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Forprosjekt for skoleområdet – Nyskapende uteanlegg
Beskrivelse til situasjonsplan – 4
Datert 02.11.2015

1. Prosess
Etter at prosjektet startet opp våren 2015 har det vært foretatt befaringer innenfor planområdet, det har vært
flere prosjektgruppemøter, arbeidsseminar med ungdomsskolen og NØVGS, samt innspill fra arbeidsgruppa
underveis. Et foreløpig planutkast har vært på høring, der alle berørte parter har fått uttale seg om
planforslaget. Hedmark fylkeskommune ved idrett og kultur har uttalt seg om planen, og har deltatt på befaring
i planområdet. Hedmark fylkeskommune har vært og er svært positive til planene.
Prosjektgruppa er satt sammen av brukere og eiere med interesser i området. Alle har kommet med sine
spesifikke ønsker for framtidig opparbeiding og bruk. Noen behov er mer akutte enn andre. Det er prøvd å ta
hensyn til intern og ekstern trafikk, små og store elever, fritidsaktiviteter, undervisningsareal,
rekreasjonsområder, parkeringsplasser, sykkelparkering, bussoppstilling og vegetasjonsområder.
Utfordringen har vært å tilpasse ganglinjer, aktivitetsområder og parkeringsplasser. Parkeringsplassene tar stor
plass, og det er mange inngangssoner som skal tas hensyn til.
Planen var på uformell høring fra 24.09.15 til 15.10.15, der berørte parter fikk muligheter til å sette seg inn i
planforslaget. Det kom mange konstruktive og gode innspill til planen:
 I grove trekk er det enighet om å trekke all parkering bort fra «Holmenplassen». Dette området ønskes
bilfritt.
 I tillegg er det stort ønske om solide og overbygde sykkelparkeringsplasser.
 Ganglinjene må planlegges og etableres der det vil være naturlig å gå, langs de korteste og raskeste
linjene.
 Gangveglinjer og rulleskitrasé må trekkes helt fram til Holmenplassen.
 Det er stort ønske om kunstgrasbane inne på Holmenplassen (gjerne 40 m x 60 m).
 Hovedparkeringsplass for biler må etableres i Sjukehusskogen (jf reguleringsplanen for området)
 Det er ønskelig med ulike aktivitetsområder mellom Holmen og ungdomsskolen. Det bør være
områder for uorganisert aktivitet, og apparater/elementer som stimulerer jenters aktivitet spesielt.
 Det må også være plass for annen ballaktivitet enn fotball.
 Det er ønskelig med mer aktivitet på sørsiden av NØVGS.
 Avsettingsområder (kiss and ride) må vurderes utenfor barneskolen og videregående
 Varelevering må tas hensyn til ved hver av institusjonene, samt HC-parkering
Prosjektgruppemøte 27.10.2015 drøftet innspillene til planen, og foretok nødvendige avklaringer og
konklusjoner. Situasjonsplanen er endret i henhold til siste prosjektgruppemøte.
Forprosjektet omfatter situasjonsplan for skoleområdet med tilhørende kostnadsoverslag for delområder.
Kostnadsoverslagene skal benyttes i søknadsprosesser og som grunnlag for investeringsbudsjetter.

2. Planområdet:
Planområdet er stort og omfattende, med mange komplekse problemstillinger. Det er ulike behov hos de
forskjellige brukerne innenfor området. Det er likevel en del felles ønsker for utforming av «skoleområdet», se
over.
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Planer for svømmeanlegg er lagt inn i grunnlaget. Dette er med på å legge føringer for utforming av
Holmenplassen.
På grunn av størrelsen på området, er planen i målestokk 1:1000 (A1-format). Dette gjør at detaljeringsgraden
begrenses noe. Deler av planområdet er forstørret opp.

3. Situasjonsplanen:
AV- OG PÅSTIGNING:
«Kiss and ride»/av- og påstigningsplass er etablert langs Ringveien, utenfor Tynsethallen. Denne kan benyttes
av ungdomsskolen, og av barneskolen.
I situasjonsplanen er det vist tilsvarende av- og påstigningslomme ved ny parkeringsplass for videregående (på
sørsiden av Sjukehusveien).
Utenfor barneskolen, i Arnemoveien, legges det opp til en tilsvarende stopp-lomme, samt muligheter for
«snuplass», slik at en unngår rygging i krysset Arnemoveien/Holmengata. Dette forutsetter at ordinær
(lærer-)parkering flyttes fra dette området. Parkeringsplass for barneskolen vil være i sjukehusskogen. Dette
gjelder også for foreldremøter på kveldstid, samt foredresamtaler og andre møter på barneskolen.
STENGNING AV GATER:
Skolegata foreslås stengt for gjennomkjøring. Det legges opp til varelevering til ungdomsskolen fra
Ringveien/Skolegata, ved det nordre hjørnet av skolebygningen.
I planen er det vist HC-parkering i samme område, der det er avsatt oppstillingsplasser allerede i dag.
HC-parkering og varelevering må ikke komme i konflikt med hverandre.
Ansatteparkering for ungdomsskolen flyttes til sjukehusskogen. Parkeringsplass for møter og kveldsaktiviteter
ved ungdomsskolen vil også være i sjukehusskogen.
Skolegata foreslås stengt med bom, rett utenfor administrasjonsinngangen til ungdomsskola. Bommen må
kunne åpnes for varelevering og spesialtransport til Tynset barneskole og Tynset ungdomsskole.
Fortauet langs østsiden av Skolegata (fra barneskolen og ned til Ringveien) foreslås utvidet. Dette gjør gang- og
sykkeltrafikken i området tryggere og enklere. Fotgjengerovergangen fra Skolegata ned mot sentrum foreslås
justert vestover slik at fotgjengerfeltet kommer i forlengelsen av fortauet langs Skolegata. For å redusere farten
på sykkeltrafikken, kan kryssingen skje via en slusing/bom. Trafikklys vil også være et trafikksikkerhetstiltak.
Holmengata foreslås stengt for gjennomkjøring fra Skolegata til Aumliveien. Kun kjøring til eiendommene
tillates. Dette vil redusere mye av den biltrafikken som foregår der i dag, og sikkerheten for fotgjengere og
syklister vil bli mye bedre.
PARKERINGSLØSNINGER:
Hovedparkeringsplassen vil være i sjukehusskogen, i tillegg til nye parkeringsplassene som er opparbeidet
rundt NØVGS. Det er lagt opp til HC-parkering knyttet til hver enkelt skole/institusjon. HC-plassene er lagt så
nære opp til inngangssonene som mulig. For hallene er det planlagt HC-parkering langs østsiden av
Holmenhallen. Inntil ny svømmehall blir realisert, vil det være HC-parkering, som i dag, foran Tynsethallen og
«Friskliven».
I sjukehusskogen er det høy utnyttelse av parkeringsplassene, samtidig som det legges opp til en god del
trevegetasjon, spesielt mot Holmen, og gangvegen fra Haverslia.
I sjukehusskogen skal ordinær parkering for barneskolen, ungdomsskolen, Holmenbygget, Tynsethallen og
Holmenhallen være. I tillegg vil sjukehuset disponere en del plasser i sjukehusskogen.
HC-parkering knyttets til de ulike institusjonene.
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GANGVEGER:
Fra Haverslia er det gangveg gjennom planområdet og ned mot sentrum. Det er ønskelig at
gjennomgangstrafikken ledes langs parkeringsplassen i sjukehusskogen, på sør- og østsiden av Holmen, videre
langs Skolegata og over Ringvegen. Det er viktig at den gjennomgående traséen er tydelig og trafikksikker.
Den interne gangtrafikken vil ledes gjennom området, på vestsiden av Holmenbygget, med flere forgreninger til
de ulike skolene og hallene.
Det er vist dobbel gangvegbredde fra undergangen i Haverslia, opp Sjukehusbakken og fram til Sjukehusveien
(jf reguleringsplan for området), derfra videre inn på Holmenplassen. Det er tenkt 3m asfaltert gangveg + 4,5m
rulleskitrasé. Rulleskitraséen vil kunne kjøres med løypemaskin på vinteren, noe som muliggjør skigåing fra
hallområdet og ut i løypenettet på Tynset. Tilsvarende vil rulleskiløypa føres fra Holmenplassen og fram til
undergangen i Haverslia, og videre gangvegen til Bekkmoen, Grendeveien opp til Bjønnkroken, turveien
ovenfor boligene i Bjønnkroken og inn på lysløypetraséen og opp til Haverslia skistadion.
Det er også vist tilgang til ake- og skilekområdet – Sandvollskoia og NØVGS fra gangvegen/Sjukehusbakken.
Fra bussoppstillingsplassen er det vist fortau langs sørsiden og østsiden av Holmenhallen, fram til
Holmenplassen – og derfra videre til de ulike hallene og skolene. Ved å legge ganglinjen inn mot bygget, unngår
en å krysse kjøreveg. Det er nødvendig med tilpasninger mot Holmenhallen. Fortauet må ha nødvendig bredde
for god framkommelighet. Mot barneskolen er ganglinjen markert med forskjellig dekke/ledelinjer og trapp i
amfiet.
AMFI
Langs hele østsiden av Holmenplassen er det planlagt amfi som tar opp høydeforskjellen mellom plassen og
områdene foran Holmenbygget (Domstolene og Opplæringssenteret). Amfiet kan benyttes som:
 Tribune ved arrangement
 Uterom for undervisning
 Sitteplasser
 Trapp
 «Festplass»
For å kanalisere trafikken gjennom planområdet er det lagt opp til to trapper i amfiet. Trappene er plassert på
de stedene hvor det mest sannsynlig vil danne seg snarveier, både for å komme seg til å fra skolene, og til og
fra hallene.
Amfiet er tenkt opparbeidet i tre/sviller, og med grusdekke i bakkant av svillene. Opptrinnet må være i sitte
høyde, mens inntrinnene kan være romslige.
HOLMENPLASSEN:
Det er planlagt ny kunstgressbane på den sørligste delen av Holmenplassen. Denne er 30m x 50m.
Aktivitetsområde for skøyter (islegging), basketball og annet ballspill er plassert nord for kunstgrasbanen.
Ny HC-parkering er vist langs Holmenhallen (langsgående parkering).
Det legges opp til gode og solide sykkelparkeringsplasser nær inngangssonene. Sykkelparkeringen vil
fortrinnsvis være for Holmen- og Tynsethallen, samt Tynset friskliv.
Det er viktig å opprettholde utrykningsvei og framkommelighet for varelevering fram til inngangen til
svømmehallen.
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Det er planlagt treplantinger langs adkomsten til Holmenplassen/hallene og ved parkeringen sør for
Holmenhallen.
UTENFOR HOLMEN:
Langs vestsiden og på sørsiden av Holmenbygget er det vist grønne, parkmessige områder. Her er det tenkt
grasdekte flater, trevegetasjon, benker, bord og folkehelsepark. Her vil det være områder som stimulerer til
fysisk aktivitet/lek (lavterskel), men også muligheter for å sitte ned og se på aktiviteter på Holmenplassen.
Områdene skal kunne brukes av både ungdomsskolen, Holmen og av Tynsets befolkning for øvrig.
Forslag til apparater vil være fugleredehuske, klatre-, slenge- og balanseapparater.
Områdene bør ha vegetasjon som skjermer og danner «romfølelse», men samtidig gi utsyn til aktiviteter rundt.
(Se og bli sett.)
En god del av de store furutrærne bør tas vare på. Det er tenkt at noen av disse trærne kan stå på plassen/i
gangvegtrasséen, utenfor inngangen til Domstolene.
Nord for Holmen, mot ungdomsskolen er det planlagt «Tuftepark». Dette er apparater som kan brukes til ulik
trening. Området ligger eksponert, og her vil den som oppholder seg bli lagt merke til/være synlig for de som
ferdes i området. Vollyball-bane etableres ved siden av «Tufteparken».
Sykkelparkering etableres ved begge inngangssonene til Holmen (både fra Skolegata og fra Holmenplassen).
Sykkelparkeringen bør være overdekt.
UNGDOMSSKOLEN:
Utenfor hovedinngangen til ungdomsskolen er det vist nye, lange benker, treplanting med runde benker,
buskplanting og fargelagte flater i asfalten. Det legges opp til utendørs bordtennis, sjakk og balanseapparater
utenfor inngangssonen. I dette området er det også vist et møbel som er en kombinasjon av sittebenker, amfi
og scene. Dette vil være en plass å sitte, scene for opptredener, plass for undervisning, mm.
Sykkelparkeringen langs sørsiden av skolebygget flyttes til tidligere ansatteparkering på østsiden av skola.
Størstedelen av sykkelparkeringen bør være overdekt. Denne vil kunne brukes som sparkoppstilling om
vinteren.
BARNESKOLEN:
Det legges opp til nye, overdekte sykkelparkeringsplasser for barneskolen. Det er vist plasser både ved
Skolegata (vis a vis ungdomsskolen), og langs Holmengata. Sykkelparkeringen vil kunne brukes til
sparkoppstilling på vinteren.
Ved kunstgrasbanen er det planlagt amfi (som ved Holmenplassen, men i mindre skala). Dette vil fungere som
tribune og kan brukes i undervisningssammenheng.
Det er planlagt satt opp en ny «jungel», i nærheten av den gamle, da denne er svært slitt.
Den ene sandkassa er vist flyttet. Dette gir plass til nye lekehus der sandkassa står i dag. I tillegg er det ønske
om snurrestoler, som er planlagt mot Arnemoveien.
Asfaltflata på vestsiden av skola bør fortsatt være åpen for fri aktivitet og lek.
Varelevering og spesialtransport vil ha adkomst via bom i Skolegata. HC-parkering foregår ved nordøstsiden av
skolebygget.
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NØVGS:
Mellom eksisterende volleyballbaner og kantina, legges det opp til etablering av Sansehage og flere
benker/bord for opphold. I tillegg er det planlagt «Tuftepark»/basisløype gjennom dette samme området.
Disse aktivitetene vil gjøre områdene mer attraktive og det vil bli mer aktivitet på den solrike siden av skola.
Frisbee-golf er planlagt langs deler av gang-traséen på sørsiden av sjukehuset, langs Sjukehusbakken og opp til
sjukehusskogen/Holmenplassen.
Ved skilekområdet/Sandvollskoia er det vist gapahuk. Denne kan benyttes både av NØVGS og av barneskolen,
som ofte bruker området på vinteren. I tillegg vil turlaget og idrettslaget ha glede av denne.
SØPPELKONTAINERE:
Planområdet omfatter flere institusjoner/skoler. Alle disse har behov for søppelhåndtering. I dag står det flere
store containere plassert innenfor planområdet. Det er ønskelig å fjerne disse fra dagens plassering.
I situasjonsplanen er det vist en felles miljøstasjon som tar hånd om alt avfall fra barne- og ungdomsskolene,
Holmenbygget, hallene og Tynset friskliv. Miljøstasjonen er planlagt plassert i Sjukehusskogen. En alternativ
plassering er vestsiden av Holmenhallen, langs Ram Østgårdsgate. Det legges opp til en nedgravd løsning, med
sortering av ulike fraksjoner.
VURDERT, MEN IKKE TAtt MED I PLANEN:
Skateanlegg/ramper er drøftet i prosjektgruppa, og med de respektive brukerne. Det er ikke kommet opp
spesielle ønsker føringer på skateanlegg, og dette er derfor ikke prioritert i denne omgang.
Sykkelløype/BMX er vurdert i prosessarbeidet, men det har ikke kommet ønsker om et slikt anlegg.
Prosjektgruppa har derfor ikke prioritert et slikt anlegg i denne omgang.

02.11.2015
Stine Ringnes
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