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Figur 1. Planområdet i landskapet, kilde: Kartportal Romerike. 
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1 INNLEDNING  
Områdereguleringsplanen for Vilbergområdet skal tilrettelegge for: 

 Bygging av ny Vilberg barneskole inklusive flerbrukshall/gymnastikksal på 
Tynsåkjordet 

 Videreutvikling av eksisterende Vilberg ungdomsskole innenfor dagens 
skoleområde 

 Omdisponere eksisterende Vilberg barneskole til boligformål.  
 Fortetting av to eksisterende boligområder. 
 Utbedring av eksisterende vegnett og kryss. 

Landskapsanalysen er den del av konsekvensutredningen knyttet til områderegulering av 
Vilberg området, under temaet kulturlandskap og estetikk i konsekvensutredningen. 
Analysen behandler endringene planen vil kunne medføre for landskapsbildet, slik at den 
konsentreres om det ubebygde arealet til nytt skoleanlegg på Tynsåkjordet og endret 
bruk av dagens skoletomt.  

Metode og omfang 
Landskapsanalysen utreder planens konsekvenser for det overordnede landskapet, 
primært bygging av ny skole på Tynsåkjordet. Det ses på forholdet til Eidsvoll sentrum, 
endret trafikksituasjon samt plassering, tetthet og høyder på bygg i forhold til 
fjernvirkning og forholdet til tilgrensede områder. Vi har valgt å gjøre dette ved en enkel 
3D modell uten vegetasjon. 

Eksisterende bevaringsverdige bygg i de bebygde områdene innenfor planen er beskrevet 
og vurdert i planbeskrivelsens utredning om nyere tids kulturminner. 

Vegetasjon og biologisk mangfold er utredet i egen rapport. 

1.1 Overordnede landskapsanalyser 
Regionale landskapstrekk  

 
Figur 2. Utsnitt fra NIBIOs kart over landskapsregioner i Norge. (Kilde: kilden- skog og landskap.no)  

NIJOS (tidligere Norsk institutt for jord og- skogplanlegging nå NIBIO) har delt Norge inn 
i 45 landskapsregioner. NIJOS rapport 10/2005 beskriver det nasjonale 
referansesystemet for landskapsregionene. Planområdet lokalisert i Eidsvoll sentrum 
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(Sundet), er en del av landskapsregion nr. 03: leirjordsbygden på Østlandet. 
Hovedformen for regionen er sletteland, som er oppstykket av åser. Dette er med på å 
danne store og mindre landskapsrom. Her på Romerike har ravinering gitt et særpreget 
erosjonslandskap. Beita ravinedaler var tidligere regionens mest særegne landskapstype, 
disse er nå delvis gjengrodde. 
 

 
Figur 3. Foto av Tynsåkjordet sett mot nord, viser regionenes hovedlandskapsform med slettelandskap og 
bevokste raviner som er med på å danne avgrensninger i landskapet.  

Fylkesplan for kulturmiljøer og kulturminner i Akershus  
Akershus fylkeskommunes regionale plan for kulturmiljøer og kulturminner, «Spor for 
fremtiden» fra 2007, legger vekt på den kulturhistoriske delen av landskapet. I planen 
blir en del av Tynsåkjordet øst i planområdet karakterisert som 
kulturmiljø/kulturlandskap med lokal verdi.  

  
Figur 4. Kart som viser kulturlandskap med lokal verdi skravert med grønt (kilde: Kartportal for Akershus 
fylkeskommune 2016). Planområdet er stiplet med sort. 
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Kommunedelplan  
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll (2010) beskriver 
kulturlandskapet øst for Eidsvoll sentrum under delområdet 11 Midtbygda øst, og 
bebyggelsen i delområdet 13 Vilberg. Kommunen anbefaler bevaring av gammel 
bebyggelse spesielt gårdsbebyggelse med tilknytting ravinelandskapet. 
Landbrukslandskapet anses som verneverdig ettersom det kan fortelle den geologiske 
utviklingen i området jf. kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll 
(2010).  

2 PLANOMRÅDET 
Planområdet består i hovedtrekk av middels tett bebyggelse i form av barnehage, 
skolebygg, idrettsanlegg, eneboliger med tilhørende hager og trafikkarealer. Terrenget i 
landskapet er tydelig terrassert fra Vorma i vest opp til jordbruksslettene i øst. 
Landskapsrommet øst for tettstedet avgrenses av det karakteristiske ravinelandskapet, 
åsene i øst og boligbebyggelse.  

2.1 Landskapskarakter 
 

 
Figur 5. Illustrasjon over planområdet (stiplet strek), Vilberg og midtbygda (Eidsvoll sentrum) øst for Vorma. 
Illustrerer landskapets karakterer med avgrensninger, landemerker, viktige forbindelsesårer og knutepunkt. På 
det øverste platået i traseen ned mot Vorma er Tynsåkjordet lokalisert. Illustrasjonen viser at jordet er en del 
av et større landskapsrom som avgrenses av raviner i nord og sør, bebyggelse i vest og åsene i øst. 

Landskapet Sundet/Eidsvoll sentrum med Vilbergområdet (nord og øst for sentrum) kan 
deles i tre relativt tydelig avgrensede nivåer. Sentrumsområdet ligger lavest i terrenget i 
forhold til Vorma rundt kote 125. Vilberg barneskole med tilgrensende bebyggelse ligger 
på kote 140-145 og Eidsvoll videregående skole ligger enda 25 m høyere - en høyde som 
holdes helt frem til åsene som stiger opp i øst. Det store slette- og jordbrukslandskapet 
øst for tettstedet avgrenses av boligbebyggelse i vest, bebyggelse ved åsene i øst, og 
bratte skogkledte skråninger i nord og sør. Avgrensingene er med på å dannet et stort 

Vorma 

Tynsåk 



 NOTAT 
 

Notat: Vilbergområdet - Landskapsanalyse  Side 5 
asplanviak.no  

landskapsrom preget av jordbruksvirksomhet. Gårdstunene fungerer som blikkfang, de 
er lett synlige på grunn av snaue arealer rundt, mens boligene i Tynsåkvegen 39-45 drar 
tettbebyggelsen ut i en utydelig satellitt. De mest markante landskapselementene som 
bidrar til avgrensingen av landskapsrommet er høydedraget bak bebyggelsen i øst hvor 
den høyeste åsen er på kote 348, samt boligbebyggelsen i vest. 

Det karakteristiske leirjordslandskapet med store raviner i de marine avsetningene er 
med på å danne et harmonisk landskap hvor det bratte terrenget først oppleves på nært 
hold. Ravinene nord og sør i landskapsrommet, danner klare grenser med bratte 
skråninger. Dette skaper kontraster mot de flate dyrkede jordene. Ravinedalen fra Vorma 
til Østsidavegen, nord for Tynsåkjordet, er definert som naturtype med stor verdig for 
landskapet. Det er flere sideraviner inn i denne, disse går i retning nord-syd, flere har 
blitt planert for å øke jordbruksarealet på 1970 tallet. 

Vilberg barneskole, kollen ved Haukemyra, samt en kolle lokalisert i Eidsvoll sentrum, 
lokalt kjent som Sundtoppen, er avmerket som landemerker. Rundkjøringen i nærheten 
av barneskolen er et sentralt knutepunkt. Tynsåkvegen er en viktig ferdselsåre innenfor 
planområdet. I det store landskapsrommet er Østsidevegen og Odalsvegen de mest 
benyttede ferdselsårene.  

 
Figur 6. Bildet viser Tynsåkjordet sett fra Tynsåkvegen mot nord. Det kuperte slettelandskapet avgrenses av 
ravinedalen med vegetasjon i bratt terreng nord for Tynsåkjordet. 

  
Figur 7. Bildet viser Tønsåker øvre gårdstun sett fra Tynsåkvegen mot vest. Bygningene er godt synlige 
historiebærende kulturlandskapselementer i et landskap dominert av flatt jordbruksareal. 
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Kulturhistorien i landskapet 
Eidsvoll er en kommune med kulturminner av nasjonal og lokal verdi. Jordbruks- og 
ravinelandskapet er karakteristisk for store deler av kommunen. Eidsvoll har også vært 
et knutepunkt for transport og handel. Innenfor planområdet finner vi byggene til 
«Eidsvold folkehøiskole» som ble nedlagt i 1918, nå videregående skole. Deler av den 
opprinnelige folkehøgskolen ble tegnet av den kjente arkitekten Arnstein Arneberg, og en 
av hans elever tegnet senere Vilberg barneskole.  Disse skolebyggene var med på å 
etablere Vilbergområdet som et undervisningssted, med skoler på ulike nivåer frem til i 
dag. Nå finner vi innenfor planområdet barnehage, barneskole, ungdomsskole og 
videregående skole. 

Tynsåkvegen går seg gjennom gårdstunene på Tønsåker gårdene, noe som bidrar til å 
forsterke opplevelsen av den nære historien i dette kulturlandskapet.

 
Figur 8. Den eldste delen av Vilberg barneskole stod 
ferdig i 1923. Skolen har senere blitt utvidet. 

  
Figur 9. Låven på Tønsåker nedre gårdstun sett fra vest.

 
Figur 10. Et fint eksempel på sveitserhus med godt 
bevarte detaljer, Tynsåkvegen 20. 

 
Figur 11. Tønsåker gård 1925. Tidligere var gården et 
kirkested. (Kilde: digitaltmuseum.no Akershusbasen)  

 
Vegetasjon 
Planområdet består for det meste av bebyggelse med tilhørende opparbeidede uteareal, 
som barnehage, skolebygg, idrettsanlegg og eneboliger. Lengst vest i planområdet mot 
det regulerte friområdet langs Vorma er det en sone med vegetasjon preget av lauvskog.  

Tynsåkjordet øst i planområdet består av ca. 2/3 dyrket mark og det resterende 1/3 er 
skogdekt. Ravinedalen nord for Tynsåkjordet er en viktig naturtype i landskapet, 
vegetasjonen er ganske variert fra plantefelt med gran uten undervegetasjon til områder 
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med hegg og gråor hvor det vokser relativt mange arter typiske for slik skog, som 
kratthumleblom, rips, skogsnelle, krypsoleie, stornesle, hundekveke, korsknapp, 
sølvbunke, springfrø, hundekjeks og sløke. Det vokser litt osp i kanten mot dyrka mark. 

3 SAMMENLIGNINGSGRUNNLAG, ALTERNATIV 0 
Alternativ 0 er referansen som tiltaket skal ses i forhold til. Alternativ 0 er dagens 
situasjon i tillegg til forventede endringer uten tiltaket i analyseperioden, her frem til 
2030. Basert på prognosen for elevtall i området er det ikke relevant å vurdere et 
alternativ uten utbygging, slik at alternativ E - tilbygg til eksisterende skole benyttes som 
0-alternativ.  
 

 
Figur 12, illustrasjonsprosjekt for utvidelse av eksisterende Vilberg skole, utført av Pir II. Sundgata går øst-vest 
syd for skolen mens Tynsåkvegen går nordover øst for skolen. 

0-alternativet innebærer en utbygging av dagens skole til en tre parallell skole med 
kapasitet til 550 - 590 elever, inkludert ny gymsal/flerbrukshall. Dette alternativet krever 
frivillig salg eller ekspropriasjon av 3 eiendommer med 5 boenheter.  
 
Adkomst og parkering er forslått lagt om med ny adkomstveg til skolen direkte fra 
Sundgata. Forslaget vil gi en adkomst til den illustrerte parkeringen ved ny flerbrukshall 
som er langt brattere enn kommunens vegnorm og med et vanskelig kryss ved 
Sundgata. Det er ikke foreslått endringer i gang/sykkelveger. 
 
Konsekvens 
0-alternativet påvirker ikke landskapsrommet ved Tønsåkergårdene.  
 
Flytting av trafikkarealet til Sundgata vil bryte opp det visuelle gatesnittet som i dag 
dannes av terreng og vegetasjon, etableringen av en stor overflateparkering ved ny 
flerbrukshall vil være et fremmedelement i området. Flerbrukshallen vil ha en dimensjon 
som bryter radikalt med øvrig bebyggelse, mens nybygget for 1-4 klasse danner en 
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mellomform mellom flerbrukshallen og den gamle skolen. Byggene er plassert et stykke 
fra Sundgata med skolegård ned mot trafikkarealet. 
 
Avbøtende tiltak er ikke aktuelt for 0-alternativet. 

4 VIRKNINGER AV PLANEN 

4.1 Utbygging på allerede bebygde områder  
Planen legger opp til fortetting av boligområdene mellom Sundgata og Hagalykkja, det er 
krav om detaljregulering før utbygging av boligområdene. På felt BKS1 og BKS2 foreslås 
det konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus, kjedeboliger og mindre leilighetsbygg. 

Eiendommen hvor dagens Vilberg skole ligger, felt BBB, foreslås regulert til 
blokkbebyggelse med 5 etasjer + parkering i kjeller samt felles uteområde/offentlig 
lekeplass. Ved en utbygging her er det viktig at de nye blokkene tilpasses terreng og 
plasseres/formes med en bevisst holdning til hvordan byggene vil påvirke den visuelle 
opplevelsen av eksisterende skolebygg.  

 
Figur 13. Volum modell som viser området uten vegetasjon, sett fra Vorma. Nye boliger på dagens skoletomt er 
vist med gul farge. 

 
Figur 14 Skisse som viser mulig plassering av boligblokker på dagens skoletomt. Nye bygg er vist med hvit 
farge. Eksisterende skolebygg fra 1923 er bevart, og forslås bruksendret til boligformål – endelig bruk avklares 
i detaljregulering. 
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Figur 15 Skisser av boligblokker på dagens skoletomt sett fra vest (venstre) og øst (høyre) – utforming og 
plassering avklares i detaljregulering. Nye bygg er vist med gul farge. 

Konsekvens: 
Det vurderes at det terrasserte terrenget og bebyggelsen rundt er robust nok til å tåle en 
fortetting uten at landskapsrom brytes eller opplevelsen av landskapet endres. 

Riving av de nyere byggene rundt Vilberg skole vil tilbakeføre dette bygget slik det ligner 
mer på slik det opprinnelig stod, med den opprinnelige skolegården som en offentlig 
lekeplass foran mot Sundgata. De nye blokkene byggene kan tilpasses terrenget og 
innordne seg det opprinnelige skolebygget slik at området strammes opp. 

Avbøtende tiltak: 
Blokkbebyggelsen bør følge terrengets form slik at den understreker landskapets koller 
og nivåer. Av hensyn til silhuettvirkningen sett fra andre siden av Vorma, bør høyden på 
nye blokker begrenses til 5 etasjer over parkeringskjeller på felt BBB.  

For å beholde landskapskarakteren bør det vurderes å begrense høyden på ny 
bebyggelse til 3 etasjer på områdene BKS1 og BKS2, dette må utredes nærmere i en 
senere detaljregulering – når man vet mer om hva som eventuelt skal bygges i disse 
områdene. 

4.2 Utbygging ny skole på Tynsåkjordet  

  
Figur 16. Skisse mulig plassering av ny lav skole i 1 ½ etasje, flerbrukshall, gang-/sykkelveg og bussanlegg på 
Tynsåk. Skolebygget er åpen med ensidige korridorer og inngangspartier ved hvert klasserom. 
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Figur 17. Skisse mulig plassering av ny skole i 2½ etasje, flerbrukshall, gang-/sykkelveg og bussanlegg på 
Tynsåk. Skolebygget er mer kompakt med tosidige korridorer og færre innganger. 

Ny barneskole med flerbrukshall på Tynsåk er ikke skissert eller prosjektert. Det er 
utredet to alternative prinsipper for utbygging med hensyn til arealbruk fordi man her vil 
bygge på dyrket mark, jfr. konsekvensutredning arealbruk ny skole. Alternativene er en 
åpen smal form i 1 ½ etasje og en strengere mer kompakt form i 2 ½ etasje. 
Alternativene vil få ulik påvirkning på landskapsrommet på Tynsåk.  

Alternativet med smal form i 1 ½ etasje vil påvirke landskapet ved at det tar større 
arealer enn en mer kompakt skole. I det åpne flate landskapet vil en lav skole med stor 
utstrekning kunne oppleves som et dominerende landskapselement på lik linje med et 
høyere bygg.  

Alternativet med 2 ½ etasjer gir en mer arealeffektiv og kompakt skole, og vil bli et 
tydeligere og mer synlig landskapselement enn en tilsvarende stor skole på 1 ½ etasje. 
Ved at bygget er høyere og mer kompakt med åpne arealer mellom kan dette 
alternativet virke mindre fremmed i landskapet ved siden av de relativt høye byggene på 
Tønsåker gårdene og den eldre villabebyggelsen i vest. Konklusjonen er at en kompakt 
høy skole, kanskje med en tun form, vil virke mer tilpasset omgivelsene enn en som er 
lav og spredt utover.  
 

 
Figur 18. Utsnitt fra 3D modell, oversiktsbilde som viser volumstudie av en mulig ny skolen i 2½ etasje og 
flerbrukshallen i landskapet. Vises med eksisterende bebyggelse men uten vegetasjon. 
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Virkinger av ny bebyggelse 
For å vurdere virkningene av en mulig utbygging er det laget en enkel 3D modell med en 
volumstudie av et skolebygg med 2 etasjer + underetasje. Nye veger og trafikkanlegg er 
ikke lagt inn i modellen. Standpunktene er valgt på bakgrunn av hvor det er offentlig 
tilgjengelig å ferdes (veger) og hvor skolen og flerbrukshallen vil bli synlig fra.  

  
Figur 19. Utsnitt av 3D modell illustrerer høyden på en kompakt skole på 2 ½ etasjer sett fra eksisterende 
boligområde øst for Tynsåkjordet. Muligheten for sikten ut utover landskapsrommet vil i stor grad blir redusert 
(det er i dag en kraftig hekk som skjermer boligene fra landbruksarealet).  

 
Figur 20. Utsnitt av 3D modell sett langs Tynsåkvegen mot øst. Illustrerer høyden på en kompakt skole på 2 ½ 
etasjer sett i forhold til høyden på bebyggelsen på Tønsåker nedre gårdstun og boligene i Tynsåkvegen 39-45. 
Høyden på en kompakt skole vil ikke sjenere landskapets karakter, og vil kunne i større grad enn en lavere mer 
arealkrevende løsning harmonere med eksisterende bebyggelse. 

Figur 21. Utsnitt av 3D modell sett fra Tynsåkvegen og Tønsåker nedre gårdstun mot vest. Illustrerer høyden 
på en kompakt skole på 2 ½ etasjer, denne vil bli et dominerende landskapselement for gårdstunet og 
bebyggelsen vest for planområdet. Tønsåker nedre gårdstuns siktlinje mot øst vil bli endret.  
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Figur 22. Utsnitt fra 3D modell illustrerer høyden på en kompakt skole på 2 ½ etasjer sett fra Odalsvegen (Fv. 
177 syd for planområdet). Illustrasjonen viser at ny bebyggelse er plassert nær eksisterende bebyggelse og vil i 
mindre grad ha en negativ virkning på eksisterende silhuett sett fra sør og nord.  

Fjernvirkning og siktelinjer  
Plasseringen av ny skole på Tynsåkjordet medfører at tiltaket ikke kommer i konflikt med 
viktige siktlinjer fra Eidsvoll sentrum eller områdene vest for Vorma. Derimot vil skolen 
bli et synlig landskapselement i landskapsrommet øst for tettstedet. Sett fra Odalsvegen 
(Fv.177) vil foreslått plassering av ny skole og flerbrukshall være minst ulempe for 
silhuettvirkningen sett fra sør, tilvarende vil gjelde fra nord. Begge bygg er plassert nær 
eksisterende bebyggelse. Dette medfører at eksisterende silhuett blir i mindre grad 
endret. Noen eksisterende boliger i boligområdene vest og sydvest for Tynsåkjordet vil få 
begrenset utsikt over landskapsrommet i øst ved bygging av ny skole og flerbrukshall.  
 
Trafikkanlegg (endret trafikkmønster)  
Adkomsten til ny skole på Tynsåkerjordet vil være fra Tynsåkvegen. I forbindelse med 
etablering av ny skole på Tynsåkjordet vil det bli etablert nytt stoppested for skolebusser 
og areal for henting/bringing av elever med privatbil. Det nye trafikkanlegget kan 
oppleves som et fremmed element i et jordbrukslandskap samtidig som genereringen av 
ny trafikk til skolen og flerbrukshallen kan påvirke opplevelsen av landskapet mellom 
Tønsåger nedre gård og tettstedet.  

Konsekvens 
Etablering av en skole på Tynsåkjordet vil få betydning for opplevelsen av landskapet og 
landskapsrommet som planområdet er en del av. Landskapsrommet vil bli noe redusert i 
vest og tunet på Tønsåker nedre gård vil bli liggende mindre fritt enn i dag.  
 
Byggetomtens plassering på Tynsåkjordet ved utkanten av det store landskapsrommet, 
nær ravineavgrensingen av rommet i nord og boligbebyggelse i øst, medfører at en 
utbygging ikke vil dele opp rommet. Boligene syd for byggetomten, Tynsåkvegen 39-45, 
bidrar til at plasseringen får mindre negativ effekt enn den ellers kunne fått. Utbyggingen 
vil medføre en mindre markant overgang fra dagens avgrensing med endring i terreng og 
bebyggelse, til nytt skoleareal med ny skole og flerbrukshall.  
 
Avbøtende tiltak 
For å forsterke breddene og dragene i landskapsrommene bør utbyggingen av skolen gå 
på tvers av ravinedalen, parallelt med sideravinene - tilsvarende byggene på 
Tønsåkergårdene. Det vil være en fordel om skoleanlegget kan trekkes unna nærmeste 
gårdsanlegg slik at det blir mer rom mellom gården og skolebygget.  
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4.3 Forholdet til Eidsvoll sentrum  
Vilberg skole er i dag lokalisert i Sundet/Eidsvoll sentrum. Flyttingen av skolen ut av 
Sundet og bygging av blokker på den gamle skoletomten vil kunne forsterke denne delen 
av Sundgata visuelt og bidra til å definere sentrum. Ved at den eldste skolebygningen 
bevares utvendig og skolegården med fotballbane/skøytebane omgjøres til et offentlig 
leke/uteområde beholdes fasaden mot Sundgata og opplevelsen av området foran bygget 
som et areal felles for beboerne i Sundet. 
 
Etableringen av ny skole på Tynsåkjordet medfører at eksisterende Vilberg barneskole 
flyttes fra et sentralt området til jordbrukslandskapet i utkanten av tettstedet. 
Plasseringen av nye skole kan fremstå som en satellitt i forhold til Sundet kontra en 
utvidelse av sentrumsbebyggelsen, dette vil endres over tid ved fortetting av de 
eksisterende byggeområdene langs Tynsåkvegen. 
 
0-alternativet medfører ingen visuell styrkning av Sundgata eller gateprofilen forbi 
skolen. Skolens adkomst blir flyttet nærmere sentrum, noe som vil styrke skolens 
posisjon som en del av sentrum 

4.4 Konklusjon 
Etablering av en skole på Tynsåkjordet vil få betydning for opplevelsen av landskapet og 
landskapsrommet som den nye skoletomten er en del av. Landskapsrommet vil bli noe 
redusert i vest og tunet på Tønsåker nedre gård vil bli liggende mindre fritt enn i dag. 
Byggetomten på Tynsåkjordet vil berøre utkanten av området definert som lokalt viktig 
kulturlandskap av Akershus fylkeskommune.  

Utbygging av skoleområdet i utkanten av tettstedet kan gi en mindre markant overgang 
fra kulturlandskap til tettbebyggelse enn dagens avgrensing med endring i terreng og 
bebyggelse.  
 
Hvis man ser bort fra 0-alternativet vil alternativet med et kompakt skolebygg på 
Tynsåkjordet fremstå som det mest aktuelle alternativet både av hensyn til arealbruk og 
av hensyn til kulturlandskapet. En kompakt skole vil være mindre arealkrevende og i 
større grad harmonere med eksisterende bebyggelse. Tiltakets virkning vurderes til å få 
middels negativ konsekvens for opplevelsen av landskapsrommet øst for tettstedet.  

Trafikkanlegget som foreslås regulert ved skolen på Tynsåkjordet vurderes til å få liten til 
middels negativ konsekvens for kulturlandskapet. Det er en fordel at anlegget legges 
utenfor selve Tynsåkvegen og visuelt knyttes til anlegget rundt ny skole. 

Utbygging av blokker og konsentrert småhusbebyggelse innenfor feltene BBB og KKS 
vurderes til å ha liten til ingen negativ effekt på landskapets karakter. Det vurderes at 
det terrasserte terrenget og bebyggelsen rundt er robust nok til å tåle en slik fortetting 
uten at landskapsrom brytes eller opplevelsen av landskapet endres. 

Riving av de nyere tilbyggene rundt Vilberg skole med den opprinnelige skolegården som 
en offentlig lekeplass foran mot Sundgata vil være positivt. De nye byggene kan tilpasses 
terrenget og innordne seg det opprinnelige skolebygget slik at området strammes opp, 
dette kan gi en positiv konsekvens for opplevelsen av bylandskapet. 

 
 
Vedlegg: 
Landskapsanalyse – kart A3. 
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