
 

          

                   

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER – UTLEGGING AV FORSLAG TIL 

PLANPROGRAM PÅ HØRING OG KUNNGJØRING OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING 
 

 
Plannavn: Vilberg området, Eidsvoll sentrum, Eidsvoll kommune 

Plannummer: ID023726200 

Saksnummer:  
 

Nr. Avsender Gnr/ 

Bnr 

Hovedpunkt i merknad/uttalelse Forslagsstillers kommentar til PLANFORSLAG   

1 

Mottatt 

23.06.15 

Jernbaneverket v/Trine-

Marie Molander Fjeldstad 

Postboks 4350, 2308 Hamar 

 1. Planområdet ligger ca. 500 m fra Hovedbanen. 

Jernbaneverket har ingen kommentarer til planvarselet. 

1. Tatt til orientering. 

2 

Mottatt 

25.06.15 

Ruter AS v/Hans Cats. 

Postboks 1030 Sentrum 

NO-0104 Oslo 

 1. Det er viktig at bebyggelse plasseres slik at de fleste reiser 

kan foretas med gang-, sykkel- og kollektivtrafikk. 

2. For å oppnå ønsket reisemiddelfordeling er begrenset 

parkeringsdekning et egnet virkemiddel i denne planen. 

3. Anbefaler krav om sykkelparkering under tak nær 

inngangsparti ved boliger. 

 

1. I konsekvensutredning for transport er kollektivtrafikk samt 

eksisterende og ny gang- og sykkelveg i planområdet vurdert. 

Nye boliger ligger 1,2 km fra Eidsvoll stasjon, ny skole 2.1 

km fra. Det er lagt til rette for busser i Sundgata og ved 

etablering av ny skole på Tynsåkjordet.  

2. Parkering er vurdert i nylig vedtatt kommuneplan, 

planforslaget forholder seg til dette.  

3. Sykkelparkering er lagt inn som krav i planforslaget.  

 

3 

Mottatt 

01.07.15 

Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus ved Mads Jørgen 

Lindahl og Markus Vetrhus 

Postboks 8111 dep, 0032 

Oslo 

 1. Det er positivt at jordvern er tatt med i 

konsekvensutredningen. Planområdet inneholder 46 da 

dyrket mark, dette er et stort areal i et sammenhengende 

jordbruksområde og negativt for jordvernet. Det må 

vurderes om planområdet kan strammes inn slik at minst 

mulig areal omdisponeres fra dyrket mark. 

2. Midlertidige byggeområder tilbakeføres til dyrka mark av 

god kvalitet. 

 

1. Arealbehovet for ny skole med tilhørende infrastruktur er 

utredet. Konklusjonen er at man bør velge en kompakt skole 

på 2 ½ etasje for å få ned tomtearealet som er nødvendig for 

å bygge ny skole med mulighet for senere utvidelse. Det 

trekantede dyrkede arealet nord for varslet plangrense vil 

ikke kunne drives, plangrensen er derfor endret slik at dette 

arealet innlemmes i skoleområdet samtidig som et bedre 

jordbruksareal nærmere gården tas ut av planen.  

2. Ikke relevant fordi all matjord flyttes for å reetableres på 

Brensmork.  

 

4 

Mottatt 

23.07.15 

Statens Vegvesen Region øst 

v/ Arne Kolstadbråten og 

Torhild Sletten,  

Postboks 1010, 2605 

Lillehammer 

 1. Statens Vegvesen har ingen merknader til det varslede 

planarbeidet eller forslag til planprogram.  
 

1. Tatt til orientering. 

5 

Mottatt 

24.07.15 

 

LUKS, Leverandørenes 

utviklings og 

kompetansesenter v/ Jürg 

Berger, Postboks 493 

Sentrum, 0105 Oslo 

 1. Areal til vareleveranser, avfallshåndtering etc. er viktig å få 

inn tidlig i planarbeidet. 

2. Utforming av kjøreadkomst, parkering og varemottak må 

være i henhold til TEK. 

3. Minner om arbeidstilsynets krav på 50 m fra varemottak til 

1. Krav til avsettelse av arealer til avfallshåndtering er tatt inn i 

planforslagets bestemmelser. I konsekvensutredning for 

arealbruk er det illustrert at det er mulig å få avsatt arealer 

til vareleveranse, avfallshåndtering etc.  

2. Utforming av kjøreadkomst, parkering og varemottak skal 



 

          

                   

oppstillingsplass for varebil, og at utvendige adkomstveier 

skal være ryddet for is og snø. 

 

være i henhold til TEK, dokumenteres i søknad om 

rammetillatelse.  

3. Dokumenteres i søknad om rammetillatelse.  
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Mottatt 

08.08.15 

Tor Solsrud, Tynsåkveien 

59, 2080 Eidsvoll 

18/1 1. Foreslår å gjøre nåværende Tynsåkvegen forbudt for 

gjennomkjøring 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 Vilberg 

ungdomsskole og inn på Tynsåkveien igjen. 

2. Hvis det ikke blir bom på Tynsåkveien bør det bygges ny 

tilførselsvei til eiendommene. 

1. Det er i utgangspunktet ikke lagt opp til noen annen kjørevei 

til den nye skolen enn Tynsåkveien, jfr. 

konsekvensutredningen for transport med trafikkanalyse.  

2. Utbygging av ny skole medfører ikke trafikk som tilsier behov 

for en ny tilførselsvei. Trafikkøkningen i Tynsåkvegen pga. 

skoleutbygging vil bli ubetydelig. Bilturproduksjon til/fra 

skoleområdet er beregnet til 110 ÅDT, og 220 biler på 

hverdagene.  

7 

Mottatt 

13.08.15  

Eidsvoll kommune, 

kommunal forvaltning, 

rådgiver jordbruk v/Dag 

Erland Opsahl 

 1. Planavgrensningen omfatter 63 da fulldyrket jord som er en 

del av et stort sammenhengende jordbruksområde og egnet 

for matkornproduksjon. Skoletomta ansås til 40 da, det 

innlemmes 23 da utover det som skolen har behov for i 

planområdet.  

2. Planavgrensningen er uheldig fordi det ekstra arealet må 

undersøkes av arkeolog, dette er kostbart og jordstrukturen 

blir forstyrret.  

3. Romslig planavgrensning bidrar ikke til effektiv arealbruk. 

Kommunen har et ansvar for å minimere forbruket av dyrka 

mark og gå foran med et godt eksempel. Det må tilstrebes 

effektiv arealbruk for å begrense både midlertidige og varige 

beslag av landbruksareal. 

4. Det må planlegges på en slik måte at ulemper for driften av 

tilgrensede arealer i størst mulig grad kan unngås. 

 

1. Ny skole medfører et arealbeslag på ca. 46 dekar fulldyrka 

mark av svært god til god jordkvalitet. 

Konsekvensutredningen av arealbruk viser at det er behov for 

et området på denne størrelsen for å få å gi rom til 

infrastruktur og fremtidig utvidelse av skolen.  

2. Det er viktig at området som undersøkes er så stort at ikke 

planen forsinkes hvis utredningene viser at det er behov for 

mer areal.  

3. Arealbehovet for ny skole med tilhørende infrastruktur er 

utredet.  

4. Tatt til følge, ved å justere plangrense.  
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Mottatt 

18.08.15 

Arne Halvorsen, Carsten 

Ankers veg 40A, 2074 

Eidsvoll verk 

 1. Planavgrensningen bør inkludere alternativ E og F. Dette er 

et godt alternativ slik at man får en fullverdig skole uten å ta 

av dyrket mark. 

2. Mener at bruken av + og – i planprogrammet er lite 

objektive og at vurderingene som ble lagt frem for 

kommunestyret skulle vært lagt frem ordrett slik 

kommunestyret fikk dem. 

3. De pedagogiske forholdene er vurdert subjektivt, mener at 

det er feil at ikke nærhet til natur/skog blir viktigere enn 

nærhet til andre skoler og svømmehall. 

4. Planprogrammet bør kartlegge hvilke ekstra belastninger 

nærmiljøet vil få ved utbygging av skole på Tynsåk og evt. 

avbøtende tiltak  

1. Alternativ E er inkludert i planområdet og er brukt som et 0-

alternativ i konsekvensutredningen. Alternativ F er ikke 

lenger aktuelt av privatrettslige årsaker. 

2. Oppsettet med + og – er laget for å forenkle 

sammenstillingen, dette er en metode som ofte benyttes i 

oppsummering i konsekvensutredninger. På linjen ved siden 

av + og – tegnene var teksten fra kommunestyret satt inn på 

siden som gjaldt det enkelte alternativet, det var også vist til 

kommunestyrets dokumenter som er lett tilgjengelig på nett. 

3. De pedagogiske forholdene er vurdert av kommunens 

skoleansvarlige, med erfaring fra den aktuelle barneskolen. 

Selv om Trolldalen og Tynsåkjordet skulle vurderes likt mht. 

pedagogiske forhold vil det likevel være en overvekt av 

fordeler ved å velge Tynsåkjordet, jfr. planprogrammets kap. 

3. 

4. Virkningene på nærmiljøet av utbygging av ny skole på 

Tynsåk og evt. avbøtende tiltak er utredet i trafikkanalysen, 



 

          

                   

landskapsanalysen, gjennom kartleggingen av barn og unges 

interesser og konsekvensutredningen av barn og unges 

oppvekstsvilkår.  

 

9 
Mottatt 

19.08.15 

Forsvarsbygg ved Une Sand, 

postboks 405 Sentrum, 0103 

Oslo 

 1. Kan ikke se at deres interesser blir berørt. 1. Tatt til orientering. 

10 

Mottatt 

19.08.15 

Hafslund Nett AS ved Ronja 

Marie Skaug, Postboks 990, 

Skøyen, 0247 oslo 

 1. Inntegning på plankart- Kraftledninger skal på kart ha en 

enhetlig utforming. Arealer som brukes til, eller i fremtiden 

skal brukes til nettstasjoner avsettes i planen. 

2. Strømforsyning- I god tid før utbygging må det avklares 

hvordan nye bygninger i planområdet skal forsynes med 

elektrisk strøm.  

3. Nettstasjoner- Hafslund Nett AS har flere nettstasjoner 

innenfor/på grensen til området. Det må tas hensyn til 

byggegrenser mot disse. For å sikre strøm til ny skole, kan 

det bli aktuelt å etablere en eller flere nye nettstasjoner i 

området. Byggegrensen er 5m mot nettstasjon men 

anbefaler 10m av hensyn til magnetfelt og støy. 

Det er viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i 

reguleringsbestemmelsene. 

 

1. El-forsyningsanlegg vil bli inntegnet i henhold til kartverkets 

standard for reguleringsplaner. 

2. Tatt til etterretning. Utbygger vil kontakte netteier. 

3. Nettstasjon er regulert til energianlegg med nødvendig areal. 

Øvrige nettstasjoner er lokalisert i offentlige bygg. 

Nettstasjoner knyttet til offentlig bygg (felt undervisning), 

prosjekteres og omsøkes samtidig som byggene de skal 

betjene utformes ihht. forskrift om elektrisk forsyningsanlegg.   
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Mottatt 

20.08.15 

  

NVE ved Kristin Ødegård 

Bryhn, Postboks 5091, 

Majorstuen, 0301 Oslo 

 

 1. Planområdet ligger i et område med tykke havavsetninger, 

det kan finnes kvikkleire. Før det anlegges byggetiltak eller 

terrenginngrep i områder med marin leire må det 

dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. 

Det fremkommer av planprogrammet at det skal foretas 

grunnundersøkelser, viser til NVEs veileder for vurdering av 

områdestabilitet. 

2. Flomfare må vurderes. Dersom en ikke har kunnskap om 

flomforholdene anbefales et belte på min. 20 m på hver side 

av bekker, regulert med hensynssone flomfare på plankartet. 

3. Klimafremskrivingene medfører at man de neste 50-100 

årene må regne med minst 20% økt flomvannføring i 

vassdrag med mindre nedslagsfelt enn 100 km 2. 

4. Utbyggingen vil medføre økt andel tette flater, vurdering av 

endret avrenning må fremkomme av planen. 

5. Anmoder om å unngå direkte inngrep i vassdrag, dersom det 

er nødvendig må konsekvensene utredes med evt. avbøtende 

tiltak. Bekker bør være åpne og følge sitt naturlige løp. 

6. Nye broer, kulverter og stikkrenner må dimensjoneres for 

200 års flom. 

 

1. Det ligger i bestemmelsen krav til geoteknisk undersøkelse 

med tanke på jordflytting, fundamentering og stabilitet, 

inkludert veifylling, før det søkes om igangsettelse eller 

tillatelse til tiltak. Det er foretatt grunnboringer og 

utarbeidet foreløpige geoteknisk rapporter for feltene U3 og 

U4.  

2. Innenfor planområdet er det lokalisert en sidebekk til Vorma 

samt en mindre bekk i ravinene nord for Tynsåkjordet. 

Bekkene ligger i areal foreslått regulert til naturområder. Ny 

bebyggelse vil ikke lokaliseres innenfor NVEs anbefaling om 

en hensynssone på 20 m per side av bekken.  

3. Tatt til etterretning. 

4. Vurdering av endret avrenning fremkommer i eget notat om 

overvann, med forslag til fordrøyning.    

5. Tatt til etterretning. Det er en målsetting at vannbalansen i 

området endres så lite som mulig, slik at utbygging ihht 

reguleringsplan ikke påvirker nedstrøms bekk/elv-system 

hydrologisk.  

6. Tatt til etterretning. 
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Mottatt 

21.08.15 

Vilberg Skole FAU ved 

Øyvind Sannerhaugen, 2080 

Eidsvoll 

 1. Viktig med en realistisk plan som kan gjennomføres uten 

flere utsettelser. 

2. Det må legges til rette for at foreldre kjører barn til og fra 

skolen, som nevnt i planprogrammet. 

3. Ønsker sammenhengende gang/sykkelvei fra Sundgata helt 

opp til skolen, uten at barna må krysse underveis. 

4. Tynsåkvegen er smal, i vegkryssene gjør dette effektiv og 

trygg trafikkavvikling vanskelig. 

5. Skolens uteareal bør ha mulighet for skøytebane. 

6. Det bør legges til rette for skiløype innenfor området.  

 

 

1. Dette er også tiltahavers hensikt, men samtidig må 

overordnede krav ivaretas i planen.  

2. Levering med privatbil er utredet, bestemmelser om krav om 

at dette vises ved søknad og rammetillatelse.  

3. Tatt til følge. 

4. Trafikkavvikling i Tynsåkveien er vurdert i trafikkanalysen og 

veiutformingen i planforslaget justert i samsvar med dette.  

5. Tas til orientering. Dette er en del av byggesaken, og vil ikke 

bli vurdert i planarbeidet. 

6. Tas til orientering. Det er mulig å etablere skiløyper på 

jordene rett utenfor planområdet, dette er ikke en del av plan 

eller byggesaken. 
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Mottatt 

21.08.15 

Jack Jacobsen og Marit 

Sander, Tynsåkveien 26, 

2080 Eidsvoll 

18/38 1. Ny skole burde legges til Trolldalen som er regulert til dette 

fremfor å bygge ned dyrka mark på Tynsåkjordet. 

2. Det bygges få nye hus i Tynsåkområdet. Størst utbygging 

skjer nå nærmere Trolldalen. Det betyr at mange barn må 

fraktes med buss eller privatbil til ny Vilberg skole. 

3. Området er i dag tett trafikkert i perioder av dagen, den nye 

skolen vil generere mer trafikk. 

4. 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. 

5. Ved utvidelse av Tynsåkveien for å bedre trafikksikkerheten 

bør også vegen flyttes slik at eiendommene på sørsida også 

trekkes inn i reguleringsprosessen. Dette for å fordele 

byrden av tomteavståelser og få vegen mer oversiktlig. 

1. Konsekvensutredningen i planprogrammet underbygger en 

lokalisering på Tynsåkjordet som er foretrukket av 

kommunestyret. 

2. Det vil skje en fortetting i Eidsvoll sentrum. Ut fra antall 

boenheter og endring i demografien over tid vil det klart 

være flere elever som ikke trenger transport til Tynsåk enn til 

Trolldalen innenfor denne skolekretsen. Man vil også kunne 

redusere antallet busser ved at de tre skolene ligger på 

samme sted.  

3. Trafikkøkningen i Tynsåkvegen pga. skoleutbygging vil bli 

ubetydelig, jfr. trafikkanalysen.  

4. Sikker gangtrafikk og fremkommelighet er lagt inn i 

planforslaget.  

5. Det er allerede et fortau på sydsiden av veien, slik at det er 

naturlig at et fortau på nordsiden belastes de som bor på den 

siden. 
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Mottatt 

21.08.15 

Akershus fylkeskommune 

ved Margaret Andrea 

Mortensen og Bjarne Gaut 

Postboks 1200 Sentrum, 

0107 Oslo 

 1. Planprosessen – Positiv til at det legges opp til flere åpne 

møter og spesiell involvering av barn og unge. Positiv til at 

det er vurdert ulike lokaliseringsalternativer. Har ingen 

merknader til planprogrammet.  

2. Automatisk fredete kulturminner- Det er flere kjente 

automatisk fredete kulturminner i planområdet. To er 

tidligere tilstrekkelig dokumentert og kan søkes frigitt uten 

utgraving. Gravhaugene som er regulert til bevaring i dag 

forutsettes videre vern i ny plan, anbefaler en utvidet 

hensynssone C. 

3. Det er stort potensiale for å gjøre nye funn av fornminner på 

Tynsåkjordet og på jordet mellom Tynsåkveien og EVGS. 

Det må utføres registreringer, dette bør gjøres tidligst mulig 

for å unngå forlenget høringsfrist. 

4. Nyere tids kulturminner- Området har mange gode 

eksempler på bygninger med tilhørende hager hovedsakelig 

1. Tas til orientering.  

2. Innenfor planområdet er det lokalisert to gravhauger, disse 

får videre vern i ny plan. Gravhaugene går under 

reguleringsbestemmelsen 7.5 båndleggingssoner, H730_1 og 

H730_2.  

3. Arkeologisk registrering pågår i juni 2016.  

4. Tatt til følge. Byggene omfattes av reguleringsbestemmelsen 

7.4: sone med angitte særlige hensyn, H570 bevaring av 

kulturmiljø.  Det vil tillates bygging under forutsetning at 

eksteriøret beholder sitt opprinnelige utseende. 

5. Forslag til planbestemmelser inneholder krav om at alle 

tiltak innenfor hensynssone bevaring skal oversendes 

fylkeskommunen til uttalelse. 

6. Synlighet er utredet i landskapsanalysen. Høyder for ny 

bebyggelse er lagt i reguleringsbestemmelsene. Det er vist 

muligheter for grønn vegetasjonssone i illustrasjonsplan for 



 

          

                   

fra 1900 tallet. Vilberg skole og EVGS har bygg som er 

viktig å ta vare på, jfr. kommunedelplan for kulturminner og 

kulturmiljøer i Eidsvoll. Forutsetter at anbefalingene i 

kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer følges 

ved utarbeidelse av planen og at minimum Vilberg skole og 

Eidsvoll videregående skole reguleres med hensynssone 

bevaring. 

5. Dersom man velger å åpne for utvikling innenfor de to 

skolene (Vilberg og EVGS) må det lages klare 

bestemmelser for hvordan dette skal gjøres. Bestemmelsene 

bør inneholde krav om at større tiltak innenfor Vilberg skole 

og Eidsvoll videregående skole skal sendes til 

fylkeskommunene for uttalelse. 

6. Det bør legges inn bestemmelser om høyder og 

vegetasjonsskjeremer som skjermer kulturlandskapet mot 

den nye bebyggelsen. 

7. Parkering – Det er viktig at det er begrenset 

parkeringsdekning for å stimulere til bruke av gange-, 

sykkel- og kollektivbruk. Dette er spesielt viktig for arbeids- 

og kundeintensive virksomheter. Anbefaler strenge 

maksimumsnormer for parkering. 

8. Anbefaler krav om anlegg for sykkelparkering, fortrinnsvis 

under tak nær inngangspartiet. 

 

arealbruk.  

7. Krav til parkering i forslag til reguleringsbestemmelser pkt. 

2.6. følger den nylig vedtatt kommuneplanens krav for 

kontorbygg (skole) og boliger.  

8. Krav til antall sykkelparkeringer for ny bebyggelse innenfor 

planområdet lagt inn i forslag til reguleringsbestemmelser 

pkt. 2.6.     
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Mottatt 

21.08.15 

Oddrun Brandt Søvde, 

Tynsåkveien 59, 2080 

Eidsvoll 

18/1 1. Regner med at eksisterende hus og fremtidige bygg på 

sørsiden av vegen også skal kobles til den kommunale 

kloakken. 

2. Det er periodevis mye trafikk på Tynsåkveien, mange elever 

blir kjørt, og strekningen mellom Skovseth og EVGS 

benyttes nesten som fartsetappe. Mange av de som i dag 

bruker Nesvegen når de kjører barna vil bruke Tynsåkveien 

hvis skolen blir på Tynsåkjordet. Økt trafikk vil bli en 

belastning for de som bor langs veien og for de som krysser 

den med landbruksmaskiner. Kanskje flere fartsdumper kan 

hjelpe? 

3. Tviler på at det vil bli mange ansatte som benytter tog. For 

de fleste vil bil være naturlig fremkomstmiddel 

1. Dette er utenfor planområdet. Evt. tilkobling må vurderes av 

kommunalteknisk avdeling.   

2. Den samlede trafikkgenereringen til og fra planområdet er 

vurdert i trafikkanalysen. Analysen konkludere med at 

trafikkøkningen i Tynsåkvegen pga. skoleutbygging vil bli 

ubetydelig. Bilturproduksjon til/fra skoleområdet er beregnet 

til 110 ÅDT, og 220 biler på hverdagene. Det antas at 77 % 

av de ansatte kommer med bil, og 10 % av barn blir kjørt til 

skolen. Makstime i morgenrush beregnet til 88 biler (44 

ansatte og 44 barn) til skole og 44 biler fra skole. 

Fartsgrensen fra ny skole til Sundet foreslås satt ned, men 

dette er ikke noe som kan inkluderes i et planforslag. 

3. Trafikkutredningen viser at flytting av skole og bedre gang-

/sykkelforhold kan medføre at færre kjører barna til skolen.  
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Mottatt 

21.08.15 

Nils Egil Søvde, 

Tynsåkveien 57, 2080 

Eidsvoll 

18/1 1. Setter pris på at kommunen utarbeider en reguleringsplan 

men mener at den har for lite omfang og er for smalsporet. 

2. Bygging av en ny skole vil medføre investeringer i 

infrastruktur utover skolebygget, sammen med økt press på 

utbygging av sentrumsnære områder medfører dette at ene 

mer helhetlig planprosess burde vært valgt. Arbeidet med 

planprogram bør utsettes til et nytt kommunestyre skal vedta 

planstrategi og kommuneplanen skal revideres. 

1. Planområdet er på 390 da, dette er svært omfattende med 

tanke på at formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for 

en ny barneskole på inntil 70 da.  

2. Det hadde vært ønskelig om arealdisponeringen kunne bli 

gjort i forbindelse med revisjon av kommuneplanen, men det 

vil medføre at ny skole ikke blir ferdig i tide til å dekke 

behovet for elevplasser. 

3. Nye boligområder i og omkring Eidsvoll sentrum er et viktig 



 

          

                   

3. Grensen for planarbeidet er ikke fastsatt i forslag til 

planprogram, området bør utvides til å omfatte nye 

boligområder på ikke dyrkbar mark nord for området. 

4. Også områder sør og øst for planområdet vil kanskje 

utvikles i nær fremtid, dette kan påvirke dimensjonering av 

teknisk infrastruktur. 

5. Planen vil kreve tiltak i området nord for skolen. Jordet er 

bakkeplanert og delvis ustabilt. 

6. Jordene er ikke dimensjonert for tak og parkeringsflater på 7 

ha. Slike arealer samler vannmengder som kan gjøre 

ravinedalen ustabil. 

7. Dagens jordvernklima kan kanskje føre til at ravinedalene 

blir bakkeplanert for å gi kort flytting av matjord. Dette bør 

vurderes i planarbeidet. 

tema, men det må vurderes i en kommuneplanrullering. 

4. Dette er ikke en del av planarbeidet.  

5. Områdestabiliteten er vurdert av geotekniker, dette omfatter 

også arealer som kan bli påvirket utenfor planområdet. 

Grunnforholdene skal også utredes før søknad om 

rammetillatelse jf. Forslag til planbestemmelser.  

6. Overvann er beregnet og fordrøyning prosjektert som en del 

av byggeprosjektet.  

7. Det er utredet jordflytting. Det er ikke sett på som aktuelt å 

flytte matjorden til ravinedalene. Ravinedalene er viktige 

naturtyper som skal bevares, og i bunnen går en bekk som 

bør holdes åpen (jfr. merknad fra NVE).  

17 

Mottatt 

25.08.15 

Roger Martinsen, Jon 

Sørensens veg 5, 2080 

Eidsvoll 

17/158 1. Ønsker fartsdumper og enveiskjøring i Jon Sørensens vei 

(bussene kjører bare en vei i dag). Det er stor trafikk av 

myke trafikanter hele dagen da Eidsvollhallen blir brukt av 

barnehage, skolebarn idrettslag osv. 

1. Trygg skolevei er vurdert i trafikkutredningen. Planforslaget 

inkluderer utvidelse av eksisterende vei og utbedring av 

krysningspunkter for å sikre mulighet for toveiskjøring ved 

oppstilling av skolebusser. 
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Mottatt 

08.09.15 

Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus ved Morten 

Ingvaldsen og Anette Søraas 

Postboks 8111 dep, 0032 

Oslo 

 1. 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. 

2. For alternativ C forutsetter FM at kommunen vurderer 

forslag som minimerer inngrep i dyrket mark og raviner. 

3. Effektiv arealbruk må også sikre gode utearealer til skolen, 

og områdeplanen må bidra til god tettstedsutvikling. 

1. Kommunestyret har ikke ønsket å gå videre med dette, jfr. 

vedtak om lokalisering av ny skole og vedtatt planprogram. 

Det er utarbeidet konsekvensutredning for 0-alternativet i 

planprogrammet (alternativ E), hvor ombygging og til bygg 

til dagens Vilberg barneskole er vurdert. 

2. Arealbehovet for ny skole med tilhørende infrastruktur er 

utredet. Konklusjonen er at man bør velge en kompakt skole 

på 2 ½ etasje for å begrense arealbeslaget.  

3. Flytting av skolen gir mulighet for gode utearealer rundt 

denne, samtidig som arealet nærmere sentrum kan fortettes 

med boliger. Flere leiligheter nær sentrum vil kunne bidra til 

en god tettstedsutvikling. Lokaliseringen av ny skole på 

Tynsåk, i motsetning til på areal avsatt i kommuneplanen i 

Trolldalen, vil bidra til økt tilflytting til boliger i og nær 

sentrum og styrke tettstedet. 

 

Utarbeidet av Asplan Viak as på vegne av 

Eidsvoll kommune 

Dato 10.06.16 

 


