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  INNLEDNING 

Eidsvoll kommune har vedtatt å igangsette reguleringsarbeid for å kunne bygge ny Vilberg 
barneskole på Tynsåkjordet. Det er forventet en solid økning av elevtallet innen 2030 og det 
er behov for ca. 540 elevplasser mot dagens ca. 350.  
 
Nødvendig areal til en barneskole med 550 elever er omlag 40 da, skolebygg og dobbel 
gymnastikksal vil få et bruksareal på ca. 7500 m², reguleringen vil også legge til rette for en 
flerbrukshall som alternativ til gymnastikksal.  
 
I dette notatet redegjøres det for gjennomført konsekvensutredning etter plan- og 
bygningsloven § 4-2 med særskilt beskrivelse og vurdering av størrelsen på areal avsatt til 
ny skole på bakgrunn av at den vil beslaglegge dyrket mark på Tynsåkjordet. 
Konsekvensutredningen er utført etter retningslinjer gitt i Forskrift om konsekvensutredninger 
og er en del av planmaterialet som skal legges fram for politisk behandling. 
 
Hensikten med konsekvensutredninger er å få oversikt over vesentlige konsekvenser en 
utbygging i tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent under utarbeidelse 
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av planen og når det fattes vedtak. Resultatene av utredningen og beskrivelsen av 
eventuelle avbøtende tiltak vil legges til grunn for innholdet i planforslaget. 

 
Fig. 1: Planområdet for «områdeplan Vilbergområdet» er vist med tykk stiplet linje, analyseområdet er vist med 
rød skravur. 

 ALTERNATIVER OG METODE 

 
 
 

 

 

 

 

 

Det vil her kun bli gjennomgått prinsipper basert på kjente skolebygg, det er ikke foretatt 
noen form for prosjektering eller skisseprosjekt for ny skole. 

Fra planprogrammet: 

Arealbehovet til ny skole med tilhørende infrastruktur vurderes for å se om en 
effektiv arealbruk kan redusere byggeområdet og arealet som medgår til 
infrastruktur for å bevare matjord. 

Utredningsbehov og metode: 
Det vil bli vurdert ulike konsepter for ny skole og adkomst til denne. Alternativer 
må vurderes både i forhold til jordvern, drift av skolen, gode uteområder, trygg 
trafikkavvikling og estetisk til omgivelsene.  
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 DAGENS SITUASJON: 

Tomten for ny skole består av jordbruksareal, hvor noe er dyrket mark og annet er små 
ravinedaler med skog og kratt/tett under vegetasjon. Ravinedalene er ikke egnet til utbygging 
men kan fungere som et tillegg til det opparbeidede utearealet rundt skolen. 

Adkomsten er fra Tynsåkveien, en kommunal vei med fartsgrense 50 km/t og bredde 12 m 
herav 3 m gang/sykkelvei og 5,5 m kjørebane. 

I øst grenser området mot Tønsåker gård, i vest mot et mindre boligfelt og Eidsvoll 
videregående skole. 

 
Foto viser Tynsåkveien sett mot øst og Tønskåker gård, byggeområde for ny skole til venstre. 

 AREALBEHOV VED ULIKE LØSNINGER. 

4.1 Fotavtrykk bygg. 

Bruksarealet for et nøkternt skolebygg og dobbel gymnastikksal vil være ca. 7500 m². Dette 
arealet kan bygges på ulike måter som har ulikt foravtrykk og ulike kvaliteter. 

Vi har sett på to prinsipielt ulike alternativer. En åpen smal form i 1 ½ etasje og en strengere 
mer kompakt form i 2 ½ etasje.  
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Røråstoppen skole, litt under 4000 m² BRA.     Bondi skole, 8000 m² BRA. Ill: Asplanviak kartet 

   

Illustrasjon som viser de to skolene plassert på Tynsåkjordet. Røråstoppen skole er doblet for å fa likt antall m² 
bruksareal som Bondi skole. 

 
Røråstoppen skole i Re: 
En åpen skole i 1 ½ etasje, hvor de enkelte basene har skjermet direkte utgang til lekeareal 
og skolegård. Skolen er tegnet av Ola Roald AS i samarbeid med Futhark arkitekter og fikk 
Statens byggeskikkpris i 2005. Skolen er på 3880 m² og har i dag 180 elever. Bygget får mye 
dagslys inn ved at det er en smal bygningskropp som med sine mange innhuk danner mange 
fine lune uterom. Utformingen tar mye areal, og på Tynsåk vil en skole bygget på denne 
måten gjøre at det ikke blir særlig mye areal igjen innenfor det regulerte området til en 
eventuell senere utvidelse av skolen. 
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Foto fra arkitektens hjemmesider. 

 
Plan av underetasje. Ill: Futhark as 

Bondi skole i Asker: 
Dette er en mer arealeffektiv og kompakt skole med 2 ½ etasje, den ½ etasjen er 
underetasje med gymsal. Skolen er på 8000 m² og har i dag 450 elever, er bygget for 550 
elever. Inngangene betjener flere klasserom, og bygningskroppen er bredere slik at 
rommene får ensidig belysning. Med en kompakt løsning som dette vil det være mulig å 
utvide skolen innenfor det avsatte planområdet på Tynsåk. 

   
Foto fra entreprenørens hjemmesider. Den delen som har underetasje er lengst bak på venstre bilde. 
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Plan av 1. etasje Bondi skole. Illustrasjon: SG arkitektur. 

4.2 Fotavtrykk stoppested for skolebusser 

Trafikk situasjonen er konsekvensutredet som eget tema, men arealbruken for stoppested for 
skolebusser på selve skoletomten tas med her. I dag er det 6 skolebusser som stopper 
samtidig på Vilberg barneskole, arealbruken for ny skole vil derfor i stor grad bli påvirket av 
arealet som medgår til trafikksikker plassering av skolebusser og henting/bringing av elever 
med privatbil.  

       
Prinsipper for plassering av 6 skolebusser, alternativet til venstre er mest trafikksikkert med tanke på de som går 
av og på bussen. 

Vi har sett på to løsninger med fullgode snumuligheter, en hvor bussene stopper på en rekke 
parallelt med Tynsåkveien og en hvor de står i en oval vinkelrett på Tynsåkveien. 
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Arealet som medgår er omtrent det samme, men løsningen parallelt med Tynsåkveien vil 
være mer trafikksikker og kan legge til rette for fleksibilitet med hensyn til en trinnvis 
utbygging av skolen dersom dette skal skje østover.  

Løsningen vinkelrett på Tynsåkveien vil danne et markert skille mot Tynsåker gård og vil 
begrense muligheten for trinnvis utbygging denne veien. Dette medfører at arealet som 
dyrkes lengst øst i planområdet uansett vil bli tatt i bruk til byggeformål samtidig med at 
skolen bygges. 

En tredje løsning er at bussene får en snuplass i kanten av veien, på skoleområdet, men 
parkerer langs Tynsåkveien. Dette gjør at alle bussene må kjøre sydover ut fra buss stoppet. 
Denne løsningen krever mindre areal enn de to andre, men er mindre fleksibel og kan skape 
forsinkelser for annen trafikk på Tynsåkveien. 

  
Prinsipp for plassering av 6 skolebusser langs Tynsåkveien med mulighet for å snu i en utvidelse av veien. 
Bussene kan kun kjøre sydover ut fra buss stoppet. 

4.3 Arealbehov og etappevis utbygging 

Skolen bør kunne bygges ut i etapper, med nok regulert areal til en senere utvidelse. Dette 
vil måtte utredes grundigere i forbindelse med forprosjekt for nye skole, da forhold som 
universell utforming, sol og terreng ikke er utredet i detalj.  

Kravene til universell utforming av uteområdene medfører begrenset mulighet å benytte 
ravine områdene. Adkomst til skolen og uteområdet skal ha maksimum fall 1:20 og området 
skal opparbeides slik at alle har mulighet til å delta, ravineområdene kan utgjøre et verdifullt 
tillegg til det opparbeidede utearealet, men ikke erstatte dette. 

Det er i utgangspunktet to klare alternativer for utvidelse etter første byggetrinn, enten med 
senere utvidelse nordover, eller med senere utvidelse mot øst. Fordelen med senere 
utvidelse mot øst er at da kan den ubebygde delen av jordene kanskje drives frem til 
utvidelsen gjennomføres.  

 
  



  NOTAT 
Side 8 av 10 

Eidsvoll Kommune  Asplan Viak AS 
 

 
Mulig løsning for skole med bussene plassert på eget område parallelt med veien, her vist med Bondi skole som 
eksempelbygg og utvidelse østover (hovedinngang flyttet). 

  
Mulig løsning for skole med bussene plassert på eget område parallelt med veien, her vist med Bondi skole som 
eksempelbygg og utvidelse nordover. 
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4.4 Vurdering av alternativene i forhold til tema 

Landskap og klima - uteområder 
Terreng og grunnforhold medfører at det er naturlig med en utbygging hvor hovedaksen 
legges nordover langs ryggen i terrenget, dette gir også større mulighet for vindskjerming av 
uteområdene nærmest skolebygget. En slik løsning vil også medføre at uteområdene i stor 
grad kan være på en side av skolen hvor det er sol uten at de ligger langs trafikken i 
Tynsåkveien.  

En utbygging langs Tynsåkveien, på tvers av ravinedalene, vil på den andre siden forsterke 
draget i dette landskapsrommet, og skape et tydelig skille mellom publikumssiden og den 
private siden av skolen. Den største ulempen her er at uteområdene lett kan bli skyggefulle 
og utsatt for vind. 

Drift av skolen 
Det har vist seg lite hensiktsmessig å drifte et skolebygg som er over 2½ etasje. Mulighetene 
for en enkel planlagt utvidelse av skolebygget vil ha stor betydning for senere drift og bruk. 
Det er vist mulig plassering av serviceinngang til skolen og flerbrukshallen, uten at disse på 
noen måte er prosjektert. Varetransport bør komme inn via adkomst til parkeringsplass for å 
unngå en ekstra bilkryssing over gang/sykkelveien langs Tynsåkveien og konflikt med interne 
gangveier, dette vil være enklest i et alternativ som bygges ut nordover. 

Estetisk - høyde 
Et bygg i 2 til 2 ½ etasje vil ruve mer i landskapet enn et som er en etasje lavere, man må 
likevel forutsette at arkitektene som skal tegne skolen greier å forme denne på en måte som 
gjør at den forholder seg til omgivelsen på en god måte. De høye byggene på Tønsåker gård 
og den eldre bebyggelsen i vest gjør at en høy skole kan virke mer tilpasset omgivelsene 
enn en som er lav.  

Jordvern 
De skisserte parkeringsløsningene viser at en utbygging hvor hovedaksen legges nordover 
sannsynligvis gir minst fleksibilitet i forhold til drift av jorden frem neste byggetrinn, men dette 
bør utredes sammen med prosjekteringen av ny skole. For å kunne fortsette dyrking på 
gjenværende jorde inntil siste byggetrinn skal starte, bør byggetrinnet plasseres slik at det får 
bred sammenheng med jordet i øst. Antallet parkeringsplasser og hvor disse plasseres vil 
også spille inn her.  

Det trekantede dyrkede arealet nord for varslet plangrense vil ikke være mulig å nå uten å 
kjøre over skoletomten, det foreslås derfor at dette arealet innlemmes i skoleområdet 
samtidig som et areal nærmere gården tas ut av planen. Jordvern er utredet i egen 
konsekvensutredning. 

Trygg trafikkavvikling 
En løsning med bussoppstilling og snumuligheter i begge ender parallelt med Tynsåkveien 
vil være mest trafikksikkert for bilister. Adkomst til parekingsplass bør være separat fra 
bussenes areal. Gang og sykkelveien legges innenfor bussoppstillingsplassen slik at det er 
kun driftsadkomst, adkomst til parkering og flerbrukshall som krysser gang/sykkelveien. 
Trafikk er vurdert i egen konsekvensutredning. 
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 OPPSUMMERING: 

5.1 Alternativer 

 Bussparkering vinkelrett på Tynsåkveien vil ta mer areal enn en parallelt med veien. 
 Bussparkering i Tynsåkveien vil ta minst areal men medfører at alle bussene må 

kjøre ut sydover, og kan skape forsinkelser på Tynsåkveien. 
 En lav skole med bussparkering parallelt med Tynsåkveien vil kunne bygges ut 

etappevis men vil ikke ha mulighet til senere utvidelse. 
 En lav skole vil har mindre dominerende fjernvirkning og vil gi elevene mange lune 

uteplasser (og kanskje lærerne dårlig oversikt). 
 En høy skole med bussparkering parallelt med Tynsåkveien vil enkelt kunne bygges 

ut etappevis og ha mulighet for senere utvidelse. 
 En høy skole vil ha en ganske markant fjernvirkning og uteområdet krever mer 

omtanke ved utarbeidelse for å gi elevene et hyggelig utemiljø enn ved det lave 
alternativet. 

 For å kunne fortsette dyrking på gjenværende jorde inntil siste byggetrinn skal starte, 
bør byggetrinnet plasseres slik at det får bred sammenheng med jordet i øst. 

5.2 Ytterligere utredningsbehov:  

I forbindelse med søknad om rammetillatelse skal det leveres en utomhusplan som viser 
behandling av uteområdene og trinnvis utbygging. Løsning for buss og bringe/hente elever 
med privatbiler må inngå i utomhusplanen og illustreres med sporingskurver og kjøreretning. 
Det bør her også beskrives mulighetene for å dyrke deler av arealet frem til siste 
byggetrinn/senere utvidelse er gjennomført. 

5.3 Anbefalt løsning:  

Det anbefales at hele det avsatte området blir regulert til skole med tilhørende infrastruktur 
og grøntområder. Ettersom arealet er for lite til å kunne utvide senere om man nå bygger i 
1½ etasje anbefales det at reguleringsplanen legger til rette for bygg i inntil 2 etasjer + 
underetasje for å få ned tomtearealet som er nødvendig for å bygge ny skole, samtidig som 
man legger til rette for en senere utvidelse av skolen. Løsning for buss og plassering av 
adkomst for anlegg for å bringe/hente elever med privatbiler må avklares i planprosessen og 
vises på plankartet eller i planbeskrivelsen dersom det ikke blir krav om detaljregulering. 
Dette innebærer en avklaring om hvilken rute skolebussene skal ta inn og ut av buss stoppet. 


