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 Innledning 

 Bakgrunn for planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende boligområde på 

Steinsåsen med ca. 45 nye boliger.  

Det er forventet befolkningsvekst i Hole kommune, og det er behov for nye boligområder sentralt i 

kommunen. I tillegg er det i forbindelse med fremføring av ny E16 og Ringeriksbanen behov for 

erstatningstomter som kan tilbys de som mister eiendommene sine. Hole kommune har i den 

anledning hatt et møte med grunneierne av eiendommene 188/7,8 og 335 for å avklare muligheter for 

tilrettelegging av erstatningstomter. Det er i brev til kommunen, datert 13.12.17, varselet at det vil bli 

igangsatt arbeid med omregulering av eiendommen.  

Med bakgrunn i dette ønsker grunneier å utvide eksisterende boligområde i Steinsåsen i vestlig 

retning, og legge til rette for nye boliger. Både eneboliger, eneboliger i rekke og rekkehus.  

 Begrunnelse for utredningsplikt 

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 4-1 skal det utarbeides planprogram for alle 

reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det skal også gjennomføres 

konsekvensutredning, i henhold til pbl § 4-2.  

Planområdet er i kommuneplanen ikke avsatt til boligformål. Ettersom planforslaget ikke er i tråd med 

gjeldende kommuneplan, stilles det krav om at tiltaket skal konsekvensutredes etter Forskrift om 

konsekvensutredning, vedlegg I punkt 25.  

 Hva er et planprogram  

Et planprogram er en plan for videre planlegging. Det redegjør for formålet med planarbeidet, 
planprosessen, opplegget for medvirkning, eventuelle alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger. Et forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med 
varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes av planmyndigheten.  
 
Det skal utredes konsekvenser av det foreslåtte tiltaket, og planprogrammet skal beskrive hvilke 
utredningstemaer som er relevante for prosjektet. Planprogrammet skal sikre at det gjennom 
planarbeidet fokuseres på beslutningsrelevante forhold. Utredningene skal synliggjøre virkningene av 
tiltaket og eventuelt angi på hvilke vilkår tiltaket kan gjennomføres.  
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 Viktige føringer for planarbeidet 

I forbindelse med planarbeidet må man forholde seg til en rekke føringer og retningslinjer på nasjonalt, 

regionalt og kommunalt nivå. Viktige føringer for videre planarbeid følger i videre delkapitler.  

 Nasjonale føringer 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) 

Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. Hensikten er å 

gjøre planleggingen mer målrettet og sikre at viktige nasjonale interesser blir ivaretatt. I dokumentet er 

et av målene at den regionale og kommunale planleggingen legger til rette for tilstrekkelig og variert 

boligbygging, lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

 Statlige planretningslinjer for boligareal- og transportplanlegging (2014) 

Hensikten med retningslinjene er å samordne utbyggingsmønster og transportsystem for å oppnå 

effektive løsninger, slik at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og 

miljøvennlige transportformer. Dette innebærer blant annet at det i by- og tettstedsområder og rundt 

kollektivknutepunkter bør legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I 

områder med stort utbyggingspress bør det legges til rette for arealutnyttelse utover det som er typisk. 

Samtidig bør hensynet til gode uteområder, lysforhold og miljøkvalitet tillegges vekt, i tråd med statlige 

normer og retningslinjer. 

 Regionale føringer 

 Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 (vedtatt 2016) 

Regional planstrategi skal fremme helhetlig regional utvikling og gjøre regional planlegging 

forpliktende og målrettet. Planstrategien understreker at det gjennom planleggingen bør tilrettelegges 

for levende by- og tettstedssentre med et variert tilbud av boliger, handel, tjenester og kultur som er 

viktig for byenes konkurransekraft. Helse og trivsel er knyttet til tilrettelegging for gode tettsteder. 

 Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035 (Høringsutkast) 

Regional plan for areal og transport er et verktøy for planlegging knyttet til attraktivitet i byer og 

distriktene, effektiv arealbruk og transport. Dette for å møte klimautfordringer og utfordringer knyttet til 

befolkningsvekst og arealbruk i fylket. Planen skal bidra til å samordne løsninger som kommer hele 

regionen til gode. Ett av innsatsområdene er by- og stedsutvikling. Innenfor dette satsningsområdet 

prioriteres sentrumsnær fortetting og transformasjon før nye arealer tas i bruk, samt varierte, attraktive 

og sentrumsnære boliger.  
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 Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-
2027 (vedtatt 2017) 

Den regionale planen skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer. 

Planens hovedmål er: bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling. Det skal 

være en plan for hvordan Buskerudsamfunnet skal sikre vern og bærekraftig bruk av fylkets 

kulturminner og kulturmiljøer. I tillegg gir planen en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som viser 

hovedlinjer i fylkets historiske utvikling. Steinssletta-Norderhov, som ligger rett nord for planområdet 

ligger inne i lista over verneverdige kulturmiljøer.  

 Regional plan for Ringeriksregionen (kommer) 

Det planlegges utarbeidet en regional plan for Ringeriksregionen, hvor målet er samordning på tvers 

av kommunegrenser for å få til bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transportutvikling. 

De kommunale planene, spesielt for by og tettsteder, samordnes med dette arbeidet. 

 Kommunale føringer 

 Kommuneplan 2006-2017 (vedtatt 2009) 

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2009 (samfunnsdelen vedtatt 2006, arealdelen vedtatt 2009). 

Det ble i 2017 besluttet at gjeldende kommuneplan skulle rulleres, og planprogram for ny 

kommuneplan ble fastsatt i februar 2018.  

Et av hovedmålene i kommuneplanen er at bærekraftig utvikling skal være en premiss for utviklingen i 

Hole der det legges vekt på en balanse mellom vekst og vern, slik at ikke natur- og kulturverdiene 

forringes for fremtidige generasjoner.  

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2009, og er en oppfølging av samfunnsdelen av kommuneplan 

2006 – 2017 som ble vedtatt av kommunestyret i 2006. 

Det er et hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel at Vik fortsatt skal være kommunesenteret. 

Planområdet er i kommuneplanen markert som område som skal reguleres etter PBL.  

 

Figur 2.1 Uttak fra kommuneplanens arealkart.  
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 Kommunal planstrategi 2016-2020 (vedtatt 2016) 

Kommunal planstrategi skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i kommende 

fireårsperiode for å imøtekomme kommunens behov. 

Planen slår fast at det er stort behov for nye utbyggingsområder for boliger. Kommunen må ruste seg 

for å kunne håndtere en fortsatt høy befolkningsvekst hvor størstedelen av veksten kommer etter at 

Ringeriksbanen og ny E16 er ferdigstilt (anslått 2024). I planen gis det klare føringer fra nasjonalt hold 

om at det er lite ønskelig med spredt boligbygging. Det legges opp til en tett utnyttelse rundt 

eksisterende tettsteder og spesielt rundt kollektivknutepunkt. 

 Planprogram for ny kommuneplan for Hole 2018-2030 

I planprogrammet løftes fram tre hovedområder/satsningsområder hvor kommunen har de største 

mulighetene og utfordringene. Disse er natur og miljø, folkehelse og livsløp og vekst og utbygging.  

Hole kommune har i mange år hatt en stor befolkningsvekst. De siste årene har den vært lav på grunn 

av mangel på nye utbyggingsområder. I kommende planperiode må kommunen ha fokus på økt 

fortetting og på å legge til rette for nye utbyggingsområder. 

 Planprogram for kommunedelplan for Vik (2013) 

Planprogrammet ble fastsatt i 2013. Vik er kommunesenteret i Hole kommune, og det skal i 

kommuneplanen være en klar intensjon om å tydeliggjøre kommunesenteret for blant annet å styrke 

Hole som egen kommune. Til tross for målsettingen om å styrke kommunesenteret, har det ikke vært 

tilstrekkelige avklaringer om arealer, geografisk avgrensing av hva som skal være kommunesenteret, 

og hvilke funksjoner Vik skal inneholde. Ved utarbeidelse av en kommunedelplan vil en kunne avklare 

de overordnede prinsippene for området, og hvilke områder det er aktuelt å regulere for videre 

utbygging.  

 Planprogram for kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund, Ringerike og 
Hole kommune (2014) 

Dette planprogrammet er en revidert utgave av et tidligere planprogram vedtatt i kommunestyret i 

2013. Formålet med planen er å legge til rette for sameksistens mellom naturverdiene og 

befolkningens bruk av området i et langsiktig perspektiv. Planen skal sørge for en bærekraftig bruk av 

vassdragets ressurser, sikre naturverdiene og regulere bruken. Ved eventuell konflikt mellom bruk og 

naturverdier av nasjonal og regional verdi, skal naturverdiene veie tyngst.  

 Kommunedelplan for kulturminner for Hole kommune  

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer er under utarbeidelse men ikke ferdigstilt. Arbeidet 

med kartlegging startet opp i 2006/07 etter et initiativ fra Buskerud Fylkeskommune til å kartlegge 

kulturminner og kulturmiljøer i Hole kommune.  Målet er å sikre viktige kulturminner og kulturmiljøer 

gjennom bruk av plan- og bygningsloven ved utarbeidelse av en kommunedelplan. 

  



 

 

  

Forslag til planprogram   |  Detaljregulering med konsekvensutredning for utvidelse av 

boligområde i Steinsåsen 

 

 

   |  Side 8 av 23 
 

 Forslag til temaplan for kulturminner og kulturmiljøer (2017) 

Temaplanen for kulturminner er et faglig grunnlag for å kunne ta vare på viktige kulturminner og 

miljøer i Hole. Temaplanen omhandler verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Temaplaner gir ikke 

rettslig vern, men gir faglig bakgrunnsinformasjon og vurderinger som er praktisk nyttige i kommende 

planprosesser.  

 Gjeldende regulering 

Området er regulert til friluftsområde og anlegg for lek (akebakke og lekeplass). Områdene rundt er 

regulert til jord- og skogbruk samt boligområder.  

 

Figur 2.2 Gjeldende regulering. 
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 Planområdet 

 Beliggenhet og avgrensning 

Planområdet ligger på Steinsåsen, ved Vik i Hole kommune. Steinsåsen er et av de større 

boligområdene i kommunen, og avstanden fra planområdet til Vik sentrum er ca. 1,5 til 2 km. 

Planområdets beliggenhet er vist på Figur 3.1.  

Planområdet ligger sørvendt i skråningen på Steinsåsen, og grenser til et eksisterende boligområde. 

Det eksisterende boligområdet består i hovedsak av eneboliger.  Planområdet har en størrelse på 66 

mål. Området avgrenses av eksisterende boligområder i øst, og skog på de resterende kantene. 

Området strekker seg mot toppen av åskammen.   

 

 

  

Steinsåsen 

Vik 

Steinsfjorden 

Figur 3.1 Planområdets beliggenhet. Kart fra finn.no. 
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 Landskap og friluftsliv 

Området er i dag et skogsområde dekket av furuskog. Skråningen er stedvis svært bratt og ikke 

tilpasset opphold. Andre deler av tomten brukes imidlertid som turområde. Det gjelder i hovedsak 

området på toppen av åsen, med god utsikt nordover. Det går også en traktorvei gjennom området 

som benyttes som turvei.  

Området nord for Steinsåsen er svært flatt og Steinsåsen er en synlig del av landskapet fra nordsiden. 

Åsen ligger som et skille mellom de bebygde områdene i sør og det store kulturlandskapet i nord. 

Kontrasten mellom den skogkledde åsen og det åpne 

slettelandskapet skaper variasjon, og åsens betydning 

som romavgrenser og silhuett i landskapet er stor.  

 Trafikal situasjon 

Per dags dato går det en traktorveier gjennom planområdet, som betjener et høydebasseng vest for 

eiendommen. Boligområdet øst for eiendommen betjenes fra Viksveien. Dette er en tofelts bilvei med 

tilhørende gang og sykkelvei. Viksveien betjenes også av buss. Fra Viksveien går det to samleveier 

som betjener boligområdet, Rudvangveien og Solbergs vei/Åsheims vei. Samleveiene og de 

resterende adkomstveiene er utformet som boliggater med toveis trafikk uten eget anlegg for gående 

og syklende.  

Figur 3.2 Området rundt steinsåsen er preget av dyrket mark. Figur 3.3 Utsikt mot nord fra Steinsåsen. 

Figur 3.4 Typisk boliggate i det 

nærliggende boligområdet. 
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 Naturmangfold 

 

Figur 3.5 Kart som viser forekomster av ulike arter, samt naturverdier i området. Kilde: Naturbase 

Området ble nøye kartlagt i 2015 i forbindelse med utredning av Ringeriksbanen. Planområdet ligger i 

sin helhet innenfor en stor naturtypelokalitet med høyeste verdi (A-verdi). Begrunnelsen for denne 

verdien er at det er en stor kalkfuruskoglokalitet med høy tetthet av sjeldne og rødlistede sopparter. 

lokaliteten er det registrert fire arter i kategorien sterkt truet (EN), ni arter i kategorien sårbar (VU), 20 

arter i kategorien nær truet (NT) og én art i kategorien datamangel (DD). Alle disse artene, så nær 

som én karplante og én mose, er innenfor artsgruppen markboende sopp. Potensialet for flere 

artsfunn er vurdert som stor. En rekke andre rødlistearter knyttet til kalkskog er registrert i 

nærliggende områder, og mange av disse kan tenkes å vokse på Steinsåsen. 

Kalkfuruskog er i seg selv oppført som nær truet (NT) på rødlista for naturtyper. 

 Kulturmiljø 

Hole kommune har et rikt kulturmiljø, og et svært verdifullt kulturlandskap hvor gårdstun og 

bygningsmiljøer er en viktig del. Steinssletta, som ligger nord for planområdet, er et slikt kulturmiljø. 

Det er imidlertid ikke registrert noen kulturminner eller -kulturmiljøer innenfor planområdet. Figur 3.6 

viser hvordan planområdet er vist i kart hos kulturminnesøk.no.  
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Figur 3.6 Uttak fra kulturminnesøk.no. Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor planområdet.  
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 Foreslått tiltak 

 Beskrivelse av tiltaket 

Prosjektet er et rent boligprosjekt, og planområdet foreslås regulert til boligformål. Det er ønskelig å 

legge til rette for eneboliger, eneboliger i rekke og rekkehus. Tomten har en størrelse på 66 mål, og 

det er foreslått tilrettelagt for 45 nye boliger. 

Den aktuelle tomten (gnr.188, bnr.335) ligger i en skogkledd skråning i forlengelsen av et eksisterende 

boligområde. Tomten skråner mot sør/sørøst, noe som betyr god himmelretning for solforhold og 

utsikt. 

Eksisterende boligområde er et homogent boligområde med eneboliger. Denne utbyggingen kan bli et 

supplement med overvekt av tettere småhusbebyggelse, som enebolig i rekke og rekkehus, i tillegg til 

noen eneboligtomter. Det vil bidra til et mer variert tilbud av boliger i området. Planområdets 

plassering gir en naturlig avgrensning til eksisterende boligområde, og på grunn av sterkt skrående 

terreng vil det ligge et grøntdrag mellom eksisterende boligområde og foreslått nytt boligområde.  

Figur 4.1viser hvordan ny bebyggelse kan plasseres innenfor eiendommen, hvordan boligene kan 

betjenes med adkomstvei, samt grønnstrukturen i området. Figur 4.2 og Figur 4.3 viser hvordan 

bebyggelsen ligger plassert i terrenget, og hvordan de ligger i forhold til åskammen.  

 

 

Figur 4.1 Forslag til ny bebyggelse i Steinsåsen. 
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Figur 4.2 Snitt som viser høydeforskjellene i området, og hvordan bebyggelsen kan plasseres i terrenget. Rød 
linje viser dagens terreng. 

 

Figur 4.3 Snitt som viser bebyggelsens plassering i forhold til åskammen. Rød linje viser dagens terreng. 

 

Bygningstypologi: 

Det er foreslått å legge til rette for eneboliger på den øverste delen av tomten. Videre vil det i 

hovedsak bli tilrettelagt for eneboliger i rekke, og helt nederst på tomten legges det til rette for 

rekkehus. Adkomst til boligområdet vil skje fra to ulike boliggater.  

Foreslåtte enheter:  

ENEBOLIG  

 
 
 

Brutto per enhet Antall Total brutto 

400 m² 12 stk. 
 

4.800 m² 
 

ENEBOLIG I REKKE 

 

Brutto per enhet Antall Total brutto 

160 m² 26 stk. 4.160 m² 

REKKEHUS 

 Brutto per enhet Antall Total brutto 

144m² 7 stk. 
 

1.008m² 
 

TOTALT 

  45 stk.  9.968 m² 
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Adkomst: 

Adkomst til den øverste delen av området er foreslått via Rudvangveien. Derfra benyttes veien til 

høydebassenget som utbygges til å bli adkomstvei for alle de øverste boligene. 

Adkomst til den nederste rekken er foreslått via Rudvangsveien og Pilgrimsveien. Det er kun den 

nederste rekken som kan få adkomst nedenfra da landskapet her er svært bratt.  

Parkering:  

Prosjektet vise en dekning på 2 p-plasser pr bolig, i tillegg til ca. 0,5 p-plasser pr bolig til 

gjesteparkering. Dette foreslås plassert slik: 

• En p-plass i garasje, i tilknytning til huset, en p-plass på innkjøringsarealet til huset og 

gjesteparkering på felles parkeringsplass ved innkjøring til området.   

• Enebolig i rekke har garasje for 1 bil i mellombygget mellom boligene. Se Figur 4.2. 

• Rekkehusene har garasje i sokkeletasjen, ved siden av inngangspartiet. Se Figur 4.2. 

• Eneboligene har enten garasje under terrenget, der terrenget tilsier det, eller som en del av 

sokkeletasjen.  

 

Grønnstruktur: 

Så mye som mulig av eksisterende terreng vil bli beholdt og videreforedlet som naturtomter. Dette vil 

bidra til at bebyggelsen fremstår som bebyggelse i naturlandskap, omtrent i tråd med slik 

nabobebyggelsen fremstår. Det er spesielt viktig at eksisterende terreng, med trær, på toppen av 

åskammen beholdes for å opprettholde den grønne silhuetten sett både fra Steinssletta og fra 

sørsiden. 
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Stier: 

Deler av området benyttes i dag til turområde, og dette er det ønskelig å videreføre. Det er derfor vist 

forslag til to alternative stier på toppen av åsen (se Figur 4.4). Illustrasjonen viser kun et forslag til 

beliggenhet av stiene, og de vil bli justert med best mulig trasé i arbeidet med reguleringsplanen. 

Tanken er at de kan opparbeides med ulik standard, slik at den øverste også blir tilgjengelig for 

rullestolbrukere/barnevogner. I dag finnes det et utsiktspunkt med benk på toppen av Steinsåsen, med 

utsikt nordover. Dette utsiktspunktet vil fortsatt være tilgjengelig i ny plan, samtidig som det skal 

tilrettelegges for flere benker på toppen av åsen.  

 

 

Figur 4.4 Illustrasjonen viser hvordan eksisterende utsiktspunkt med benk på toppen av Steinsåsen blir 
tilgjengelig også i foreslått plan. I tillegg vises forslag til plassering av ytterligere 2 benker. 

 

Lek:  

Det er tatt utgangspunkt i at kommunens krav til lekeplass for barn/grøntområde vil være minimum 

40m² i tråd med kommuneplanen. Det er ikke problematisk å oppfylle dette kravet, og prosjektet vil 

vise lekeplasser fordelt utover mellom bebyggelsen. 
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Volumer:  

Figur 4.5 og Figur 4.6 viser bebyggelsens plassering i terrenget, og volumer for de ulike 

bebyggelsestypene. Figur 4.5 viser hvordan bebyggelsen ser ut fra Solbergs vei. Den nye 

eneboligbebyggelsen ses på høyre hånd og den eksisterende bebyggelsen på venstre. Volumene på 

den nye bebyggelsen er større, men vil ikke skille seg tydelig ut fra resten av bebyggelsen.  

Figur 4.6  viser at man fra Pilgrimsveien ikke vil se den øverste rekke med eneboliger. 

 

Figur 4.5 Forslag til ny eneboligbebyggelse vist på høyre kant.  

 

Figur 4.6 Viser at man fra Pilgrimsveien ikke ser eneboligrekken, selv med bebyggelse på opp til 3 etasjer.   
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 Videreutvikling av tiltaket 

Tiltaket beskrevet i kapittel 4.1 er et forslag til mulig utbygging av tomten, og ikke et endelig forslag. I 

forslaget som nå foreligger er det gjort en vurdering på hvor mange nye boliger det er plass til innenfor 

planområdet, hvordan bebyggelsen kan ligge i terrenget og hvordan det er mulig å betjene disse med 

kjørevei.  

Forslaget vil bli videreutviklet i arbeidet med planforslaget, og vil påvirkes av resultatene fra de ulike 

konsekvensutredningene. Spesielt viktig vil det være å vurdere tiltaket opp mot påvirkningene på 

landskap og naturmiljø.  

 



 

 

  

Forslag til planprogram   |  Detaljregulering med konsekvensutredning for utvidelse av 

boligområde i Steinsåsen 

 

 

   |  Side 19 av 23 
 

 Utredningstemaer 

Som nevnt i kapittel 1.2 er tiltaket utredningspliktig, og det er foretatt en vurdering av hvilke temaer 

som bør konsekvensutredes. Utredningens innhold og omfang skal tilpasses det aktuelle temaet, og 

være relevant for de beslutningene som tas. Konsekvensutredningen utarbeides med utgangspunkt i 

fastsatt planprogram. I de tilfellene der det er relevant, skal konsekvensene av tiltaket vurderes opp 

mot nullalternativet. I dette tilfellet vil nullalternativet være dagens situasjon, uten videre utbygging av 

eksisterende boligområde.  

I konsekvensutredningen skal konsekvensene av tiltaket belyses og det skal vurderes og presenteres 

eventuelle avbøtende tiltak der det er aktuelt. For hvert tema vil konsekvensene beskrives i en egen 

fagrapport, og det mest vesentlige vil bli tatt med inn i planbeskrivelsen.  

 Landskap 

Steinsåsen er en kalkrygg med slakt hellende sørøst-side og en bratt nordvest-skrent. Den er svært 

synlig fra nordsiden, og åsryggen har landskapsverdi i form av silhuetten og romdannelsen.  

Området på sørsiden av åsen som er foreslått for utbygging, er ikke like eksponert som mot nord, men 

det bør utredes hvordan et nytt boligfelt vil fremstå fra omgivelsene. Plassering av ny bebyggelse og 

mønehøyder må vurderes. Spesielt viktig vil dette være for boligrekken øverst mot toppen av åsen. 

Bevaring av terreng og eksisterende vegetasjon i deler av planområdet vil kunne minske eksponering 

av terrenginngrepene som er nødvendige for å etablere boliger i bratt terreng, og vil være en del av 

utredningen. Landskaps-estetikken i prosjektet har klar sammenheng med inngrep i hellende terreng 

hvor det er naturlig å anta at store deler av grunnen består av fjell, og skal utredes og beskrives både i 

forhold til eksisterende situasjon og tiltak for å oppnå en god og menneskelig skala på det fremtidige 

terrenget sett opp mot høydesprang og sprengingsflater for etablering av boliger og veger. Hvordan 

sørsiden av åsryggen oppfattes fra områdene rundt vil vises gjennom illustrasjoner.  

 Naturmangfold 

Naturmangfold skal utredes med vekt på naturtyper jf. DN-håndbok 13 og Norsk rødliste for naturtyper 

2011, landskapsøkologiske trekk og arter på norsk rødliste for arter 2015. Det skal samles tilstrekkelig 

informasjon til å oppfylle naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget, både med tanke på 

verdier og inngrepets påvirkning. 

Området er definert som urterik kalkfuruskog med svært viktig verdi (A), og det er funnet rødlistede 

arter på området. Det er gjennomført en grundig kartlegging i 2015, men denne dekker ikke hele 

planområdet. Det er derfor behov for å gjøre ytterligere kartlegging i området. Det er særlig viktig å få 

dokumentert markboende sopp, men også vedboende sopp, karplanter, moser og lav er viktige. Siden 

planområdet ligger sørvendt i et område med varmt klima, bør også potensialet for sjeldne og 

rødlistede insekter vurderes. 

Kalkfuruskog i lavereliggende områder er en naturtype som er spesielt utsatt for utbyggingspress, 

siden en stor andel av forekomstene ligger i folkerike strøk rundt Oslofjorden. Det må derfor gjøres en 

vurdering av forholdet til naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning på et økosystem. 

Tiltaket vil medføre permanente og midlertidige inngrep i et verdifullt naturområde. Naturmangfold blir 

derfor en svært viktig del av dette prosjektet, og det er viktig at temaet omtales grundig. 
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 Friluftsliv 

Steinsåsen er et viktig friluftsområde som hovedsakelig benyttes til fotturer. Området er i dag relativt 

uberørt, med unntak av en sti på toppen av åsen med et utkikkspunkt mot nord. En svært viktig del av 

friluftslivet i dette området er denne utsikten. I tillegg til stien på toppen av åsen er det mulig å gå turer 

langs den eksisterende «traktorveien».  

Det vil i videre planprosess bli gjort vurderinger av disse friluftsverdiene for å kunne beskrive de 

konsekvensene tiltaket får på friluftslivet. Hvordan bebyggelsen plasseres og utformes på toppen av 

åsen vil påvirke hvordan tilgjengeligheten for offentligheten blir. Det kan gjøres ulike grep for å 

beholde de viktige friluftsverdiene. Hvordan bebyggelsen vil ligge i forhold til turstier vil blant annet 

vises gjennom illustrasjoner.   

 Infrastruktur VA 

Tiltaket ligger veldig høyt i terrenget, og tangerer trykket som er naturlig tilgjengelig via høydebasseng. 

Det vil mest sannsynlig være behov for trykkøkning til boligfeltet, men dette må undersøkes nærmere. 

Området er i dag dekket av skog med lav avrenning ved nedbør. En utbygging av området vil føre til 

økt avrenning som må håndteres lokalt. På grunn av at tomten er veldig bratt i enkelte partier vil det 

være utfordrende å plassere tilstrekkelig fordrøyning på tomta. Tiltak som må vurderes er grønne tak, 

avskjærende grøfter parallelt med skissert ny bebyggelse for infiltrasjon og fordrøyning, samt 

eventuelle underjordiske fordrøyningsmagasiner. 

Eventuelle flomveier/vannveier må også ivaretas. 

Kapasiteter i nedstrøms vann- og spillvannsnett antas å være tilstrekkelig for å betjene det nye 

boligfeltet, men må undersøkes. 

 Trafikk 

Tiltaket vil medføre endringer i dagens trafikksituasjon. Planområdet ligger tett opp til et eksisterende 

boligområde og nye adkomstveier vil koble seg på de eksisterende boliggatene. Dette vil føre til økt 

trafikk i eksisterende boligområde.  

Dagens situasjon beskrives med tanke på trafikkmengder og adkomstforhold. Det gjøres en grov 

beregning av trafikken på Rudvangveien basert på antatt antall boliger som benytter denne veien. 

Trafikkavvikling i adkomstkryss vurderes og forhold for gående og syklende beskrives.   

Det beregnes turproduksjon fra ny utbygging på planområdet, og trafikale konsekvenser på 

nærliggende veinett vurderes. Som grunnlag til støyberegninger beregnes ÅDT for nærliggende 

veinett (Rudvangveien og Viksveien) for 0-alternativet samt for fremtidig utbygget situasjon i tillegg til 

en framskriving for valgt prognoseår for begge disse alternativene.  

 Støy 

I forbindelse med konsekvensutredningen av nytt boligområde på Steinsåsen må det gjennomføres en 

støyutredning. Støysituasjonen kan endre seg fra dagens situasjon da det legges til rette for nært 50 

nye boliger i et allerede eksisterende boligområde.  

Støy skal utredes i tråd med Klima- og Miljødepartementets Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging, T-1442:2016, og tilhørende veileder M-128. Utredningen skal gjøres med 
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utgangspunkt i støyberegninger i henhold til retningslinjens anbefalinger. Beregningene skal bygge på 

oppdaterte vegtrafikkdata for valgt prognoseår (minimum 10 års framskriving av trafikktall), både for 0-

alternativet og for fremtidig utbygget situasjon. Formålet med utredningen vil være å vurdere hvorvidt 

planområdet er egnet til boligformål, samt i hvilken grad boligutbyggingen påvirker støybildet på 

eksisterende vegnett. Muligheter for avbøtende støytiltak vurderes på et overordnet nivå ved behov. 

Resultatet fra støyberegningene vil være en del av grunnlaget for vurdering av samlede konsekvenser 

for naturmiljø, nærmiljø og lokal utvikling.  

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) til arealplanen. ROS-analysen er 
kvalitativ, baseres på tilgjengelig informasjon og gjennomføres i tråd med Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og bered-skap sin veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 
og hovedprinsippene i NS5814:2008 Krav til risikovurderinger.  
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 skal analysen vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 

betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 

følge av planlagt utbygging. Forhold til forventet fremtidig klima er en integrert del av analysen. 

ROS-analysen skal identifisere, beskrive og vurdere reell fare i forhold til fastsatte sikkerhetskrav og 
dekke det areal som planen omfatter.  
 
Arbeidsmetodikk og analyse må tilpasses planområdets kompleksitet. Analysen er i hovedsak 

avgrenset til vurdering av ferdig løsning. Dersom det evt. er spesielle forhold knyttet til anleggsfasen 

som avdekkes i fareidentifikasjonen, håndteres også disse i analysen. Resultatene blir presentert i en 

egen rapport hvor det også formuleres risikoreduserende tiltak. 
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 Planprosess og medvirkning 

 Planprosess 

Planprogrammet markerer begynnelsen av planarbeidet. Planprogrammet legges ut på høring 

samtidig som det varsles oppstart av planarbeidet. Videre utarbeides det en reguleringsplan med 

tilhørende konsekvensutredning.  

 

 

 Organisering og gjennomføring av planarbeidet 

Planmyndighet er Hole kommune. Ingen andre kommuner er direkte berørt av tiltaket.  

Norconsult er engasjert for å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning for utvidelse av 

boligområde i Steinsåsen.  

Konsekvensutredningene vil gjennomføres parallelt med utformingen av planforslaget.  

 Medvirkning 

Planprosessen tar utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. Det 

skal legges opp til dialog og informasjonsutveksling mellom tiltakshaver og aktuelle berørte parter 

underveis i planarbeidet.   

Varsling av oppstart og høring av forslag til planprogram  
Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn med en fastsatt høringsperiode (6 uker). 
Samtidig varsles oppstart av arbeid med reguleringsplan og konsekvensutredning. Varsel sendes til 
alle relevante planmyndigheter, samt naboer til eiendommen.  
 
Etter høringsfristen skal forslagsstiller gjennomgå alle mottatte uttalelser, behandle de og utarbeide en 

oppsummering av hvordan uttalelsene vurderes og vil følges opp i det videre planarbeidet. 

Planprogrammet vil samtidig revideres etter behov basert på innkomne uttalelser, og oversendes Hole 

kommune for fastsetting.  

Dialogmøter underveis  
Gjennom planprosessen vil det etter behov og ønske avholdes dialogmøter. Dialogmøter kan 
avholdes med én eller flere aktører. Det skal legges spesiell vekt på informasjon og medvirkning med 
følgende aktører:  
 

• Kommunal planmyndighet  
• Regionale myndigheter  
• Naboer  
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Høring og offentlig ettersyn av planforslag 

Etter at forslag til planforslag med konsekvensutredninger er ferdigstilt, sendes planen til kommunen 

for 1.-gangsbehandling. Når planen blir vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, annonseres saken i avisen 

og relevante myndigheter og berørte parter tilskrives. Frist for å gi uttalelse er seks uker.  

 Planlagt framdrift 

Milepæl Frist 

Planprogram på høring og varsle oppstart av planarbeid November/desember 2018 

Planforslag med konsekvensutredning ferdigstilles og 

oversendes kommunen 

Mars 2019 

Planforslag legges ut til offentlig ettersyn August 2019 

Planforslag vedtas November 2019 

 

 


