativ konsekvens 
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5 Anbefaling og avbøtende tiltak 

Det anbefales å gjennomføre tiltakene foreslått i planforslaget. Utredningen av 
planforslaget er på overordnet nivå, og arealbehovet som tiltakene krever er 
ikke vurdert i dette dokumentet. Det kan hende at noen av tiltakene ikke lar seg 
gjennomføre, eller må reduseres noe i omfang.  

For å forbedre forholdene og trafikksikkerheten ytterligere anbefales det i tillegg 
å se nærmere på tiltakene vist i tabellen under. Tiltakene er prioritert ut fra 
hvilken effekt de gir, primært for trafikksikkerheten til myke trafikanter.  

Tabell 11: Anbefaling av ytterligere tiltak utover planforslaget 

Område Tiltak Anbefalt 
prioritet 

Adkomst skole Fortau i Koksrudveien forlenges bort til 
innkjøring skole. Nedsenkning i fortau 
forbi innkjørselen til de fire boligene 
(Koksrudveien 2, 4, 6, 8)  

Middels 

Adkomst skole Oppgradere gangstien fra Vikshøgda 
gjennom skogen sør for skolen. 
Stigningsforhold, bredde og ev. 
belysning for helårsdrift. Sikrer en kort 
og trygg adkomst fra sør. 

Middels 

Renovasjon Egen snuplass (vendehammer e.l.) i 
tilknytning til avfallsstasjonen, som 
ikke er i konflikt med myke trafikanter. 

Middels 

Varelevering Vurdere egen inngang for varelevering 
som ikke kommer i konflikt med 
hovedinngangen og myke trafikanter. 
Ev. snuplass som reduserer behovet 
for rygging inne på skolens område 

Middels 

Belysning Kartlegge lysforholdene for myke 
trafikanter på g/s-veier og fortau, og 
vurdere om det er behov for bedre 
belysning 

Middels 

Koksrudveien Vurdere redusert fartsgrense, 30-sone. 
Vurdere andre fartsreduserende tiltak 
som fartsdumper og opphøyd gangfelt 

Høy 
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Koksrudveien Breddeutvidelse av kjørebanen slik at 
det blir bedre plass for å møte store 
kjøretøy 

Lav 

Koksrudveien Vurdere muligheten for fortau på 
nordsiden av veien fra gangsti 
Steinsåstunet og ned til g/s-vei langs 
Viksveien 

Lav 

Kryss Koksrudveien x 
Viksveien 

Vurdere ekstra tiltak tilknyttet 
etablering av gangfelt for å gjøre dette 
mer trafikksikkert. Litt tilbaketrukket 
slik at kryssingsområde ikke kommer i 
direkte konflikt med innkjøring 
eiendommer langs g/s-sti. Opphøyd? 
Trafikkøy i midten? 

Middels 

Bussholdeplasser i 
Viksveien 

Vurdere om det er mulig arealmessig å 
utbedre iht krav i kollektivhåndboka 

Lav 

Bussholdeplasser i 
Viksveien 

Vurdere om det er mulig å utbedre 
stigningsforhold på g/s-vei opp til 
skolen for å tilfredsstille kravene til 
universell utforming 

Lav 

Kiss&Ride Vurdere om det er behov for mer areal 
til Kiss&Ride 

Lav 

Kiss&Ride Informere foreldre om retningslinjer 
rundt foreldrekjøring og bruken av 
Kiss&Ride for å redusere trafikk inn til 
skolen 

Middels 

 


