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1 Bakgrunn 

1.1 Hensikt med planarbeidet 

Hole ungdomsskole er en 3-paralleller-ungdomsskole bygget tidlig på 1970-

tallet, og er eneste skole på ungdomstrinnet i Hole kommune.  

Elevtallsprognoser for Hole kommune viser at kapasiteten vil være sprengt fra 

og med høsten 2021, og at ytterligere utvidelser vil være nødvendig på lengre 

sikt med den forventede befolkningsveksten i Hole kommune. Hole 

ungdomsskole skal derfor bygges ut til en ungdomsskole med 4 paralleller 

(maks 360 elever), som skal stå ferdig 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 (maks 540 elever), herunder vurdere behov for 

tilleggsareal.  
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1.2 Eierforhold 

Skoletomten inkludert atkomstveien eies av Hole kommune. Det er igangsatt en 

prosess for overdragelse av deler av gnr/bnr 191/1, med tanke på en mulig 

utvidelse her. Øvrige eiendommer er inkludert for å sikre tilstrekkelig areal til 

eventuelle justeringer av trafikkareal for å bedre trafikksikkerhet og 

fremkommelighet for myke trafikanter. 

 

1.3 Krav om konsekvensutredning 

I oppstartsmøtet med planavdelingen i Hole kommune ble det avklart at krav 

om konsekvensutredning utløses og at konsekvenser for trafikk, naturmangfold 

og matjord skal utredes. Konsekvenser for andre tema redegjøres for som en 

del av planbeskrivelsen. Konsekvensutredning er sammenstillet i kapittel 5.5, 

temautredninger er vedlagt. 

Figur 1 Planområdet berører eiendommer med gnr/bnr: 192/57, 191/1, 191/39, 191/16, 

191/59, 191/11, 191/34, 190/72, 190/80, 188/242 (Rudvangveien), 192/98 (Viksveien), 

192/16 og 1016/1 (E16). 
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1.4 Planstatus 

Kommuneplan for Hole 2009-2019 (under rullering) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet er uregulert (bortsett fra deler av atkomstveien og deler av gnr/bnr 

191/1), men er avsatt til offentlig formål i Kommuneplan for Hole kommune 

2009-2019. 

Kommunedelplan for Vik 

Arbeidet med kommunedelplan for Vik som kommunesenter i Hole kommune ble 

påbegynt i 2012. En klar målsetting er å styrke kommunesenteret. Det er 

avdekket flere utfordringer knyttet til planarbeidet, blant annet trasé for ny E16, 

samt hensyn til jordvern, naturmangfold og kulturminner. Planarbeidet er 

midlertidig stoppet. 

  

Figur 2 Utsnitt av Kommuneplan for Hole kommune 2009-2019. De røde feltene er avsatt til 

offentlig tjenesteyting. Mørkerødt felt er dagens skoletomt, lyserødt felt er framtidig offentlig 

bebyggelse. (kilde: Hole kommunes kartløsning) 
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Gjeldende regulering 

 

 

 

Tilgrensende reguleringsplaner: 

› 198402 - Steinsåsen vest 2, 

vedtatt 1984 

› 199102 - Vik m/E68,  

vedtatt 1987  

› 199401 – Vikshøgda,  

vedtatt 1994 

› 200501 – Koksrudtunet, 

vedtatt 2005 

› 201003 – Steinsåsen,  

vedtatt 2010 

1.5 Medvirkning 

Det er gjennomført møter med skolen, FAU, kollektivselskapet Brakar og de 

mest berørte grunneierne. Det er varslet oppstart av planarbeidet til berørte 

parter, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter, samt kunngjort i 

Ringerikes blad 23.5.2019. Det kom inn 9 innspill til planarbeidet ved varsel om 

oppstart. På grunn av behov for utvidelse av planområdet ble det varslet på nytt 

i august 2019, hvor det kom inn 4 innspill. Håndtering av merknader er vedlagt 

planforslaget. 

I forbindelse med at planen legges ut til offentlig ettersyn er det planlagt et 

åpent informasjonsmøte. Dato for møtet annonseres i avisen og på kommunens 

hjemmesider. 

Figur 3 Gjeldende regulering viser 

at store deler av planområdet er 

uregulert. Deler av eiendommen 

191/1 er regulert til 

landbruksområde. Kilde: Hole 

kommunes kartløsning. 

Steinsåsen vest 2 

Koksrudtunet 

Steinsåsen 

Vik m/E68 

Vikshøgda 

Koksrudveien 

Hole 

ungdomsskole 



 

     

 8  DETALJREGULERING HOLE UNGDOMSSKOLE - PLANBESKRIVELSE 

2 Planområdet 

 

Figur 4 Plassering av Hole ungdomsskole, med lokalsentrene Sundvollen og Vik i sør og 

byen Hønefoss i nord. 

Hole ungdomsskole ligger på vestsiden av Steinsfjorden, like nord for Hole 

kommunes administrative sentrum Vik. 

2.1 Stedets karakter og landskap 

 

Figur 5 Hole ungdomsskole i terrenget, med omtrentlig høyde på bebyggelse (kilde: 

Google Earth) 

Hole ungdomsskole ligger i en østvendt helning som skråner ned mot 

Steinsfjorden. Viksveien og E16 er barrierer mellom skoletomten og fjorden. 
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Figur 6 Bilde over landskapet langs Steinsfjordens vestkant, med kommunesenteret Vik 

midt i bildet. Hole ungdomsskole ses til høyre, markert med gul ring.  

(kilde: https://www.skiforeningen.no/marka/steder/?id=1384) 

Hole ungdomsskole ligger omgitt av skog på tre sider og eksisterende 

bebyggelse er i liten grad synlig fra omkringliggende områder. Bebyggelsen er 

ikke synlig fra Viksveien på østsiden av tomten. Sett nordfra er bebyggelsen noe 

mer synlig, men siden den ligger tilbaketrukket inntil skogkanten, med naturlig 

fargesetting og delvis skjult bak skog/vegetasjon er den ikke ruvende i 

landskapet. 

2.2 Bebyggelse 

 

Figur 7 Dagen skolebygning (kilde:www.hole.kommune.no) 

Hole ungdomsskole ble bygget i 1973, med påbygg fra 2003 

(kilde:www.hole.kommune.no). Bygningen er oppført i 2 etasjer. 

https://www.skiforeningen.no/marka/steder/?id=1384
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2.3 Naturmangfold 

 

Figur 8 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. 

Planområdet grenser til Viksåsen naturreservat, som ble opprettet samtidig med 

Biliåsen landskapsvernområde 12. februar 1982. Det fredede arealet utgjør 

tilsammen 535 dekar. Formålet med naturreservatet er 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 
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med en landskapstype som er representativ for Ringerike og særegen i 

landssammenheng (kilde: https://felles.naturbase.no/). 

Naturreservatet er kartlagt etter NIN (Natur i Norge). Arealene 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. Syd i planområdet er det mindre 

grunnlendt og en kalklågurtskog.  

Løsmassekart for området viser bart fjell, stedvis tynt dekke og noe 

forvitringsmateriale i området vest for skolen hvor en åsrygg markerer seg. 

Mellom de to åsene i reservatet og landskapsvernområdet finnes tykkere lag 

med havavsetninger, hvor det er noe dyrket mark. De grunnlendte kalkrike 

bergartene gir grunnlag for en rik og sjelden karplante- og soppflora. 

 

Figur 9 Utsnitt av løsmassekart. Kilde: NGU 

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. 

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. 

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 leveområde 

for mange fugler, dyr og insekter, som er avhengig av både åpne og mer 

skjermede områder for å leve. 

https://felles.naturbase.no/
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Søk i Artsdatabanken etter rødlistede arter registrert i planområdet viste 

observasjoner av 4 arter av karplanter og 7 sopper. 2 arter med 

rødlistekategorien sårbar (VU) og 9 arter nær truet (NT). Rødlisteartene finnes i 

delområder som også er rødlistede naturtyper.  

2.4 Matjord 

Deler av planområdet er fulldyrket mark og benyttes i dag til kornproduksjon. 

Det berørte jordbruksarealet er ca. 2 500 m², ca. 2,5 % av det totale 

jordbruksarealet på ca. 98 100 m². 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 har stått oppført i 

Mattilsynets floghavreregister fra og med 1975. Floghavre gjør skade ved å 

konkurrere med kulturplantene om næring, lys og vann. Mye floghavre i åkeren 

fører til redusert avling og man plikter gjennom Forskrift om floghavre å 

bekjempe floghavren når man oppdager at det finnes på eiendommen.  

2.5 Trafikkforhold 

Koksrudveien er atkomstvei til ungdomsskolen, og kopler seg på Viksveien i øst. 

Det er fortau langs Koksrudveiens østside mellom Viksveien og skolen. 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 og trafikktellinger 

viser en årsdøgntrafikk (ÅDT) som er større nord for skolen (ÅDT 1360) enn sør 

for skolen (ÅDT 900) i Viksveien. Om lag 450 kjøretøy kjører ut på E16 sørover 

ved skolen. I Viksveien rett øst for skolen ligger det bussholdeplasser i begge 

retninger. Disse er forbundet til skolen med gangstier og planskilt overgang. 

Figur 10 Viktige naturtyper og arter, Viksåsen naturreservat er markert 

med rød skravur, kilde: https://www.miljostatus.no/kart/. 

https://www.miljostatus.no/kart/
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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 kjøretøy i 2018, med en andel tunge kjøretøy på 11 %.  

Området rundt skolen er ikke ulykkesbelastet i dag, men det er observert 

forhold og utformingsløsninger i området som er uheldige, og som bør endres 

for å bedre trafikksikkerheten ytterligere. 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 

 

Det vises til vedlagt fagutredning for tema trafikk (COWI AS, 21.10.2019) for 

nærmere redegjørelse av trafikksituasjonen. 

2.6 Støy 

Det er utarbeidet støysonekart som viser at skoletomten i all hovedsak ligger 

utenfor gule og røde støysoner for veitrafikk iht. støyretningslinje T-1442 

(Detaljregulering Hole ungdomsskole - Forutsetninger for beregninger og 

støysonekart, COWI AS, 21.10.2019).   

2.7 Kulturminner/-miljø 

Hole ungdomsskole ligger ved Steinsåsen i Hole kommune, i et skog- og 

jordbrukslandskap sør-øst for Steinssletta- Norderhov kulturmiljø. Planområdet 

er i stor grad allerede utbygd. Det er likevel enkelte områder som tilsynelatende 

er urørte. I nærområdet er det gjort en god del funn fra steinalderen, og 

Fylkeskommunen mener det er potensial for å finne en steinalderboplass i 

planområdet (kilde: Buskerud Fylkeskommune). 

2.8 Barn og unges interesser 

Hole ungdomsskole er den eneste ungdomsskolen i kommunen. Det er totalt 

247 elever, fordelt på 10 klasser (kilde: www.hole.kommune.no). 1 km sør for 

Hole ungdomsskole ligger Vik barneskole. Viksveien er skolevei for elever både 

til barneskolen og ungdomsskolen. Barneskoleelever som kommer nordfra må 

krysse atkomstvei og busstopp ved Hole ungdomsskole. 

2.9 Universell utforming 

Terrenget skråner ned mot Steinsfjorden i øst og gir utfordrende 

stigningsforhold enkelte steder. Den nordgående rampen fra bussholdeplassen 

til fotgjengerbroen over Viksveien er brattere enn dagens normer for universell 

utforming.  

http://www.hole.kommune.no/


 

     

 14  DETALJREGULERING HOLE UNGDOMSSKOLE - PLANBESKRIVELSE 

3 Beskrivelse av planforslaget 

3.1 Planens avgrensning 

 

Figur 11 Plankart tilhørende planforslaget 

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. Planområdet utgjør totalt ca 50 daa. 

3.2 Bebyggelse 

Skoletomten reguleres til Bebyggelse og anlegg - Undervisning. Dette formålet 

omfatter skoleanlegg (eksisterende og utvidelse), utearealer sør og vest for 

skolen samt atkomst med arealer for parkering. Deler av skolens uteareal 

omfattes av hensynssone grønnstruktur, som en buffer mot Viksåsen 

naturreservat. 
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Planforslaget tilrettelegger for en utvidelse av eksisterende skoleanlegg med ca. 

4 000 m², som innebærer et samlet bruksareal (BRA) på inntil 8 000 m². 

Planforslaget regulerer ikke detaljert utforming og plassering av bebyggelse da 

dette ikke er avklart i detaljprosjektering som pågår parallelt med 

reguleringsplanarbeidet. Illustrert løsning 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. 

 

Planforslaget legger opp til at ny bebyggelse er én etasje høyere enn dagens 

bebyggelse, dvs. totalt 3 etasjer på det høyeste. Det tillates i tillegg oppbygg på 

tak for tekniske installasjoner. Disse skal være samlet og tilbaketrukket og kan 

gå opp til 4 meter over gesims. 

 

 

Figur 12: Illustrasjon av mulig framtidig bebyggelse og utearealer. Kilde: COWI AS. 
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3.3 Utearealer 

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

alle alders- og brukergrupper ved ulike årstider. 

Med utgangspunkt i 30 elever per klasse gir 6 paralleller 540 elever. Norm for 

utearealer, Skolens utearealer - om behovet for arealnormer og virkemidler 

(Sosial og helsedirektoratet, 2003), gir et krav på minimum 21 000 m², i tillegg 

kommer parkerings- og trafikkareal. Skoletomten er omtrent 40 000 m² stor, så 

det vil være nok uteareal både for planlagt og eventuell fremtidig utvidelse av 

skolen. 

3.4 Trafikkløsning og parkering 

Hovedatkomst til skolen vil være fra nord via Koksrudveien som i dag. Illustrert 

løsning (figur 12) 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 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. Alle sykkelparkeringsplassene skal 

ha mulighet for fastlåsing av syklene. 

 

Det er 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 bussholdeplasser 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. De to holdeplassene ved 

skolen utvides med 30 meter lengde, som gir rom for 2 busser og 10 meter til 

av- og påstigning for elever (Kiss&Ride). Busslommene utformes etter 

utbedringsstandarden for ny vei (SVVs Håndbok N100), med kortere inn- og 

utkjøring. Holdeplassen i nord utformes slik at det er plass for 1 buss og 10 

meter til av- og påstigning for elever, totalt 30 meter. Her utformes 

busslommen etter standard for ny vei (SVVs Håndbok N100), med noe større 

areal til inn- og utkjøring. Ettersom kantstein på bussholdeplass endrer høyden 

på gangveien må eksisterende gangvei også heves noe. Det reguleres også inn 

annen veggrunn - grøntareal langs gang- og sykkelvei for å sikre areal til 

snøopplag langs veien. Bredde varierer ut ifra tilgrensende formål og private 

eiendommer. 

Utforming av Koksrudveien 

Koksrudveien reguleres med 5,5 meter bredde på kjørebanen, som er noe 

bredere enn dagens situasjon. Det foreslås tosidig fortau i 2,5 meters bredde fra 
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krysset Viksveien x Koksrudveien til første avkjørsel/sti til Steinsåstunet. Herfra 

fortsetter kun fortau langs sørsiden. Det tillates forbikjøringslomme innenfor 

annen veggrunn-grøntareal langs nordsiden av Koksrudveien, dersom man på 

sikt ser behov for det. Krysset Koksrudveien x Viksveien strammes opp slik at 

det ikke lengre vil være hensiktsmessig å stoppe i krysset for av- og påstigning, 

og det etableres fotgjengerfelt for myke trafikanter. 

3.5 Naturverdier 

Det foreslås regulert hensynssone for bevaring av naturmiljø (H560) for å sikre 

en buffersone mot Viksåsen naturreservat. Innenfor denne sonen er de fleste 

byggetiltak, nærmere bestemt søknadspliktige tiltak etter plan- og 

bygningslovens § 20-1, ikke tillatt. Tynning og nødvendig vedlikehold og skjøtsel 

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

3.6 Miljøfaglige forhold 

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

arealplanleggingen T-1442/2016, eller senere retningslinje som erstatter denne, 

skal gjelde for planen. Se nærmere omtale av konsekvenser i kapittel 4.3 Støy. 

Overvann skal håndteres lokalt gjennom fordrøyning og infiltrasjon slik at 

vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensningsevne 

utnyttes. 

3.7 Universell utforming 

Bygg og utearealer skal være universelt utformet i henhold til gjeldende teknisk 

forskrift. Det skal etableres 5 parkeringsplasser for bil for bevegelseshemmede i 

tilknytning til hovedinngang og inngang til forsterket enhet. Disse er planlagt på 

vestsiden av bygget. Se illustrasjonsplan (figur 12). 

3.8 Rekkefølgekrav 

Det er stilt rekkefølgekrav som sikrer at uteområder innenfor byggeområdet og 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur langs Viksveien og Koksrudveien skal 

være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjente planer før det gis 

brukstillatelse til ny bebyggelse.  
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4 Konsekvenser av planforslaget 

4.1 Overordnede planer og mål 

Kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030 legger til grunn en befolkningsvekst i 

kommunen på inntil 2 % fram til 2030. Utvidelse av Hole ungdomsskole er 

avgjørende for å dekke behovet for økt antall skoleplasser som følge av 

forventet befolkningsvekst. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens 

arealdel som avsetter tomten til offentlig tjenesteyting. 

Planforslaget innebærer omregulering av ca. 2 500 m² dyrket mark til 

bebyggelse og anlegg (undervisning). Nedbygging av jordbruksareal er i strid 

med nasjonale mål, men arealet er allerede avsatt til framtidig offentlig 

tjenesteyting i gjeldende kommuneplan. 

4.2 Stedets karakter og landskap 

Planforslaget regulerer ikke detaljert "fotavtrykk" for ny bebyggelse. 

Konsekvenser for landskapet vil avhenge av bebyggelsens plassering og 

utforming. I illustrert løsning er det vist en utvidelse inntil skogsområdet mot sør 

og vest som i liten grad vil bli eksponert i landskapet. Dersom utvidelsen foretas 

nærmere mot Koksrudveien vil bebyggelsen bli noe mer eksponert mot 

omgivelsene. Planforslaget tilrettelegger for en begrenset økning av byggehøyde 

sammenliknet med dagens bebyggelse, til inntil 3 etasjer totalt (13 meter 

eksklusiv takoppbygg). Dette er høyere enn omkringliggende bebyggelse, men 

skolen ligger i god avstand til omkringliggende bebyggelse slik at konsekvensen 

vil være begrenset. Ny bebyggelse vil heller ikke bryte silhuetten av den 

bakenforliggende Viksåsen. 

4.3 Støy 

Det er foretatt beregninger av støynivå på uteområder og ved fasader for den 

nye skolen og for dagens fremskrevne situasjon med utgangspunkt i trafikktall 

og retningslinjer gitt i støyretningslinje T-1442/2016. Støy ved fasader er vist 

for et tidligere alternativ til skole med 6-paralleller.  

Beregnet ekvivalent støynivå for dag, Lday er gjengitt i vedlagte støysonekart 

X001 for dagens fremskrevne situasjon og X002 for alternativet med 6 

paralleller. Støysonene er vist med gul og rød farge i henhold til kriteriene for 

soneinndeling i retningslinjene. Hvit farge markerer områder med støynivå som 

tilfredsstiller grenseverdiene. 

Resultatene viser at støynivå Lday fra veitrafikk ligger under den aktuelle 

grenseverdien i T-1442/2016 på utearealer. Det er ikke behov for avbøtende 

tiltak. Beregnede støynivåer på fasade til nytt skolebygg er på 36 – 50 dB og vil 

med normale krav til fasadeisolasjon kunne gi tilfredsstillende støynivå 

innendørs.  



 

 

     

DETALJREGULERING HOLE UNGDOMSSKOLE - PLANBESKRIVELSE  19  

  

 

Figur 13: Beregnet støy fra veitrafikk på utearealer og fasader ved ny 6-paralleller skole.  

Utsnitt fra vedlagt støysonekart X002 (Detaljregulering Hole ungdomsskole - 

Forutsetninger for beregninger og støysonekart, COWI, 17.10.2019). Støyberegningene er 

basert på tidligere skisser til utforming av ny skole. Støynivået på fasader vurderes å ikke 

bli vesentlig endret med annen utforming av skolebygget.   

Differansen mellom dagens fremskrevne situasjon og det nye 6-paralleller 

alternativet er minimal. Trafikkstøyøkning av denne ved nærliggende bebyggelse 

er marginal, og det er ikke nødvendig å utrede tiltak på grunn av det. 

Det er også foretatt beregninger av støynivå på friområdet Viksåsen 

naturreservat. Resultatene viser at naturreservatet ligger under anbefalte 

grenseverdier beskrevet i T-1442/2016. Beregnet ekvivalent støynivå Lden er 

gjengitt i vedlagte støysonekart X003. 

4.4 Kulturminner 

Buskerud fylkeskommune skal gjennomføre en arkeologisk registrering i 

forbindelse med planforslaget.  

4.5 Barn og unges interesser 

Planforslaget tilrettelegger for at dagens ungdomsskole kan utvides til å bli en 

ungdomsskole med 6 paralleller på lang sikt. Dette vil bidra til at det framtidige 
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behovet for elevplasser på ungdomsskoletrinnet i kommunen vil bli dekket i 

overskuelig framtid og gjennom dette ivareta oppvekstforholdene for barn og 

unge. 

Trafikksituasjonen vil bli forbedret sammenliknet med i dag ved at det legges 

opp til en ryddigere hovedatkomst inn til skoletomten og det etableres plasser 

for buss samt kiss & ride langs Viksveien. Dette vil være positivt for barn og 

unge som skal til skolen og/eller som ferdes langs Viksveien. 

4.6 Universell utforming 

Krav til universell utforming ivaretas av teknisk forskrift med veiledere. 

Gangforbindelsen mellom skolen og bussholdeplassen ved skolen i nordgående 

retning ha trolig stigning brattere enn krav til universell utforming. Det er likevel 

ikke behov for å gjøre tiltak her ettersom det finnes alternative ruter til skolen. 

Det vil også være mulig å kjøre til døra ved behov. 

4.7 Risiko- og sårbarhet (ROS) 

Det er utarbeidet en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i forbindelse med 

utarbeidelse av reguleringsplanen, som ligger vedlagt planforslaget. Analysen er 

basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i "Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging. Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i 

planleggingen”, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB), 2017 /1/ 

Følgende hendelser/situasjoner er ansett å være aktuelt å inkludere i denne 

analysen: 

Naturhendelser 

Hendelser som naturen selv kan forårsake som skred, flom etc., og som vil 

innebære en risiko for personer/brukere og materielle verdier etter utbyggingen.  

Følgende hendelser er vurdert: 

› Ras/skred 

› Flom/ oversvømmelse 

› Radon 

 

Andre uønskede hendelser 

Hendelser som kan være utslag av tekniske og menneskelige feil, eller tilsiktede 

handlinger. 

Følgende hendelser er vurdert: 

› Grunnforurensning 

› Elektromagnetisk stråling 

› Støy 

› Luftforurensning 

› Trafikkulykker 
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› Svikt i dekning av slukkevann 

 

Analysen viser at uten risikoreduserende tiltak havner en hendelse i Høy risiko 

og en hendelse i Middels risiko. Det er hendelse med svikt i slukkevann som har 

høy risiko da det per i dag er for liten kapasitet på slukkevann i området. Ved å 

implementere risikoreduserende tiltak vil hendelsen med slukkevann kunne 

komme ned til Middels risiko. Resterende hendelser vil ved å implementere 

beskrevne tiltak komme ned til Lav risiko.   

Det har ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses uegnet for 

den planlagte utbyggingen. 

Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må 

gjelde uansett hva ROS-analysen viser. 

5 Konsekvensutredning 

5.1 Metode 

Det er gjennomført konsekvensutredning for trafikk, naturmangfold og matjord i 

tråd med krav fra kommunen. Planforslaget (alternativ 1) er vurdert i forhold til 

et 0-alternativ (eksisterende situasjon).  

Konsekvensene er vurdert i henhold til en tredelt skala: 

Positiv konsekvens 

Ingen konsekvens (tilsvarende dagens situasjon) 

Negativ konsekvens 

 

Dersom det avdekkes betydningsfulle negative konsekvenser av tiltaket, skal det 

for hvert fagtema beskrives avbøtende tiltak. 

Oppsummering og sammenstilling av konsekvenser beskrives i etterfølgende 

kapitler. For utfyllende beskrivelse vises det til fagnotater for de ulike temaene. 

5.2 Naturmangfold 

Metodikken for utredning av konsekvenser for naturmangfold 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. Planforslaget medfører nedbygging av natur, som gir negative 
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konsekvenser for tema naturmangfold. Planområdet er delt inn i 9 delområder 

med ulik verdi, så konsekvensene av å fjerne natur i et delområde med "stor 

verdi" er mer negativ enn å fjerne natur i et delområde "uten betydning".  

 

Figur 14: Verdikart fra Konsekvensutredning, fagtema naturmangfold. 

 

Konsekvenser for de ulike delområdene framkommer av tabellen under: 
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Delområde Verdi Påvirkning Konsekvens 

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 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.  

Negativ  

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  
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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  

 

Totalt sett vurderes tiltaket å ha negativ konsekvens for tema naturmangfold. 

5.3 Matjord 

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 

jorbruksareal, 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 
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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. 

5.4 Trafikkforhold 

Planforslagets konsekvenser for trafikksituasjonen er samlet i tabellen under: 

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. 

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. 

Positiv 

Fortauet i 

Koksrudveien 

Tiltaket gjør det tydeligere hvor myke trafikanter skal bevege 

seg mellom g/s-vei langs Viksveien, og Koksrudveien. Det blir 

Positiv 
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forlenges ned 

mot Viksveien 

et tydeligere skille mellom myke og harde trafikanter. Dette 

kan bidra til at ferdselen opp Koksrudveien blir tryggere. 

Gangfelt over 

Koksrudveien 

som forbinder 

g/s-vei langs 

Viksveien 

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 

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 

farsgrense, deleøy, belysning, mm) for at de skal øke 

trafikksikkerheten. 

Ingen 

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 

 

Totalt sett vurderes tiltaket å ha positiv konsekvens for trafikksituasjonen. 

5.5 Sammenstilling av konsekvenser 

Oppsummering og sammenstilling av konsekvensutredningen er gjengitt i 

tabellen nedenfor: 

Tema 0-alternativ Planforslaget 

(alternativ 1) 

Kommentar 

Naturmangfold Ingen 

konsekvens 

Negativ 

konsekvens 

Tiltaket kan føre til en dobling 

av elevantallet og flere 

personer vil potensielt bevege 

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 
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delområdet. Størst 

konsekvens 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. 

Matjord Ingen 

konsekvens 

Negativ 

konsekvens 

Tiltaket medfører nedbygging 

av 2,5 dekar jordbruksareal. 

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. 

Trafikkforhold Ingen 

konsekvens 

Positiv 

konsekvens 

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.  

5.6 Avbøtende tiltak 

 

Naturmangfold 

For å redusere de negative konsekvensene for naturmangfoldet og for å minske 

påvirkningen på reservatet og delområdene 3 og 4 gis følgende anbefalinger: 
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› 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, minimum 5 meter avstand til naturreservatet i vest og 20 meter 

i sør 

› Det anbefales å sette opp et gjerde ved skolen, 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 boligområdene i Viksveien 

Matjord 

Det er 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. 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. 

Trafikk 

For å forbedre forholdene og trafikksikkerheten ytterligere anbefales det å se 

nærmere på avbøtende tiltak vist i tabellen under. 
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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 

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 
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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 

 

5.7 Vurdering 

Konsekvensutredningen viser at foreslått utvidelse av Hole ungdomsskole vil gi 

negative konsekvenser for naturmangfold og matjord.  

For naturmangfoldet er den største negative konsekvensen knyttet til fare for 

økt slitasje i Viksåsen naturreservat og Biliåsen landskapsvernområde på grunn 

av økt elevtall og flere personer som potensielt vil kunne bevege seg i 

områdene. Det er vurdert at den negative konsekvensen for verdifull natur kan 

reduseres ved avbøtende tiltak som å etablere gjerde, skilt eller annen 

markering, og sti for å kanalisere ferdsel til stiene. Det er sikret tiltak for å 

kanalisere ferdsel i reguleringsbestemmelse § 6.1. 

Tiltaket medfører nedbygging av matjord. Nedbygging av jordbruksareal er i 

strid med nasjonale mål, men arealet er allerede avsatt til framtidig offentlig 

tjenesteyting i gjeldende kommuneplan. Tiltaket heller ikke store og svært 

verdifulle jordbruksarealer, og som avbøtende tiltak er det foreslått at matjorda 

blir tatt vare på og utnyttet i jordbruksproduksjon annet sted. Rigg og 

marksikringsplanen, som skal vedlegges søknad om rammetillatelse, skal 

beskrive håndtering av eksisterende matjordlag, jamfør reguleringsbestemmelse 

§ 3.5. 
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Med innarbeidelse av de avbøtende tiltakene vurderes det at den 

samfunnsmessige nytten av utvidet skolekapasitet veier opp for de negative 

virkningene tiltaket har for naturmangfold og matjord. 

Planforslaget gir i all hovedsak positive konsekvenser for trafikksituasjonen i 

området. Trafikkmengden vil øke noe, men dette forventes å ikke gi vesentlige 

endringer i trafikkavviklingen. For øvrig vil planforslaget medføre positive 

konsekvenser for trafikksikkerhet og kollektivtransport. I etterkant av 

ferdigstillelse av konsekvensutredning for tema trafikk er planforslaget revidert 

med breddeutvidelse av Koksrudveien og lengre holdeplasser ved Hole 

ungdomsskole, i henhold til krav i SVVs håndbok N100 og Kollektivhåndboka.  

Tiltakene bidrar til å forbedre forholdende for myke trafikanter og 

kollektivreisende ytterligere. Flere av de foreslåtte avbøtende tiltakene, som 

redusert fartsgrense, bedre belysning mm., er tiltak som ikke er nødvendig å 

regulere og som kan følges opp i videre detaljprosjektering.    
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Vedlegg 

› Forslag til plankart (COWI AS, 29.10.2019) 

› Forslag til reguleringsbestemmelser (COWI AS, 1.11.2019) 

› Merknader ved oppstartsvarsel (COWI AS, 31.10.2019) 

› Konsekvensutredning fagtema naturmangfold (COWI AS, 30.09.2019) 

› Konsekvensutredning fagtema matjord (COWI AS 18.10.2019) 

› Konsekvensutredning fagtema trafikk (COWI AS, 21.10.2019) 

› Forutsetninger for beregninger og støysonekart (COWI AS, 17.10.2019) 

› Risiko- og sårbarhetsanalyse (COWI AS, 31.10.2019) 

› Illustrasjonsplan (COWI AS, 30.10.2019) 

› Veitegninger (COWI AS, 28.10.2019) 
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