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Tomta gbnr. 109/2 og naboer
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Gbnr. 109/1

Gunleik Stevning

Gbnr. 110/1

Ola Tveiten –

grunneier på 

østsida

Noen boliger 

festetomter og 

badeplassen på 

østsida av elva.



Plankartet og byggeområdet : Kombinert bebyggelse og anlegg, 
felt BKB (Undervisning og idrett
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BYA ca. 7000 kvm

Gesimshøyde ca. 16 meter 

250-290 parkeringsplasser

+ 12 HC P.

420 elever

Svømmehall

Idrettshall



Situasjonsplan – prinsipp trafikk – Lilla streker  = gangveier!
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Plankart med bygg under, både ny skole, eksisterende barnehage 
og grendehus
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Kombinert formål Undervisning/idrett, felt BKB

I området skal oppføres skole, flerbrukshall og 
svømmehall med tilhørende anlegg. Grad av utnytting 
skal ikke overstige BYA = 7000 m2. Bebyggelsens 
gesimshøyde skal ikke overstige 16 m over 
gjennomsnittlig framtidig terrengnivå.

Ved søknad om rammetillatelse eller søknad i ett trinn 
skal utomhusplanen også omfatte manøvrerings- og 
oppstillingsareal for skolebusser og nødvendige 
parkeringsplasser.

Det skal avsettes sykkelparkeringsplasser nær 
inngang. Antall skal tilsvare minst 20% ?? av 
elevtallet.

Utearealet skal legges til rette for opphold, lek og 
friluftsaktiviteter  

Den nye skolen 
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Siste versjon av landskapsplan
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Barnehage, felt BBH 

Eksisterende barnehagebygg er regulert med 
nåværende plassering, utforming og høyde. Innen 
viste byggegrenser tillates oppført ny bebyggelse med 
inntil BYA = 400 m².

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende mht. høyde 
og materialbruk. 

Har i dag 822 m2 BYA

Barnehagen - Eksisterende
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«Kiss and ride»
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Forsamlingslokale, felt BFL

Eksisterende bygg, Grendehuset, er regulert med 
nåværende plassering, utforming og høyde. Innen 
viste byggegrenser tillates oppført ny bebyggelse med 
inntil BYA = 400m².

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende mht. høyde 
og materialbruk. 

Grendehuset har et BYA i dag på ca. 880 m2 og 
det gjenstående arealet innenfor byggegrensen er 
på ca. 600 m2. Det oppgitt areal på 400 m2 ekstra 
BYA burde være tilstrekkelig

Grendehuset – Eksisterende 
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Våre plandokumenter har vært sendt på forhåndsuttalelse (regionalt planforum) til regionale myndigheter

➢ Fylkeskommunen hadde følgende merknader:

• Ønske om rekkefølgekrav på gangbroen

• God sykkelparkering

➢ Fylkesmannen hadde følgende merknader:

• Ønske om flere vurderinger rundt sikkerheten til skytebanen.

• Vurdering fra kommunen om sikkerheten mot elveskråningen

• Ønsker rekkefølgekrav for opparbeidelse av lekearealene til skolen.

• Ønske om oppgitte størrelser for lekearealene til skole og barnehage og vurderinger.

• Ønske om bestemmelse på støy for utearealene.

• Ønske om bedre landskapsanalyse 

• Vurdering om det må gjøres naturmangfoldkartlegging av hele planområdet.

Hva har skjedd etter vår forrige presentasjon den 17.10.2017 her?

05.12.2017 Footer 12



Opparbeidelse av gangbru o_SGS5

Gangbro over Lyngdalselva ved Kløftehølen skal stå 
ferdig før det gis brukstillatelse til den 40 
boenheten innenfor reguleringsplanen «Lampeland 
Øst» Plan Id 2013.001

Buskerud fylkeskommune
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Skytebanen har fått hensynsone H360 med 
følgende bestemmelse:

Faresone – Skytebane H360 

Bruk av skytebanen skal skje etter de bestemmelser 
som er fastsatt i Politiets godkjente sikkerhetsinstruks

Det er satt bestemmelser for støy på uteareal

Skytestøy fra skiskytterarenaen til uteoppholdsareal i 
forbindelse med barnehage og skole skal ikke 
overstige anbefalt støygrense gitt i avsnittet om 
reguleringsplaner i støyretningslinja T-1442/2016. 
Grensa gjelder for støy i brukstida til barnehage og 
skole. 

Fylkesmannen – Hva svarer vi om støy og sikkerhet 
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Lekearealer Rekkefølgebestemmelser for å opparbeide 
lekearealene:

Opparbeidelse av veg- og parkeringsanlegg.

Før felt BKB tas i bruk skal følgende anlegg være 
ferdig opparbeidet i samsvar med planen: 
avkjørsel/ veg SKV, SGS1, Lekeareal, Gangveier 
vist innenfor planområdet BKB samt grønnstruktur i 
situasjonsplanen og nødvendige parkeringsplasser

Fylkesmannen - Lekearealer
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ROS – Temaer – Er under arbeid: Eks: Flom! Dette viste vi 17.10 
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I området skal det oppføres skole, flerbrukshall og 
svømmehall med tilhørende anlegg. Grad av 
utnytting skal ikke overstige BYA = 7000 m2. 
Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 16 
m over gjennomsnittlig framtidig terrengnivå. 
Ferdig gulv for skolen skal ikke ligge under 
kote 183,5 moh. Sykkelskur, trafobygg, 
lavo/gapahuker og mindre boder kan plasseres på 
utsiden av byggegrensen.

Hva kom vi til i forhold til Flom?
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179

176-177 

moh i elva

182 

moh



Risikoreduserende tiltak
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Støy – standplass !
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Foreløpige  Tegninger plan 1 etg.  - Fasader
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199,5 moh

Sydvest

Sydøst



Fasader
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Takk ! 

Spørsmål ?


