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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. Forslag til reguleringsplan vil legge til rette 
for en flerbrukshall som alternativ til gymnastikksal. Det vil også legges til rette for utvidelse 
av eksisterende ungdomsskole innenfor dagens skoleområde. 
 
I dette notatet redegjøres det for gjennomført konsekvensutredning etter plan- og 
bygningsloven § 4-2 med særskilt beskrivelse og vurdering av planens virkninger for barn og 
unges oppvekstvilkår. 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 
av planen og når det fattes vedtak. Resultatene av utredningen og beskrivelsen av 
eventuelle avbøtende tiltak vil legges til grunn for innholdet i planforslaget.  
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 ALTERNATIVER OG METODE 

0-alternativet (alt E i planprogrammet) er referansen som tiltaket i planforslaget (alternativ C i 
planprogrammet) skal ses i forhold til. Basert på prognosen for elevtall i området er det ikke 
relevant å vurdere et alternativ uten utbygging. 0-alternativet er derfor dagens situasjon med 
forslag om tilbygg til eksisterende skole.   

 

 

Figur 1: Illustrasjonsprosjekt for utvidelse av eksisterende Vilberg skole, utført av Pir II. 

 
0-alternativet innebærer en utbygging av dagens skole til en tre parallell skole med kapasitet 
til 550 - 590 elever, inkludert ny gymsal/flerbrukshall.  
 
Adkomst og parkering er foreslått lagt om med ny adkomstveg til skolen direkte fra 
Sundgata. Dette vil gi en adkomst til den illustrerte parkeringen ved ny flerbrukshall som er 
langt brattere enn kommunens veinorm og med et vanskelig kryss ved Sundgata. Det er ikke 
foreslått endringer i gang/sykkelveier. 
 
Kommunestyret hadde 6 ulike alternativer for Vilberg skole til vurdering. Begrunnelsen for å 
velge alternativ C for videre utredning er basert på en helhetlig vurdering av pedagogiske 
forhold, kostnader ved utbygging og drift, boligmønster, transportbehov, hensyn til barn og 
unge og hensyn til utvikling av Eidsvoll sentrum. Det ble også lagt vekt på avstanden mellom 
bolig og skole. 
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Figur 2: Illustrasjon av planforslaget, mulig plassering av ny Vilberg skole på Tynsåkjordet. 

 

Metode 

Konsekvensutredningen vil ha to hovedtrinn som utredes:  
 

• Beskrivelse av dagens situasjon  

• Beskrivelse og vurdering av tiltakets effekt på og konsekvenser for barn og unges 
oppvekstvilkår. 

 
Fremgangsmåte:  
Kartlegging av dagens bruk av området er gjennomført ved dokumentgjennomgang, befaring 
gjennom området og informasjon fra medvirkningsarbeidet med barn- og unge samt 
informasjon fra kommunen. Eksisterende bruk av arealene og planens virkninger for barn og 
unge beskrives.  For å unngå eventuelle negative hendelser redegjøres det for hvilke 
avbøtende tiltak som bør iverksettes.  
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 MEDVIRKNINGSARBEID MED BARN OG UNGE 

Høsten 2015 ble det gjennomført et fremtidsverkstedet med elever fra elevrådet ved Vilberg 
barneskole. Hensikten var å hente inn kunnskap fra skolebarna om deres 
hverdagserfaringer, ønsker, tanker og visjoner for en fremtidig skole som innspill til arbeidet 
med reguleringsplan for Vilbergområdet med skolene på Eidsvoll, Sundet. Problemstillinger 
som ble belyst gjaldt skolen, både skolebygningen og uteområdene, og veiene til og fra 
skole/hjem/fritidsaktiviteter.   

Tema som særlig ble drøftet innledningsvis handlet om skolevei, trygghet, gang, sykkel, 
bilkjøring og parkeringsproblemer. Elevene pekte på kartet hvor de bor, tar skolebuss fra, 
skoleveien, forslag til trafikktiltak osv. De fleste bor i gangavstand fra skolen. 

 

Figur 3 llustrasjon av eksisterende gangvei og fortau, påført innspill fra deltakerne. 
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Det ble gjennomført en befaring med elevene i området fra Vilberg skole opp Tynsåkveien til 
den nye skoletomten på Tynsåkjordet. Tilbaketuren gikk langs Vilbergveien forbi 
videregående skole, ungdomskolen og barnehagen. Underveis ble mange ulike tema 
diskutert og elevene la særlig lagt vekt på følgende som viktig for barn og unge i 
planarbeidet: 

1. Det er behov for sammenhengende fortau og gang/sykkelveg på begge sider av 
Tynsåkvegen, fra Tynsåk til Hagalykkja (vegen til VGS og ungdomsskolen). Med 
dagens situasjon må syklende ut i vegen fordi det er så mange fotgjengere på 
fortauet og det er ikke sykkelveg her.   

2. Det er behov for å utbedre eksisterende fortau slik at de blir bredere. 
3. Det er behov for planfri kryssing for fotgjengere på Tynsåkvegen. Mange av elevene 

kommer i dag syklende fra syd-øst og må krysse vegen før de kommer over på 
fortauet eller til skoleområdet (dette vil ikke endre seg med ny skole). Det er vanskelig 
å krysse Tynsåkvegen fordi bilene kjører så fort (80 i 60 sone). Det hjelper ikke med 
opphøyet gangfelt (ved ny skoletomt). 

4. Det må innføres lavere fartsgrenser i skoleområdene; for eksempel foran barneskolen 
bør det være 30/40 sone og lav hastighet i vegen til VGS hvor det kjøres altfor fort. 80 
sone ved Holsletta (utenfor planområdet) medfører at man ikke får lov til å sykle til 
skolen. Her bør farten senkes. 

5. Det er viktig å merke opp gangfeltene (malingen var slitt bort på de fleste vi benyttet) 

 REDEGJØRELSE FOR 0-ALTERNATIVET 

0-alternativ er dagens skolebygning med utvidelse gjennom forslag om tilbygg. 0-alternativet 
vil bli vurdert i forhold til planforslaget (alternativ C) for ny skole på Tynsåkjordet.  

For å beskrive barn og unges bruk av de ulike deler av planområdet som grunnlag for 
vurdering av planforslagets konsekvenser, har vi tatt utgangspunkt i noen sentrale 
målpunkter innenfor planområdet. Målpunktene er relatert til de områder som elevene som 
hovedregel ferdes. Det er særlig fra hjemmene og til og fra skolene, venner og familie, 
fritidsaktiviteter, turmål og sentrumsområdet. 

Hele planområdet består av landbruksareal, barnehage, skolebygg, idrettsanlegg, 
trafikkareal og private eneboliger med romslige hager. Store deler av planområdet er bygget 
for bruk av barn og unge og som de benytter i dag. 

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. 
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4.1 Boligområder 

Vilberg skolekrets ligger øst for Vorma og har elever fra et omland inntil 14 km fra skolen. De 
fleste av elevene kommer fra Finnbråtengrenda/Brennhaugen/Styrigrenda og sentrum av 
Eidsvoll. Om lag halvparten har rett på skoleskyss med dagens plassering.  
 

4.2 Skolene  

De tre skolene samt idrettsanlegget ligger innenfor planområdet i nærheten av hverandre 
med 5-10 min gangavstand mellom.  Vilberg barneskole ligger lengst syd i planområdet 
nærmest sentrum av Eidsvoll. Ungdoms- og videregående skolene ligger ovenfor mot den 
nye skoletomten.  

Vilberg skole vil få et tilbygg som gir utvidet skolekapasitet og en ombygging som vil gi bedre 
strukturer og læringsalternativer.  Skolens uteområde vil ikke kunne gis en fullverdig 
universell utforming og vil være preget av at det ligger ved et relativt trafikkert trafikk kryss 
nær sentrum. 
 

4.3 Skoleveger og trafikksikkerhet 

En ombygging av Vilberg skole vil medføre flytting av trafikkarealet til Sundgata som vil 
bedre trafikksikkerheten for barna rundt dagens skole.  
 
Skolevegene er først og fremst Tynsåkvegen som går i nord-sydretning fra sentrum og opp 
langs Vilberg barneskole og videre nordover til den nye skoletomta. Vilbergvegen går inn fra 
Tynsåkvegen mot vest et stykke overfor barneskolen og svinger forbi vg- og ungdomskolen i 
en bue ned mot barneskolen igjen.  Hagalykkja og Sundgata i øst-vest retning er også 
sentrale skoleveger. Fra sentrum og opp mot det nye skoleområdet går det en sti fra Lars 
Tønnsagersveg til Helge Neumannsveg som blir benyttet av skoleelevene som skoleveg. 
Stien er en grusveg og det er opplyst at den kan brøytes om vinteren. 

Transport til skolene foregår med buss, med busstopp langs vegen utenfor den enkelte 
skole.  

Det er gang/sykkelveg eller fortau langs alle veger, men de fleste steder kun på én side av 
vegen. Det foreslås derfor en oppgradering av gang- og sykkelveg fra Hagalykkja til 
Sundgata. 

4.4 Fritidsaktiviteter 

Idrettsområdet med svømmehall og kunstgress benyttes mye av barn og unge både i og 
utenfor skoletid. 

De eneste lekeplassene som er tilgjengelig i planområdet ligger på Vilberg skole. Disse kan 
benyttes av andre utenom skoletiden. På skoleområdet mot Vilbergvegen er det en lekeplass 
for mindre barn mens det mot Sundgata er en ball løkke som islegges om vinteren.  

Ungdomskolen med skolegård og akebakke (mot vest/Vorma) kan benyttes av barn og unge 
til fritidsaktiviteter.  
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Sentrum av Eidsvoll syd har diverse tjeneste- og servicetilbud, kultur mm som benyttes i 
varierende grad av barn og unge. 

4.5 Friområder og grøntareal 

Planområdet omfatter ikke områder som benyttes til tradisjonelt friluftsliv, men det er relativt 
store uteområder knyttet til skolene og mer utilgjengelig grøntareal ned mot Vorma. Disse 
områdene for daglig uteopphold er viktige for befolkningens helse. 

Grøntområdene ned mot Vorma er åpne for alle, men terrenget gjør at dette området blir lite 
benyttet. Det er stier ned mot vannet nord for Vilberg ungdomsskole, og om våren er det en 
del som leker på sandbankene langs Vorma.  

 VURDERING AV PLANFORSLAGET 

Hovedgrepet i planforslaget er å etablere en ny barneskole på Tynsåkjordet som ligger ca 1 
km øst for dagens skole. Planforslaget legger til rette for boligbygging innenfor dagens 
skoleområde på Vilberg, når skolen flyttes til Tynsåkjordet. Dagens ball løkke mot Sundgata 
foreslås regulert til offentlig lekeplass. 

Forslag til områderegulering vil også legge til rette for utvidelse av eksisterende 
ungdomsskole innenfor dagens skoleområde. 
 

5.1 Boligområder 

Skolekretsen vil være den samme i planforslaget og ny skole vil ha elever fra samme omland 
som dagens, hvor de fleste av elevene kommer fra Finnbråtengrenda /Brennhaugen 
/Styrigrenda og sentrum av Eidsvoll.  Elever som har rett på skoleskyss vil i tillegg til dagens 
elever også være noen elever i 1. klasse i ytterkant av sentrum med mer enn 2 km skolevei. 
 

5.2 Skolene  

Ved bygging av en ny skole vil det være krav til universell utforming av den nye skolegården 
og skoleområdet slik at det vil være tilgjengelig for alle for lek/opphold. Dagens skole er ikke 
universelt utformet og er svært vanskelig for dagens elever som har behov for tilpasning.   

Elevene ønsker seg gode, nye og fine lekeapparater. Skolegård med areal og utforming av 
lekeapparater vurderes i skisse og prosjekteringsfasen knyttet til søknad om rammetillatelse 
for ny, og videre i oppfølgende fase (detaljprosjektering og bygging). I prosjekteringsfasen 
må det også tas hensyn til innspillene om å sikre god luft og inneklima som er opplyst å være 
svært dårlig ved dagens skole.  Det samme gjelder ønskene om rom- og funksjonsfordeling 
om blant annet kantine, rom for kreativt arbeid, gode gymsaler og apparater, mm.  

Planforslaget legger til rette for en flerbrukshall som alternativ til dobbel gymnastikksal.  

Den nye skolen vil ligge i åpent grønt landskap med tilgrensende naturområder og med 
mindre trafikk rundt seg enn dagens situasjon. 
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5.3 Skoleveger og trafikksikkerhet 

De viktigste temaene som elevene var opptatt av under fremtidsverkstedet som var direkte 
relatert til planarbeidet var deres opplevelser av mangler ved skolevegene. Fra 
lærerværelset på Vilberg skole ble dette bekreftet. Det ble vist til at ukebrev som sendes med 
hjem alltid inneholder noe om trafikksituasjonen. 

Tynsåkvegen mangler fortau på deler av strekningen fra sentrum og opp mot ny skoletomt.  
Fortauene er på delstrekninger på ulike sider av vegen. Fortauene er delvis ikke brede nok 
for både gang/sykkel, og det skaper utrygge situasjoner, herunder sykkel ut i vegbanen. 
Vegene må krysses flere steder for å gå på fortau. Det savnes gatelys for tryggere 
vegkrysninger. Gangfelt er svakt merket flere steder og det er behov for nymaling av 
gangfelt. Elevene er også svært opptatt av en god skolepatrulje som gir dem trygghet til og 
fra skolen. 

Det er ikke egne sykkelveger i området. Fortauene er delvis ikke brede nok for både 
gang/sykkel, og ikke separerte eller merket for både gang og sykkel.  Elevene har gitt uttrykk 
for at de synes bilene kjører for fort og at det kan oppstå plassmangel på fortau med 
fotgjengere og syklister. Det kan tvinge dem ut i vegen og medføre farlige situasjoner.   

Syd for planområdet ligger FV 181 Nesvegen og Odalsvegen som er middels trafikkerte 
veger.  

Østre del av Tynsåkvegen er en lavt trafikkert veg, mens i vestre del av Tynsåkvegen er det 
langt mer trafikk med Timetrafikk morgen er 350 biler og ettermiddag 400 biler.  

Jon Sørensens veg, rett ved ungdomsskolen, er også en lite trafikkert veg.  

I planforslaget er innspillene om behov for bedre og tryggere skoleveier fulgt opp med 
sammenhengende gang- og sykkelveg ved utvidelse av fortau.  For å bedre 
trafikkforholdene, spesielt for bussene til ungdomsskolen og idrettshallen, foreslås det å 
utbedre kryssene i Jon Sørensensveg. Fartsgrensene på vegene må vurderes i begge 
alternativer.  
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Figure 4 Dagens fartsgrense i planområdet (kilde: Statens vegvesen vegkart) og foreslått 30-sone markert i gult 
og fartsgrensereduksjon markert med en rød stiplet linje. 

Trafikk er for øvrig vurdert i egen konsekvensutredning som også tar for seg plassering av 
busslommer og snuplass for skolebuss.  

Vinteren 2015 var det en trafikkulykke rett utenfor barneskolen i forbindelse med 
av/påstigning for elev. Det var naturlig nok særlig fokus på trafikk både fra skolens og 
elevenes side i tiden rett etter da fremtidsverkstedet ble gjennomført.  

Det er viktig å planlegge for trygge situasjoner med god sikkerhet for elever og andre ved av- 
og påstigning til skoleområdet og at det legges til rette for parkering også for andre enn 
skolens ansatte. I planforslaget er det lagt til rette for trafikksikker henting og bringing av 
elever, se figur 2. 
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5.4 Fritidsaktiviteter 

Eidsvollhallen og idrettsanleggene vil fortsatt være et viktig tilbud for fritidsaktiviteter for barn 
og unge.  Det samme gjelder kunstgressbanene samme sted.  

Et stort uteareal tilknyttet den videregående skolen er også et område egnet for 
fritidsaktiviteter. 

Dagens minste/øvre lekeplass på Vilberg skole vil bli berørt av en utvikling av området. Krav 
om lekeplass tilknyttet de nye boligene ligger i forslag til planbestemmelser. Nedre store 
lekeplass mot Sundgata er i planforslaget avsatt til offentlig lekeplass, med mulighet for å 
fortsette dagens bruk til ball løkke som islegges om vinteren.  

Ungdomskolen med skolegård og akebakke (mot vest/Vorma) vil fortsatt kunne benyttes av 
barn og unge til fritidsaktiviteter. Den planlagte utvidelsen av skolen medfører riving av 
eksisterende fløyer og vil sannsynligvis både utvide og forbedre uteområdene.  

5.5 Friområder og grøntareal  

Tynsåkjordet er i dag lite brukt til friluftsliv og det samme gjelder den bratte ravinedalen i 
nord.  Planområdet omfatter ikke områder som benyttes til tradisjonelt friluftsliv, men det er 
relativt store uteområder knyttet til skolene og mer utilgjengelig grøntareal ned mot Vorma. 
Disse områdene for daglig uteopphold er viktige for befolkningens helse.  
 
Planforslaget legger opp til å sikre gang/sykkelveger mellom de ulike grønne områdene som 
benyttes av barn og unge, samt å sikre at dagens lekeplass i krysset mellom Tynsåkvegen 
og Sundgata forblir offentlig tilgjengelig. Dagens fortau langs Tynsåkvegen er i planforslaget 
foreslått ombygget til gang/sykkelveg fra Sundgata og helt frem til ny skole for å bedre 
trafikksikkerheten. 

 
Figur 5 Kart med eksisterende og ny grønnstruktur i og rundt planområdet. 
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5.6 Ombygging og utvidelse av dagens ungdomsskole  

Forslag til områderegulering legger til rette for utvidelse av eksisterende ungdomsskole 
innenfor dagens skoleområde. Skisseforslaget som er utarbeidet av Vindviggen Arkitekter 
AS innebærer riving av flere bygninger og gir gode leke ute- og oppholdsarealer rundt 
skolebygningene.   

Det vises for øvrig til vurdering over om skoleveier og trafikksikkerhet som også gjelder for 
ungdomsskolen.  

 

 

Figur 5 Forslag til utomhusplan for ny ungdomsskole. Illustrasjon Vindveggen Arkitekter AS. 
 

5.7 Omdisponering av dagens barneskole til boligformål 

Omdisponering av skoleområde til boligformål medfører at eksisterende lekeplass på Vilberg 
skole sannsynligvis forsvinner. Et privat boligområde kan stenge for den uformelle bruken av 
dagens skoleområde som snarveg. Ved sikring av offentlig gangveg gjennom området og 
flytting av lekeplassen kan dette gi «liten til ingen konsekvens» sammenlignet med 0-
alternativet. Utbygging av ny skole på Tynsåkjordet vil ha positiv konsekvens da det vil bli 
mer tilgjengelig uteoppholdsareal og en større del av dette kan ha universell utforming. 

5.8 Utfyllende informasjon 

Det som er beskrevet over av relevante funn er beskrevet og vurdert videre i planarbeidet. 
Utfyllende informasjon om sikkerhet for barn og unge i gjennomføringsfasen skal vurderes og 
redegjøres for ved søknad om igangsettingstillatelse. 
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 OPPSUMMERING 

Eksisterende bruk av arealene og planens virkninger for barn og unge er beskrevet i forhold 
til dagens skole med forslag om tilbygg.  

En positiv konsekvens ved planforslaget i forhold til 0-alternativet er at elevene vil få en 
bedre skolegård som også vil være tilgjengelig for alle med universell utforming.  Dagens 
skoleområdet og skolebygning er lite tilpasset de som har behov for rullestol eller andre 
hjelpemidler for å komme seg rundt.   

Planforslaget vil gi bedre trafikksikkerhet for barn og unge innen planområdet.  Det legges til 
rette for gjennomgående gang- og sykkelveger og fortau langs Tynsåkvegen til den nye 
skoletomta.  Oppstillingsplass for skolebusser er regulert på et eget område parallellt med 
Tynsåkveien for å gi en mest mulig trafikksikker situasjon. Det planlegges også for utvidelse 
og kryssutbedringer av lokalvegen Jon Sørensensveg som går langs ungdomskolen og 
videregående skole.  Trafikksikkerheten vil øke som følge av dette og fordi trafikkmengden 
antas å bli noe lavere i Jon Sørensensveg. I 0-alternativet vil trafikken rundt eksisterende 
skole med tilbygg trolig øke. 

Den nye skolen ligger lengre unna sentrum av Eidsvoll men vil til gjengjeld gi lettere tilgang 
på mer grøntområder, lys og luft samt mindre trafikk forbi skolen. 

Samlet sett vurderes planforslaget å gi barn og unge et bedre tilbud. Det gir en ny universelt 
utformet skole i et åpent grønt landskap med tryggere skoleveger, forbedrede og nye gang- 
og sykkelveger. 

Informasjonen fra verkstedet ga nyttig informasjon om dagens situasjon som er relevant for 
planarbeidet i forhold til barn og unges hverdag. 

Følgende forhold bør særlig vurderes i det videre arbeid: 

 God utforming av skoleområdet og lekearealer samt planløsninger med universell 
utforming. 

 Lavere hastighet på vegene i skoleområdet 
 Oppmalte gangfelt, ev lyskryss 
 Trygg adkomst situasjon ved skolene 
 Fast trafikkpatrulje  
 Sikre lekeområder som er i bruk i dag 

Dersom 0-alternativet velges bør trafikksikkerhetstiltak utredes og gjennomføres, jfr. 
Konsekvensutredning trafikk. 


