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Postadresse: 
Postboks 4350 
NO- 2308 Hamar 

postmottak@jbv.no 

Sentralbord: 
05280 

Org. Nr.: 
971 033 533 MVA 

Bankgiro: 

76940501888 

jernbaneverket.no 

Postboks 24 
1300 SANDVIKA 

Asplan Viak AS Sandvika - Hovedkontor 

Henvendelse til: Trine-Marie Molander Fjeldstad  Dato:  23.06.2015 
Tlf.:  97191099   Saksref.: 201504666-2 
Faks:  Deres ref.:

E-post: Trine-Marie.Molander.Fjeldstad@jbv.no  Vedlegg:

Eidsvoll kommune - planarbeid ved Vilberg området - varsel om igangsatt planarbeid, 

uttalelse  

Vi viser til brev mottatt 15.06.2015 om ovennevnte. 

Varslet planavgrensning ligger ca. 500 meter Hovedbanen og berører ikke jernbanens 
interesser. Jernbaneverket har ingen merknader til planvarselet.  

Med hilsen 

Ragnhild Lien 
seksjonssjef 
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning 

Trine-Marie Molander Fjeldstad 

Dokumentet er godkjent elektronisk 

Kopi til: Eidsvoll kommune 
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From: Cats Hans
To: Kristine Månsson
Cc: Eidsvoll kommune
Subject: Vilberg i Eidsvoll kommune - offentlig ettersyn av planprogram - varsel om oppstart av planarbeid
Date: 25. juni 2015 10:14:57

Asplan Viak
Postboks 24
1300 SANDVIKA
Deres referanse: 601948-7-11-1 

Vår referanse: 25.06.2015 - 2015/389-4398/2015
Vilberg i Eidsvoll kommune - offentlig ettersyn av planprogram - varsel om oppstart av
planarbeid 

Det er et omforent mål om at kollektivtrafikk, gange og sykkel skal ta transportveksten. Dette til
tross for at det forventes en kraftig befolkningsvekst i Oslo og Akershus. For å nå målet om at
persontransportveksten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange er det av stor betydning at
bebyggelse plasseres slik at de aller fleste reiser kan foregå med gange, sykkel eller kollektivtrafikk.
For å få ønsket reisemiddelfordeling mener vi begrensning i parkeringsdekning for bil er et egnet
virkemiddel i denne planen. Det må legges opp til gode løsninger for buss og holdeplassløsninger
som følger prinsippene for universell utforming.

For boligene vil vi anbefale at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering og at
sykkelparkeringsplassene bør ha samme kvalitet som parkeringsplasser for bil, fortrinnsvis under
tak nær inngangsparti.

Med vennlig hilsen
Hans Cats
prosjektleder

Ruter As 
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus 
Dronningens gate 40 
Postboks 1030 Sentrum 
NO-0104 Oslo

Telefon 902 27 819
Sentralbord +47 4000 6700
http://www.ruter.no/
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Eidsvoll kommune - Vilberg området - Vilberg skole m.m. - gbnr 18/1 m.fl.- 

Fylkesmannens uttalelse til varsel om igangsatt områderegulering  

Vi viser til brev fra Asplan Viak AS av 15.06.2015. Varslet planarbeid omhandler etablering av 

ny Vilberg skole og flerbrukshall på Tynsåkjordet. Dagens Vilberg skole vil bli foreslått 

omdisponert til bolig/sentrumsformål. Den nye skolen foreslås oppført på et areal som er avsatt 

til LNRF-formål i gjeldende kommuneplan.   

Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre 

fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet. 

Det er positivt at jordvern er tatt med i konsekvensutredningen. I følge våre kart inneholder 

planområdet ca. 46 daa dyrka mark. Dette er et stort areal i et sammenhengende 

jordbruksområde, noe som er svært negativt for jordvernet. Vi ber derfor om at kommunen 

vurderer om planområdet kan strammes inn slik at omdisponering av dyrka mark blir så liten som 

mulig, og at evt. midlertidige byggeområder tilbakeføres til dyrka mark av god kvalitet. 

Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 

ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjonen har vi ingen ytterligere konkrete 

merknader.  

Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas 

i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 8. april 2015 

(www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til 

kommunal og regional planlegging” av 24.6.2011 (www.planlegging.no). 

Med hilsen 

Mads Jørgen Lindahl Markus Vetrhus 

seniorrådgiver rådgiver 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

Asplan Viak AS 

Postboks 24 

1300 SANDVIKA 

Tordenskioldsgate 12 
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO 
Telefon 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer NO 974 761 319 

Deres ref.: 601948-7-11-1 
Deres dato: 15.06.2015 
Vår ref.: 2015/12692-3 M-NA 
Saksbehandler: Markus Vetrhus 
Direktetelefon: 22003595 

Dato: 01.07.2015 
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Kopi til: 

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo 

Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 Skurva 2605 Lillehammer 

Eidsvoll kommune      Rådhusgata 1 2080    Eidsvoll 
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LUKS dok. nr. 4230 
Dato. 2015-07-24 
Rev. 0 

Asplan Viak AS  
v/Kristine Månsson 
Postboks 24, 1300 Sandvika Dato. 2015-07-24 
Vilberg skole 

Kommentar fra LUKS.  
Områderegulering med konsekvensutredning for Vilberg området, gnr/bnr 18/1 mfl, i 
Eidsvoll kommune.  
Planen har ingen formuleringer som omhandler temaet vareleveranser.  

Areal til vareleveranser, avfallshåndtering etc. er viktig å få tilrettelagt tidlig i planarbeidet, 
dette for å ivareta sikkerheten for brukerne. 

Skolens areal må tilrettelegge slik at vareleveranser ikke skjer via skolegården, men at det i 
bygget etableres varemottak med egen kjørevei inn til bygget, denne skal være på avsperret 
område fra skolens elever slik at sikkerheten blir ivaretas på en fult forsvarlig måte. I tillegg 
må sjåførens arbeidssituasjon ivaretas noe mottaksstedets øverste leder har ansvaret for når 
det leveres varer til skolen. 
Frihøyder, bredder etc. må følge regelverkets krav. (TEK-10) kjøretøy som benyttes må ha fri 
høyde 4,5m., samt har en bredde på 3,2m inklusive speil.  
Avstander fra biloppstillingsplass til varenes plassering skal ikke overstige 50m. Utvendige 
adkomstveier skal være ryddet for snø og is. 

LUKS vil minne om kravene vedrørende dette. 
Varemottak-vareleveranser og avfallhåndtering. 
Dokumentasjon på oppfyllelse av krav regulert i Plan- og bygningsloven med forskrifter (Tek 
10) 
- § 8-8 Kjøreadkomst, § 8-9 Parkering og annen oppstillingsplass, § 12-14 Varemottak. 

Dette er krav som ligger i TEK-10 og som må ivaretas på lik linje med kravene til universell 
utforming. 
For ordensskyld minner jeg om Arbeidstilsynets regler om avstand fra varemottak til 
oppstillingsplass for varer ikke må overstige 50 m. 
I bransjens egen standard finner man hvordan dette kan gjøres. Denne standarden har lagt inn 
offentlige myndighetskrav hva angår vareleveranser/henting av gods.  
BVL og HMS beskrivelsene for varetransport kan hentes på LUKS sine hjemmesider. 

Med vennlig hilsen 
Jürg Berger 

Fagsjef logistikk  
Pb 493 Sentrum 
0105 Oslo 
Besøksadresse: 
Prinsensgate 1 
0152 Oslo 
M: 91776743 
E: jb@luks.no W: www.luks.no 

LUKS Besøksadresse Telefon: 22429590  Bank: 92351342244
Postboks 493 Sentrum Prinsensgate 1 Telefaks: 22429591  Regnr. NO 975 367 622 mva 
0105 Oslo  0152 Oslo Epost: luks@luks.no 
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From: torsolsrud
To: Kristine Månsson
Subject: Reguleringsplan, Tynsåkjordet
Date: 8. august 2015 22:36:47

Forslag til ny vegløsning i forbindelse med ovennevnte

For å sikre en tryggere og bedre trafikkløsning for den nye skolen, forelår jeg
å gjøre nåværende Tynsåkvegen forbudt for gjennomkjøring ( bare til bruk for
oppsitterne/eventuelt stengt med el.bom) og vegen til den nye skolen lagt på
nordsiden av nåværende veg, fra Skovseth og nedover langs ravinedalen, via den nye
skolen, til Evs og Vilb. Ungd.sk. og inn på Tynsåkvegen igjen. Hvis det ikke blir bom på
Tynsåkvegen, bør det bygges nye tiførselsesvei til eiendommene.

Mvh
Tor Solsrud, Tynsåkvegen 59

Sendt fra Galaxy Tab
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Eidsvoll kommune 
Kommunal forvaltning 

Deres ref: 
Vår ref.: 
Dato: 
Saksbehandler: 

2015/1778/DEO 
13.08.2015 
Dag Erland Opsahl 

Asplan Viak AS 
Postboks 24 
1300  SANDVIKA 

Plan ID 023726200 Områdereguleringsplan Vilbergområdet, varsel 
om oppstart og høring av planprogram.- Landbruksmessige 
merknader 

Det vises til varsel om oppstart og forslag til planprogram mottatt 18. juni 2015. 

Planområdet slik det er foreslått avgrenset i planprogramforslaget omfatter areal som i 
kommuneplanens arealdel vedtatt våren 2015 er av satt til LNFR. Heri inngår ca 63 
fulldyrket jord hvorav store deler er forutsatt brukt til etablering av ny skole til erstatning 
for Vilberg skole. I tillegg omfattes en del brattlendt, tidligere beiteareal i tilknytning til 
dyrkamarka.  

Det antydes i forslaget at skoletomta bør være på ca 40 daa. Det legges altså opp til å 
innlemme 23 daa dyrka areal i planen ut over det som skolen har behov for. En går ut fra at 
det ikke legges opp til at dette arealet skal omdisponeres i denne omgang, men en slik 
planavgrensning er likevel uheldig av følgende grunner: 

1. Arkeologiske undersøkelser:

Erfaringsmessig ønsker fylkeskommunens kulturminnemyndighet å foreta arkeologiske 
undersøkelser på alt jordbruksareal innenfor planbegrensingen, uansett om det skal tas i 
bruk til annet formål eller ikke. Foruten å forstyrre matjordlaget og, under uheldige 
omstendigheter, ødelegge jordstrukturen i undergrunnsjorda, er slike undersøkelser 
kostbare, og de belastes kommunen.  

2. Arealbruk:

Romslig planavgrensning bidrar ikke til å tenke effektiv arealbruk. Det er av største viktighet 
her. Den aktuelle dyrkamarka er en del av et stort og sammenhengende jordbruksområde, 
men grei arrondering og svært god jord vel egnet for matkornproduksjon. Et inngrep her er 
i seg selv svært uheldig da det forsterker utbyggingspresset ytterligere i dette området. 
Kommunen har et stort ansvar for å bidra til å minimere forbruket av dyrka og dyrkbar 
mark til andre formål, og må gå foran med et godt eksempel.  

Avsenderadresse.: Besøksadresse.: Bankkonto: IBAN: BIC-adr.: 
Postboks 90 
2081 Eidsvoll 

Rådhusgata 1 
2080 Eidsvoll 

8601.41.88209 
7855.05.02371 (skatt) 

NO9286014188209 
NO2178550502371 

DABANO22 
DNBAOKK 

Telefon: 66107000 Dir.telefon: 66107093 Org.nr.: 
Telefaks: 66107001 Telefaks:   964 950 113 
E-post: 
post@eidsvoll.kommune.no 

Internettadr.: 
www.eidsvoll.kommune.no 
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Side 2 av 2 

Det må legges stor vekt på hensynet til landbruksinteressene i konsekvensutredninga, da 
disse er spesielt sterke og viktige på Tynsåkjordet.  

I den videre planprosessen må det tilstrebes en effektiv arealbruk for å begrense både 
midlertidig og varig beslag av landbruksareal, og da spesielt fulldyrka mark, til et minimum. 
Videre må det planlegges på en slik måte at drifts- og arronderingsmessige ulemper for 
tilgrensende arealer i størst mulig grad kan unngås.   

Med hilsen 

Dag Erland Opsahl 
rådgiver jordbruk 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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From: arne halvorsen
To: Kristine Månsson
Subject: Planprogram Vilbergområdet i Eidsvoll.
Date: 18. august 2015 23:56:28

Områderegulering for Vilberg området.
Planprogram.

Forslag til endringer i utkastet til planprogram.
1. Planavgrensning.
Når det skal lages et planprogram for et såpass stort område bør også planprogrammet omfatte det området
rådmannen tilrådde at skulle bygges ut for å gi et fullverdig opplæringsbygg med tilhørende arealer for Vilberg
skole. Det som er merket område E og F i forslaget til planprogram.
Rådmannen viste her et godt alternativ slik at man fikk en fullverdig skole uten å ta av dyrket mark.

2. Aktuelle løsninger og vurderinger av alternativer.
Forslaget til planprogram viser de forskjellige alternativene kommunestyret i Eidsvoll hadde til vurdering. I
planprogrammet har forskjellige forhold ved de ulike alternativene blitt omsatt til + og - . Det framkommer
ikke i planprogrammet hvordan man har kommet fram til dette. En del av de vurderingene som har blitt gjort
vil lett kunne bestrides som lite objektive.
Et lite eksempel. Alternativ Trolldalen har på pedagogiske forhold fått +/-, mens Tynsåkjordet har fått +.  Dette
viser etter mitt syn at det er subjektive omsyn inne i vurderingene.
Forklaring: Ser man bare på det pedagogiske vil nærhet til natur/skog med de mulighetene det gir for en
barneskole med mye uteundervisning være langt å foretrekke framfor en skole bygd på et jorde hvor man
kanskje må skjerme barna for ravinedalen nærmest av sikkerhetsmessige hensyn. Andre skoler og svømmehall
vil en barneskole bare sporadisk kunne bruke og betyr ikke så mye pedagogisk.
Det finns flere slike eksempler i forslaget til planprogram.
Skal man i planprogrammet ha med alle de alternativene kommunestyret har hatt til vurdering bør det være
ordrett slik kommunestyret fikk dette framlagt ikke noe plusser og minuser.
Planprogrammet kan så foreta sin egen vurdering av de ulike forholdene ved Alternativ Tynsåkjordet og
beskrive, gjerne med plusser og minuser, forhold ved valg av dette alternativet.

3. Under byggeperioden av ny skole.
Planprogrammet bør kartlegge hvilke ekstra belastninger nærmiljøet vil få ved en utbygging av skole på
Tynsåkjordet. Og komme med forslag til avbøtende tiltak og gjerne rekkefølgebestemmelser på utbygginga om
det synest nødvendig.

Med hilsen
Arne Halvorsen

8

mailto:arne.halvorsen@live.no
mailto:Kristine.Maansson@asplanviak.no


1 av 1

Vår dato Vår referanse

19.08.2015 2015/2751-2/315

Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse

Une Sand 95175274 15.06.2015

Postadresse Fakturaadresse Telefon E-postadresse Org. nr.
Postboks 405 Fakturasenteret 815 70 400 post@forsvarsbygg.no 975 950 662
Sentrum Postboks 4394 Telefaks Internett Bankkonto

0103 Oslo 2308 Hamar 23 09 78 03 www.forsvarsbygg.no 4714 10 00280

Til

Asplan Viak AS

Kjørboveien 20
1337 SANDVIKA

Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av 
planarbeid for Vilberg-området

Det vises til offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for Vilberg-området. 

Forsvarsbygg uttaler seg til planer som behandles etter plan og bygningsloven med den hensikt å ivareta 

Forsvarets arealbruksinteresser.

Vi kan ikke se at Forsvarets arealbruksinteresser blir berørt av dette og har derfor ingen merknader til det 

varslede planarbeidet. 

Une Sand

Forsvarsbygg utleie markedsområde Viken

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert. 
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Postadresse 
Hafslund Nett AS
Postboks 990, Skøyen
N-0247 OSLO

Hovedkontor 
Drammensvn. 144, Skøyen
N-0247 OSLO

Internett
www.hafslundnett.no
firmapost@hafslundnett.no

Telefon
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877
Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA

Deres dato
15.06.2015

Vår dato
19.08.2015

Deres referanse
601948-7-11-1

Vår referanse
49986

Asplan Viak AS
v/ Kristine Månsson
Postboks 24
1300 Sandvika

Vår saksbehandler
Ronja M. Skaug
Tlf: 91 73 60 40

Kopi til

UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM OG VARSEL OM 

OPPSTART AV PLANARBEID FOR VILBERG OMRÅDET I EIDSVOLL KOMMUNE 

Hafslund Nett AS viser til utsendt planprogram for offentlig ettersyn og varsel om oppstart 

av planarbeid for Vilberg området i Eidsvoll kommune. Høringsfristen er 21.august 2015 og 

uttalelsen er dermed innen fristen. 

Hafslund Nett AS har etter energiloven områdekonsesjon Eidsvoll i kommune. Dette innebærer at 

selskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I 

tillegg har Hafslund Nett AS anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunen.  

På denne bakgrunn gjør selskapet oppmerksom på at det i dette planforslaget må tas høyde for 

de anlegg som det er nødvendig for selskapet å etablere og drifte.  

1. Felles for elektriske anlegg
Hafslund Nett har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som vist på vedlagt kart. Kartet kan 

brukes under følgende forutsetninger: 

 Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid

 Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig

 Må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke

 Må ikke anses som kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf:

09146 

1.1 Inntegning på plankart 

Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 

planen, herunder plankartet. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. 

Selskapet viser i denne sammenheng til Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6-2, og 

NVEs Veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen, pkt 6.2.5. 

Arealer og eiendommer som brukes til, eller i fremtiden skal brukes til nettstasjoner avsettes i 

planen til arealformål bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og 

anlegg», energianlegg kode 1500, jf vedlegg I til kart- og planforskriften. 

1.2 Strømforsyning i området 

I god tid før utbygging må det avklares hvordan nye bygninger i planområdet skal forsynes 

med elektrisk strøm. Det må avklares i hvilken grad eksisterende ledninger/kabler eventuelt 

kan benyttes, om nye ledninger/kabler må legges og om det er behov for ny(e) nettstasjon(er). 
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2. Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett)
Anlegg under 24 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i medhold 

av områdekonsesjon. Omlegging av disse anleggene fordrer ikke søknad om endring av 

konsesjon, men en del hensyn må likevel ivaretas. 

2.1 Eksisterende høyspenningskabler 

Høyspenningskablene som ligger innenfor planområdet, må tas hensyn til. Normalt kan det 

iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt 

horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til 

kabelgrøftene ikke hindres. Det må bestilles kabelpåvisning for å få en nøyaktig kartfesting av 

kabelens plassering i terrenget. 

2.2 Behov for ny nettstasjon – samt forhold til eksisterende frittliggende nettstasjon 

Det er flere nettstasjoner innenfor oppgitt planavgrensning, se vedlagt kart. Ingen av 

nettstasjonene er etablerte innenfor avsatt areal for ny Vilberg skole. For å sikre strøm til ny 

skole, kan det bli aktuelt å sette av plass til å etablere en eller flere nye nettstasjoner i området. 

En nettstasjon ønskes plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens 

frisiktsoner. Størrelsen på nettstasjonen kan være opptil 10 m2. Nettstasjoner kan også 

etableres i egne rom i bygg. Størrelse på rommet må være minimum 16 kvm, og det 

stilles særskilte krav til utforming av rommet, samt til adkomst og ventilasjon m.v. 

Det må tas hensyn til eksisterende nettstasjoner planområdet. For både nye og eksisterende 

nettstasjoner gjelder at disse må stå minst 5 meter fra bygning med brennbare overflater. Avstanden 

gjelder også til terrasser og lignende brennbare utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn 

til magnetfelt og støy fra nettstasjon anbefaler nettselskapet at det minimum er 10 meter mellom 

nettstasjon og bebyggelse. 

Nettselskapet ser at det ofte dessverre ikke blir tatt hensyn til disse avstandskravene når nye 

bygninger planlegges og oppføres. Dette skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet. 

Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene. 

3. Andre forhold
Hafslund Nett ønsker å bli varselet i kontaktet i god tid før utbygging, slik at selskapet kan 

planlegge nye anlegg og angi hvor vi ønsker at utbyggere skal grave kabelgrøfter inn til bygninger. 

Før selve arbeidet i utbyggingsområdet starter opp, ønsker vi også å avklare fremdriftsplan med 

utbygger. 

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. Kontaktinformasjon: 

firmapost@hafslundnett.no 

Med hilsen  

Hafslund Nett AS 

Ronja Martine Skaug, Rådgiver 

Vedlegg: Kartutsnitt 
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NVEs innspill ved varsel om oppstart av planarbeid og utlegging av 

forslag til planprogram Vilberg området, Eidsvoll 

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid datert 15.06.2015. 

Områder med marine avsetninger – kvikkleire 

Planområdet befinner seg i et område med tykke havavsetninger (jf NGUs løsmassekart, www.ngu.no). I 

alle områder med marine avsetninger kan det finnes kvikkleire. Før det anlegges byggetiltak eller 

terrenginngrep i områder med marin leire må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg 

stabilisere (tilfredsstillende områdestabilitet). Det framkommer av planprogrammet at det skal gjøres 

grunnundersøkelser, og vi viser i denne forbindelse til NVEs veileder 7/2014 – Sikkerhet mot 

kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med 

kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper (www.nve.no/areaplan).  

Flomfare 

Av våre kartsystemer kan det se ut som det renner en eller flere mindre bekker i planområdet. I 

forbindelse med planarbeidet må det gjøres en vurdering av flomfaren og hvordan sikkerheten vil bli 

ivaretatt. Kravene til sikkerhet i forhold til flom er gitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-2 og er for 

boliger, skole- og næringsbygg sikkerhet i forhold til en 200-års flom. Dersom man ikke har 

vannføringsdata eller annen kunnskap om flomforholdene anbefaler NVE at det avsettes et belte på 

minimum 20 meter på hver side av bekker for å dekke områder med potensiell flomfare, jf. NVEs 

retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar. 

Områder som er utsatt for en 200-års flom + sikkerhetsmargin på 0,5 meter, eller alternativt en sone på 

20 meter på hver side av bekker, skal i henhold til pbl § 12-6 avmerkes som hensynssone – flomfare på 

plankartet, og tilknyttes bestemmelser som enten forbyr utbygging eller bestemmer at utbygging bare er 

tillatt på bestemte vilkår som avbøter flomfaren. 

Vi gjør også oppmerksom på at klimaframskrivingene tyder på at det i alle deler av landet vil bli mer 

nedbør og hyppigere episoder med styrtregn, og derfor hyppigere og større flommer i små vassdrag. For 

alle vassdrag med nedslagsfelt mindre enn ca. 100 km
2 
må en regne med minst 20% økt flomvannføring 

i løpet av de neste 50 – 100 årene. 
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http://www.ngu.no/
http://www.nve.no/areaplan


Side 2 

Utbyggingen vil medføre endra arealbruk med økt andel tette flater, og det må tas høyde for økt og 

endret avrenning etter utbygging. Dette innebærer at man må planlegge veger, stikkrenner med mer på 

en slik måte at de ikke fører til uønska flomsituasjoner. Slike vurderinger må fremkomme av planen. 

Inngrep i eller langsmed vassdrag 

Vi vil anmode om at man prøver å unngå direkte inngrep i vassdrag, men dersom dette ikke er mulig må 

tiltakene beskrives i planen med hensyn på teknisk utforming, mulige konsekvenser i vassdraget 

(biologisk mangfold, friluftsliv, flomforhold, erosjon mv.) og eventuelt avbøtende tiltak. Dette for at 

tiltakene skal kunne avklares i forhold til vannressurslovens bestemmelser. NVE mener i prinsippet at 

bekker bør være åpne, og følge sine naturlige løp. Åpne bekker har verdi for biologisk mangfold, 

naturopplevelse og som landskapselement, og gir mindre fare for flomskader enn lukkede bekker. Nye 

bruer, kulverter og stikkrenner må dimensjoneres tilstrekkelig, dvs. de må kunne ta unna en 200-års flom 

+ sikkerhetsmargin. Vi vil også påpeke viktigheten av at eksisterende kantvegetasjon tas vare på (jf 

vannressurslovens § 11). 

Våre retningslinjer NVE 2/2011 og vår veileder NVE 7/2014, ligger tilgjengelig på 

www.nve.no/arealplan, og vi ber om at disse legges til grunn i det videre planarbeidet. Vedlagt er også 

ei sjekkliste knyttet til NVEs ansvarsområder som kan benyttes i forbindelse med planarbeidet. 

Sjekklista er ment brukt som et generelt hjelpemiddel for å sjekke ut aktuelle forhold og for å sikre 

tilfredsstillende dokumentasjon av relevante forhold knyttet til faren for flom, erosjon eller skred. 

Med hilsen 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Kristin Ødegård Bryhn 

seniorrådgiver 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:  Sjekkliste   

Kopi til: 

Eidsvoll kommune 

http://www.nve.no/arealplan


Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder (pr. 11.06.2015) 
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse 
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende. 
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygningslovens § 4-3 og DSBs veileder 
«Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen». ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det 
er tilfredsstillende sikkerhet i henhold til TEK10.  Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk 
(vannressursloven og energiloven). 

 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Er det vassdrag i planområdet? 

Styring av arealbruken bort fra 
vassdragene er det beste 
virkemiddelet for å ta vare på 
vassdragsmiljø og begrense 
vassdragsrelatert fare.  

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-, 
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100-
metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8? 

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og 
bekkelukking frarådes.  

Dersom det planlegges tiltak som berører 
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann, 
må konsekvensene av dette beskrives, som 
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller 
samordning etter vannressursloven.  Hvilke 
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er 
mulig for å ivareta vassdrag?        

I verna vassdrag bør en vurdere differensiert 
forvaltning etter PRP for verna vassdrag. 

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka 
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og 
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5. 

Bestemmelser om byggegrense til vassdrag, 
kan differensieres ut fra konkrete 
vurderinger av allmenne hensyn, for 
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og 
20 m langs bekker.  

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak 
ved vassdragsinngrep må innarbeides i 
bestemmelser. 

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan 
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som 
hensynssone.  

Karttjenesten NVE Atlas 

Arealplanlegging og 
vassdragsmiljø 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Plan- og bygningslovens § 1-8 

Vannressursloven 

Verneplan for vassdrag 

RPR for vernede vassdrag 

Kan området være flomutsatt? 

Dersom planområdet er innenfor 20-
metersbeltet langs bekk eller 100-
metersbeltet langs elv så bør 
flomfare vurderes. På flate elvesletter 
vil flommen ha større utstrekning. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt flomvannføring med minst 20% i 
små nedbørfelt og kystvassdrag. I 
noen regioner vil også flommene øke 
i store vassdrag.  

Finnes det flomsonekart i planområdet? 

Utenfor kartlagte områder kan en første 
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere 
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil 
må det gjøres en fagkyndig utredning. 

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og 
masseførende vassdrag. 

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger 
som kan gå tett, bør kartlegges.  

Vil utbyggingen medføre økt overvann og 
raskere avrenning til vassdrag? Vil 
havnivåstigning og stormflo ha betydning for 
flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø? 

Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor flomutsatte områder. 

Flomutsatte areal skal vises som 
hensynssone og tilknyttes bestemmelser 
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK10 §7-2. 

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil 
normalt dekke fare for flom og flomskred 

Alternative flomveier for lukkede bekker bør 
vises som hensynssone i planen 

Det kan fastsettes bestemmelser om lokal 
overvannshåndtering. 

Flomsonekart utarbeidet av NVE 

Krav til flomsikkerhet i TEK10 

Retningslinje 2/2011: Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Rettleiar 3/2015: Flaumfare 
langs bekker 

Retningslinjer for 
flomberegninger 

Fakta: Hvordan ta hensyn til 
klimaendringer 

Fakta: GIS finner flomveiene    

http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A74-3
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://lovdata.no/lov/2000-11-24-82
http://lovdata.no/lov/1990-06-29-50
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/Vassdragsmiljo/Arealplaner-og-inngrep/
http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/Vassdragsmiljo/Arealplaner-og-inngrep/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-8
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=vannressursloven
http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/verneplan/
http://lovdata.no/forskrift/1994-11-10-1001
http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/Farekartlegging/Flomsonekart/
http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/2/
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://www.nve.no/PageFiles/1336/Retningslinjer%202013_mars.pdf?epslanguage=no
http://www.nve.no/PageFiles/1336/Retningslinjer%202013_mars.pdf?epslanguage=no
http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202014/Faktaark%202014/Fakta-ark-260314%20.pdf
http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202014/Faktaark%202014/Fakta-ark-260314%20.pdf
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/102714/Exflood_tema_endelig_litenversjon.pdf


 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Klimatilpasningstiltak innen vann 
og avløp i kommunale planer   

DSBs Havnivåveileder 

Kan området være skredutsatt? 

Å ha kunnskap om skredfare, og ta 
hensyn til dette ved planlegging og 
utbygging, er den mest effektive 
måten å forebygge skredulykker. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt hyppighet av skred i bratt 
terreng, men fareområdene vil ikke 
nødvendigvis bli større. 

Ligger planområdet innenfor 
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang 
eller jord- og flomskred? 

Finnes det kvikkleiresoner eller marine 
avsetninger i planområdet? 

Undersøk om det er lokal informasjon om 
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare. 

Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra 
planlagt arealbruk og tiltakskategorier. 

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor skredutsatte områder. 

Skredutsatte områder vises som 
hensynssone i planen og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i 
TEK 10 §7-3. 

Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må 
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i 
planen. 

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av 
sikringstiltak må avklares. 

Karttjenesten NVE Atlas 

NGUs løsmassekart 

Krav til skredsikkerhet i TEK10 

Retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Veileder 8/2014 Sikkerhet mot 
skred i bratt terreng 

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred 

Faktaark: Identifisering av 
skredvifter 

Skogsveger og skredfare 

Er det konsesjoner for vassdrags- 
eller energianlegg i området? 

Nettanlegg og trafoer som krever 
anleggskonsesjon etter energiloven 
er unntatt fra plan- og 
bygningsloven. 

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt 
med etablerte eller planlagte høyspentlinjer, 
trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre 
anlegg for energiforsyning og -overføring.  

Er anleggseier varslet? 

Anlegg for energiforsyning og -overføring 
skal reguleres som teknisk infrastruktur etter  
§ 12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i
sentral og regionalnettet som skal vises som 
hensynssone. 

Andre energianlegg, som dammer og 
kraftverk, bør reguleres til byggeområde. 

Planloven og energianlegg 

Oversikt over konsesjoner som 
er gitt eller under behandling 

Bebyggelse nær høyspentanlegg 

Hensynssoner for kraftledninger 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av 
prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for 
hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.  

For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige 
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.  

NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven 
eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.  

http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/19306/Klimatilpasning_vann_og_avlop_norsk_vann.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/19306/Klimatilpasning_vann_og_avlop_norsk_vann.pdf
http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Risiko-og-sarbarhet/ROS-i-arealplanlegging/Havniva/
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/7/3/
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://www.nve.no/Global/Flom%20og%20skred/Arealplanlegging/Fakta%202-13%20Skredvifter.pdf
http://www.nve.no/Global/Flom%20og%20skred/Arealplanlegging/Fakta%202-13%20Skredvifter.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/diverse/2011/skogsvegerskredfare2011.pdf
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Energianlegg-og-den-nye-plan--og-bygningsloven-/
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/
http://www.nve.no/Global/Konsesjoner/Nett/Bebyggelse_hoyspentanl.pdf
http://www.nve.no/no/Sikkerhet-og-tilsyn1/Kraftforsyningsberedskap/Nytt-og-nyttig/Hensynssoner-for-kraftledninger/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5


Eidsvoll kommune 

v/Jannicken Throndsen, Asplan Viak AS 

Vilberg skole FAU 

2080 Eidsvoll 

Merknader til forslag til planprogram for områderegulering av Vilbergområdet 

Vi viser til forslag datert 17. 06.2015, og vi har følgende merknader til planen: 

1. Foreldrene ved skolen er veldig opptatt av at planen holdes realistisk, og at bygging av ny Vilberg
skole nå faktisk blir gjennomført uten flere utsettelser. 

2. Vi ønsker trygge trafikale forhold for barna:

a. Selv om vi oppfordrer foreldrene til å la barna gå til skolen, så må forholdene legges til

rette for at foreldrene kan trygt og effektivt kjøre og slippe av elevene i nærheten av

skolen. En klarer neppe å begrense kjøringen til skole ved å bevisst gjøre tilkomst

vanskelig, dette blir det bare kaos og farlige situasjoner ut av. Som nevnt i rapporten, bør

det planlegges med en parkeringsplass like ved siden av skolen, som har tilstrekkelig

kapasitet for utlevering/henting barna.

b. Vi ønsker sammenhengende gang/sykkelveg fra Sundgata helt opp til skolen, uten at

barna må krysse vegen underveis.

c. Tynsåkvegen i dagens stand er smal, i vegkryssene gjør dette effektiv og trygg

trafikkavvikling vanskelig. Et eksempel på dette er at bussene som kommer fra

Vilbergvegen og skal til høyre ned Tynsåkvegen ikke kan kjøre ut dersom det kommer

trafikk oppover Tynsåkvegen, siden bussene bruker hele vegbredden for å klare å komme

rundt svingen.

3. Skolens uteareal bør utformes slik at det er enkelt å få til en god skøytebane (kanskje til og med
elektrisk "hjelp" til frysing som sikrer isen i dagens klima), slik at barna kan gå på skøyter i pauser 
mellom klassene sine. I tillegg ville det være bra å legge til rette for mulighet for skiløype innenfor 
området. 

Eidsvoll, 21.08.2015 
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Jack Jacobsen og Marit Sander 

Tynsåkvegen 26 

2080 Eidsvoll 

Vilberg skole 

Asplan Viak A/S  

v/ Kristine Månsson 

Postboks 24 

1300 Sandvika 

Innspill til reguleringsplan for nye Vilberg barneskole 

1. Vern av dyrka mark.
Kommunen har en ferdig regulert og godt egna tomt til skoleutbygging i Trolldalen på Styri.
Denne burde vært utnyttet til formålet i stedet for å bygge ned dyrka mark på Tynsåkjordet.
Ytterligere dyrka mark vil antageligvis bli bygd ned for å bedre trafikksikkerheten for de myke
trafikantene mot Skovseth i øst.

Det bygges få nye hus i Tynsåkområdet. Størst utbygging skjer for tida på Gruemyra og på
Styri, altså nærmere Trolldalen. Det betyr at mange barn må fraktes til nye Vilberg
barneskole med buss eller privatbil.

2. Trafikksikkerhet.
Området er i dag, med nåværende skole, tett trafikkert med privatbiler, busser og sykler i
perioder av dagen. De skal til barneskole, ungdomsskole, barnehage, videregående skole og
Vilberg kompetansesenter m/ kommunens legevakt. Den nye skolen bygges for flere barn,
noe som vil generere ytterligere trafikk. Vegen er smal, på enkelte strekninger kan ikke
busser møtes og det er ikke fortau på begge sider, det veksles mellom høyre og venstre side.

Ved nødvendig utvidelse av Tynsåkvegen for utbedring av trafikksikkerheten bør også vegen
flyttes slik at eiendommene på sørsida av vegen trekkes inn i denne reguleringsprosessen.
Dette for å fordele byrden av tomteavståelser på flere av naboene og for å få vegen mer
oversiktlig.

Eidsvoll 21.08.2015 
Vennlig hilsen  
Tynsåkvegen 26 
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FYLKESADMINISTRASJONEN

Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk
Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) 22055000 NO 958381492 MVA
0107  OSLO
E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift
post@akershus-fk.no Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) 22055055 NO 874587222

Asplan Viak
Postboks 24
1300 SANDVIKA

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar)
Margaret A. Mortensen 21.08.2015 2015/8657-3/107821/2015 EMNE L12

Telefon
22055622

Deres dato
18.06.2015

Deres referanse
601948-7-11-1

Eidsvoll kommune - Reguleringsplan - Gbnr 18/1 med flere - Vilberg området - Uttalelse til 
varsel om oppstart av planarbeid

Det vises til oversendelse datert 18. juni 2015 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-8. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny barneskole og flerbrukshall. Planen 
skal også legge til rette for utvidelse av eksisterende ungdomsskole innenfor dagens skoleområde. 
For å få en helhetlig vurdering av trafikk og fremtidig utbygging er områdene rundt eksisterende 
skoler/barnehage og tilgrensende eiendommer nord for Tynsåkvegen innlemmet i planområdet, 
inkludert Eidsvoll videregående skole. Byggeområder som ikke reguleres til offentlig/privat 
tjenesteyting vil bli foreslått regulert til boligformål. Endelig planavgrensning fastsettes i løpet av 
reguleringsprosessen. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til nåværende 
tjenesteyting, bolig- og LNFR-formål. Deler av den foreslåtte arealbruken er ikke i tråd med 
kommuneplanens arealdel og må konsekvensutredes.

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet:

Planprosessen
Medvirkning
Plan- og bygningsloven legger vekt på medvirkning. Spesielt gjelder det grupper som ofte faller 
utenfor planprosessen. Fylkesrådmannen er positiv til at det legges opp til flere åpne møter og 
spesiell involvering av barn og unge.

Konsekvensutredninger
Fylkesrådmannen ser positivt på at det har vært utredet flere lokaliseringsalternativer for ny skole 
som grunnlag for den valgte lokaliseringen. Vi har ingen merknader til foreslått planprogram.

Viktige regionale interesser
Automatisk fredete kulturminner
Området er befart 20. juli 2015. Det er fra tidligere kjent flere automatisk fredete kulturminner i 
planområdet (jf. vedlagt kartutsnitt fra kulturminnedatabasen Askeladden: To mindre
bosetningsområde fra førromersk jernalder (ID 89291 og 89294) og to gravhauger (ID 80217 og 
80220). Kulturminnene er fredet etter kulturminneloven § 4a, j. Kulturminneloven § 3 fastslår at
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ingen må sette i verk tiltak som ødelegger, skader, tildekker eller på noe annet vis utilbørlig 
skjemmer kulturminnene uten dispensasjon fra kulturminneloven.

Bosetningsområdene ID 89291 og 89294 ble påvist og tilstrekkelig dokumentert i forbindelse med 
et eldre planforslag for gnr. 17/85 m.fl. Dersom dette området skal videreutvikles, vil 
fylkeskommunen anbefale Riksantikvaren å gi dispensasjon fra kulturminneloven uten vilkår om 
utgraving.

Gravhaugene ligger alt inne som spesialområde bevaring (S2 og S3) i gjeldende reguleringsplan for 
Eidsvoll videregående skole. Fylkeskommunen forutsetter at gjeldende vern videreføres gjennom 
hensynssoner ved en omregulering. Vi anbefaler at det etter dagens standard legges en utvidet 
hensynsone c omkring kulturminnene, for å sikre tilstrekkelig friareal omkring.

Både eldre gjenstandsfunn, påviste fornminner og topografi tilsier at det også er potensial for å 
gjøre nye funn av fornminner uten synlig markering i de deler av planområdet som ikke tidligere er 
registrert. Dette gjelder i første rekke dyrket mark på Tynsåkerjordet, gnr 18/1-4, men vi kan heller 
ikke finne dokumentasjon på at det ble utført arkeologiske registreringer på jordet mellom 
Tynsåkervegen og Eidsvoll videregående skole ved tidligere regulering.

Fylkesrådmannen vil således kreve at det gjennomføres en arkeologisk registrering som del av 
planprosessen. Kravet har hjemmel i kulturminneloven § 9. Registreringene vil bli gjennomført ved 
hjelp av gravemaskin. Det vil også gjennomføres overlateregistrering i tilgrensende 
utmarksområder. På bakgrunn av det tilsendte materialet er registrering anslått til 3 ukeverk. Våre 
kostnader er vurdert til om lag kr 99 000, eksklusiv innmåling av funnsteder og utgifter til 
eventuelle radiologiske dateringer. Tiltakshaver må selv stille gravemaskin med fører og bekoste 
dette. Det tas forbehold om at funn av fornminner kan medføre at en fullstendig registrering ikke 
lar seg gjøre innenfor stipulert tid.

Tiltakshaver bes å avtale tidspunkt og vilkår for registreringen med Arkeologisk feltenhet v/ Linn 
Johannessen, tlf. 22 05 56 95/97641826, BestillingFeltenheten@afk.no Registreringer kan bare 
foretas når bakken er snø- og telefri, så bestilling bør gjøres i god tid.

All erfaring tilsier at avklaring av forholdet til fornminner bør gjøres tidligst mulig i planprosessen. 
Hvis registreringen først gjennomføres ved offentlig ettersyn, kan dette medføre behov for 
forlenget høringsfrist. Kommunen er ansvarlig for at forholdet til automatisk fredete kulturminner 
er avklart før planen vedtas.

Nyere tids kulturminner
Vilberg er et boligområde på østsiden av Glomma som ligger i nær tilknytning til Sundet. Området 
har sitt navn fra gården Vilberg. Vilberg har vært, og er fremdeles, et skolesentrum. Stedet er i 
tillegg et villaområde, hovedsakelig fra 1900-tallet. Området viser de nye arkitektoniske 
stilidealene som vokste fram i første halvdel av århundret. Mange av bygningene framstår som 
gode eksempler på byggeskikk fra sin tid. Boligene følger idealene og henter stilelementer fra 
funksjonalisme, sveitserstil, jugendstil og nasjonalromantisk trehusstil. Hagene er et viktig element 
i dette miljøet. Boligmiljøet Hagalykkja hører med til området og er et boligmiljø med hus bygd i 
1950-åra. Området har som helhet bevart særpreget fra den tida det ble bygd. Bebyggelsen er et 
godt eksempel på byggeskikk fra sin tid og er en forløper til dagens boligfelt. 

Vilberg skole har vært i drift siden 1924 og består av bygg fra forskjellige tidsepoker. Den eldste 
bygningen er en trebygning fra skolens første periode, trolig tegnet av arkitekt Bjørnstad.
Bygningen er et viktig arkitektonisk element langs Sundgata og er spesielt viktig å ta vare på.
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Deler av dagens bygningsmasse ved Eidsvoll videregående skole ble bygget til Eidsvold 
Folkehøiskole som ble nedlagt i 1918. Det er blant annet en murbygning som skal være tegnet av 
Arnstein Arneberg. En av lærerboligene fra folkehøiskoletida eksisterer også fremdeles og er en 
toetasjes trebygning, trolig også tegnet av Arneberg. Bygningene bør tas vare på som de eldste 
bygningene ved anlegget og som eksempel på Arnebergs arkitektur. 

Innenfor planområdet er det stor tetthet av kulturminner fra nyere tid. Kommundelplanen for 
kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll (2010) gir en god oversikt over disse kulturminnene. 
Planen plasserer kulturminnene i ulike bevaringskategorier, hvorav spesielt deler av Vilberg skole 
og Eidsvoll videregående skole er vurdert å inneha bevaringsverdi i regional sammenheng og er 
anbefalt regulert med hensynssone med formål bevaring etter plan- og bygningsloven § 11-8 c. 
Planen anbefaler også at flere boligområder og andre objekter innenfor eller i umiddelbar nærhet til 
planområdet vurderes regulert med hensynssone. Planens forslag til forvaltning av området for 
øvrig er at det bør vises forsiktighet ved ombygging og fortetting slik at området og de 
opprinnelige stiluttrykkene tas vare på.

Det varslede planområdet er stort og omfatter mange ulike kulturminner. Dersom man ender opp 
med å regulere hele det varslede området er det viktig at man sørger for å sikre et representativt 
utvalg av historien innenfor området. Vi forutsetter at anbefalingene til kommunedelplanen for 
kulturminner og kulturmiljøer følges ved utarbeidelse av planen og at minimum Vilberg skole og 
Eidsvoll videregående skole reguleres med hensynssone med formål bevaring. Dersom man velger 
å åpne opp for utvikling innenfor de to skolene må det lages klare bestemmelser for hvordan dette 
skal gjøres og det må legges inn byggesgrenser, avstander, høyder og krav til utforming som gjør at 
de eldste bygningene forblir lesbare slik at historien fortsatt kan oppleves og videreformidles. 
Videre må det utarbeides bestemmelser som ivaretar kulturminneverdiene. Begge skolene har 
gjennomgått utvikling gjennom 1900-tallet. I tillegg til de eldste bygningene kan det derfor også 
være kulturminneverdier knyttet til anlegget som helhet. Det bør derfor vurderes om det også er 
andre deler av bebyggelsen som bør bevares. Det bør innarbeides i bestemmelsene at større tiltak 
innenfor Vilberg skole og Eidsvoll videregående skole skal sendes fylkeskommunen for uttalelse. 

Det bør det legges inn bestemmelser om høyder og vegetasjonsskjerming som skjermer det 
omkringliggende kulturlandskapet fra den nye bebyggelsen som skal bygges på Tynsåkerjordet og 
gjør den mindre synlig i landskapet. 

Områdeplaner tar for seg et større område og risser opp de store utviklingslinjene. Den er derfor 
mer skjematisk enn en detaljplan. For å sikre en god framtidig utvikling anbefaler vi derfor at det 
stilles krav om detaljregulering bl.a. for de nevnte skoleeiendommene.

Fylkeskommunen deltar gjerne i en videre dialog rundt utarbeidelse av planen.   

Fylkesvei
For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region 
øst.

Parkering
Fylkesrådmannen mener begrensning i parkeringsdekning er et egnet virkemiddel for å stimulere til 
bruk av gange-, sykkel- og kollektivtransport fremfor bilbruk. Dette er særlig viktig for arbeids- og 
kundeintensive virksomheter, som genererer et stort transportbehov.

Fylkesrådmannen anbefaler at det fastsettes parkeringsbestemmelser som angir maksimumsnormer, 
og at disse er strenge. 
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Fylkesrådmannen vil også anbefale at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for 
sykkelparkering. Sykkelparkeringsplassene bør fortrinnsvis være under tak nær inngangspartiet.

Fylkesrådmannens vurdering
Fylkesrådmannen vurderer at forslaget til planprogram i hovedsak er dekkende for 
fylkeskommunens interesseområder og har ingen ytterligere merknader.

Med vennlig hilsen

Margaret Andrea Mortensen Bjarne Gaut
rådgiver plan rådgiver arkeologi 

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi: Eidsvoll kommune
Kulturminnevernet i kommunen
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Statens vegvesen, Region øst 

Saksbehandlere:
Planfaglige vurderinger: margaret.andrea.mortensen@afk.no, 22 05 56 22
Automatisk fredete kulturminner: bjarne.gaut@afk.no, 22 05 56 20
Nyere tids kulturminner: hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28



From: Oddrun Søvde
To: Kristine Månsson
Subject: Vilberg skole
Date: 21. august 2015 11:58:31

Hei.

Jeg har noen kommentarer til Forslag til planprogram for områderegulering av Vilberg
området.
Jeg regner med at det vil bli planlagt at eksisterende hus og framtidig bebyggelse av
tomtene på sørsiden av vegen også skal kobles til den kommunale kloakken.
Det står at det er lite trafikk i Tynsåkvegen på strekningen forbi tomta.Dette stemmer
ikke helt. Svært mange elever blir kjørt til skolen selv om det er gang/sykkelveg. Mange
bruker Tynsåkvegen når de skal på arbeid i Eidsvoll - eller for å reise videre med tog.
Strekningen Skovseth - videregående brukes nesten som fartsetappe. Politiet har fått flere
henvendelser om råkjøring.
I dag er det mange som bruker Nesvegen når de kjører barna til skolen, Mange vil velge å
kjøre Tynsåkvegen hvis skolen blir på Tynsåkjordet. Økt trafikk vil selvsagt være en
belastning for oss som bor langs denne vegen, også for dem som krysser vegen med
landbruksmaskiner. Kanskje flere fartsdumper kan hjelpe?
Forøvrig tviler jeg på om der er, eller vil bli, mange ansatte som benytter tog. For de
fleste vil nok bil være det naturlige framkomstmiddelet.

Vennlig hilsen

Oddrun Brandt Søvde
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From: nils@rokholt.no
To: Kristine Månsson
Subject: Vilberg skole
Date: 21. august 2015 15:36:27

Hei,

Nedenfor er mitt innspill til planprogrammet for Vilberg skole.

Hilsen fra
Nils Egil Søvde
Tynsåkvegen 57
2080 EIDSVOLL

-----Innspillet starter her-----
Innspill til planprogram for vilbergområdet

Jeg viser til annonse om planprogram for Vilberg i EUB og Eidsvoll
kommunes hjemmesider. Jeg synes det er flott at Eidsvoll kommune
investerer store beløp i den infrastrukturen en ny reguleringsplan er.
Planområdet omfatter mange gamle reguleringsplaner som kan moderniseres
til dagens standard for fortetting og utvikling av sentrumsnære områder.
Likevel er jeg bekymret fordi det ser ut til at planprosessen blir
smalsporet. Jeg eier deler av området som ønskes utviklet, og hadde
håpet at Eidsvoll kommune ville utnytte den store investeringen bedre.

En eventuell bygging av ny skole er også en stor investering i teknisk
infrastruktur utover skolebygget. Vi må forvente økt press på utbygging
av sentrumsnære områder også i Eidsvoll, og en mer helhetlig planprosess
burde vært valgt. Høstens kommunestyret skal vedta planstrategi innen et
år (kapittel 10 i plan- og bygningsloven), og dette kan kan slås sammen
med utarbeidelse av kommuneplan eller kommunedelplan. Arbeidet med
planprogram for Vilbergområdet bør utsettes til da og skje samtidig med
kommuneplanarbeidet.

Grensene for planarbeidet er ikke fastsatt i forslaget til planprogram,
men de skisserte grensene bør utvides. Områder i nærheten av skoler er
attraktive boligområder, og spesielt området på nordsiden kan utvikles
uten å redusere dyrka arealer. Også deler av områdene sør og vest for
ønsket skole vil kanskje utvikles i nær framtid, og dette kan påvirke
dimensjonering av teknisk infrastruktur.

Selv om det ikke skulle bli utbygging i nærområdene vil planen kreve
tiltak i området nord for skolen. Jordet er bakkeplanert og delvis
ustabilt. Jordet og områdene på nordsiden har et gammelt overvannssystem
som ikke er dimensjonert for tak- og parkeringsflater på 7 ha. Slike
arealer samler vannmengder som kan gjøre enhver ravinedal ustabil. En
annen sak er at dagens jordvernklima kanskje vil føre til at
ravinedalene blir bakkeplanert for å gi kort flytting av matjord. Dette
bør også vurderes i planarbeidet.

-----Slutt-----
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From: Roger Martinsen
To: Kristine Månsson
Subject: Vilberg. Jon Sørensens veg
Date: 25. august 2015 17:47:16

Hei. Takk for en hyggelig telefonsamtale i dag.
Som sagt på telefonen i dag så gjelder det trafikksikkerhet i Jon Sørensens veg! Nå har vi alle muligheter til få
dette i orden en gang for alle! Dette er veldig enkelt, FARTSDUMPER. Farten må ned, det hjelper ikke med
skilting.
 Fartsdumper og envegskjøring fra krysset hagalykkja/Jon sørensens veg og nedover forbi e.v.g.s og
eidsvollhallen, til krysset Jon sørensens veg/vilbergveien. (Bussene kjører bare denne ene veien uansett i dag.)
Begge veier er tillatt i dag men det er gjennom-kjøring forbudt.( Ingen bryr seg.) Det er stor trafikk av myke
trafikanter
hele dagen, også kveld, da Eidsvollhallen blir brukt av barnehage, skolebarn og idrettslag osv.
Håper dere kan tenke litt på dette! Som sagt veldig enkelt å løse og kostnader blir det vel lite av!
På forhånd takk.

MVH. Roger Martinsen
 Jon Sørensens veg 5
 2080 Eidsvoll
 Tlf: 41496325
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Eidsvoll kommune - Vilberg området - Vilberg skole m.m. - gbnr 18/1 m.fl.- 

Varsel om igangsatt områderegulering - Fylkesmannens tilleggsuttalelse  

Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av 15.6.2015, og Fylkesmannens uttalelse av 1.7.2015. 

Fylkesmannen ønsker med dette å gi en tilleggsuttalelse. 

Utkastet til planavgrensning, alternativ C som kommunen foreslår å ta med i 

områderegulering, berører mer enn 40 dekar fulldyrka jord av god og svært god kvalitet for 

korndyrking og vil føre til inngrep i et større sammenhengende jordbruksområde av nasjonal 

og regional verdi. Området er ikke avklart i kommuneplanen. Dette er konfliktfylt, og 

Fylkesmannen viser til nasjonale og regionale mål for jordvern og om økt matproduksjon. 

Fylkesmannen forutsetter derfor at kommunen også utreder reguleringsalternativ som 

ikke medfører inngrep i dyrka og dyrkbar jord.  

Fylkesmannen mener at kommunen også bør utarbeide et reguleringsalternativ med fortetting 

og transformasjon innen eksisterende byggesone, som ivaretar hensynet til jordvern, areal- og 

transport og landskapshensyn, jf. for eksempel alternativ E og F i vedlegg 2 til planprogram. 

For alternativ C forutsetter Fylkesmannen at kommunen vurderer forslag som minimerer 

inngrep i verdifull dyrka jord og natur-/ravineområder, jf. vår tidligere uttalelse. Effektiv 

arealbruk må også sikre gode utearealer til skolen, og områdeplanen må bidra gi god 

tettstedutvikling.   

Varslet oppstart av områderegulering omfatter et alternativ med etablering av ny Vilberg skole 

og flerbrukshall på Tynsåkjordet (alternativ C) og der dagens Vilberg skole kunne bli foreslått 

regulert til bolig/sentrumsformål. I planprogrammets anbefalte alternativ C foreslås den nye 

skolen oppført på et areal som er avsatt til LNRF-formål i gjeldende kommuneplan.  

Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre 

fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet. 

Eidsvoll kommune 

Rådhusgata 1 

2080 Eidsvoll  

Tordenskiolds gate 12 
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO 
Telefon 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer NO 974 761 319 

Deres ref.:  
Deres dato: 15.6.2015 
Vår ref.: 2015/12692-6 FM-L 
Saksbehandler: Anette Søraas 
Direktetelefon: 22 00 36 73 

Dato: 8.9.2015 
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Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas 

i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 8. april 2015 

(www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”) samt i de nye ”Nasjonale forventninger 

til kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 (www.planlegging.no). 

Med hilsen 

Morten Ingvaldsen 

landbruksdirektør Anette Søraas 

seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

Kopi til: 

Asplan Viak Postboks 24 1300 Sandvika 

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo 

Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 Skurva 2605 Lillehammer 

http://fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/?epslanguage=nb
http://www.planlegging.no/
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